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Onderwerp: Regiospecifiek Pakket (RSP); geactualiseerde risicoanalyse en tussen-
rapportage

Geachte voozitter/leden,

Hierbij ontvangt u de geactualiseerde risicoanalyse van het Drentse RSP-programma.
Zoals afgesproken ontvangt u deze analyse jaarlijks. Wij hebben hierin een opsom-
ming en onderbouwing gegeven van de belangrijkste risico's, die de provincie loopt in
het kader van de RSP-bestuursakkoorden.
Naar aanleiding van uw vezoek in de Statencommissie Cultuur en Economie van
31 oktober jl. (bijlage 1) hebben wij hieraan gekoppeld een tussenevaluatie van het
RSP-programma en de deelprogramma's. De ontwikkelingen rond Wet Hof (Houdbare
overheidsfinanciën), BTW-compensatiefonds en bezuinigingen bij gemeenten hebben
wÍj in onze analyse meegenomen.

lnleiding RSP-programma
Het RSP is een omvangrijk (multi-)programma, met kortweg drie hoofddoelen vanuit
het rijksconvenant:
- Verbeteing van de (voorwaardenscheppende) bereikbaarheid
- Versterking van de ruimtelijk-economische structuur
- Duuzame ontwikkeling van de specifieke ruimtelijke- en economische lcwaliteiten.

Het Drentse RSP is verdeeld in zes deelprogramma's (door de partners Assen, Coe-
vorden en Emmen aangeduid als programma's).
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De provincie is trekker van de deelprogramma's Verbetering spoorlijn Zwolle-Emmen

en het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), en een pro,¡ect aan de N34 (provin-

ciale weg) in Emmen (reconstructie van de aansluiting N34/Rondweg (N391). ln het
deelprogramma Maatregelen Kernnet Spoor wordt nauw samengewerkt in SNN-
verband en met de provincie Overijssel. ln het deelprogramma Verbetering spoorlijn
Zwolle-Emmen wordt nauw samengewerkt met de provincie Overijssel en Regio
Twente.

Verbreed RSP

De RSP-strategie is er vooral op gericht de deelprogramma's te realiseren. Wij steu-
nen daarin onze partners zoveel mogelijk. Daarnaast is onze strategie gericht op het
integraal verbreden van de RSP-projecten en deelprogramma's door verbinding te
zoeken met andere lopende programma's (van de provincie en haar partners). Dit om
het RSP katalysator te laten zijn voor brede, integrale (stedelijke) gebiedsontwikkelin-
gen (lGO's), via het'Verbreed RSP'. Dit geldt met name in Assen en Emmen, en het
streven is op termijn ook in Coevorden.

De provincie en de drie betrokken gemeenten streven in langjarige partnerschappen

naar synergie tussen doelstellingen, prioriteiten en middelen van het RSP en andere
programma's en sectorale budgetten, ook van andere partijen. We hebben in Assen,
Emmen en Coevorden nauw samengewerkt bij het formuleren van de ambities, visie
en strategie . Er z¡n echter duidelijke verschillen tussen de deelprogramma's:
o RSP-Emmen is sterk verbreed, de hele |GO-Atalanta is onderwerp van de sa-

menwerkingsovereenkomst provincie-gemeente, en Atalanta is weer onderdeel
van het nog bredere programma Centrumvernieuwing Emmen (CvE).

o De verbetering van de spoorlijn Zwolle-Emmen valt voor 100% samen met het
RSP.

o Het RSP van Assen en Coevorden bevinden zich daar tussen in: RSP-

bereikbaarheid met een beperkte verbredingsafspraak, en de contractuele intentie
tot verdere verbreding.

Onze inzet is de overeengekomen output van het RSP zo efficiënt mogelijk te realise-
ren. De provincie heeft daartoe voor de deelprogramma's Assen, Emmen en Coevor-
den de betreffende gemeente trekker/eindregisseur en risicodrager gemaakt en daar-
voor (bestuurs-) overeenkomsten gesloten. Het deelprogramma
Kernnet-Spoor omvat louter rijksprojecten, waarin de regio wel een bepalende stem
heeft.

De risico's binnen het RSP-programma zijn deels verbonden met de rol die de provin-

cie heeft gekozen en verder z¡n er risico's die niet specifiek RSP zijn. Voor een juiste

risicobeoordeling gaan wij hier kort op in.

RSP c4È!ir.lÈnrSl)ùÐr-
b.rog+ h¿rinr
stôt¡onseÈhied

RsF iÞù¡rlijn z',iolle LNICA-(l(rrnÈt)
Fo(ìr/¡"1ùtiÊ Kûùpmnn

R u i ntè | iik EcLl n ùnì isih
FIogr¿nrna iREF¡



3

De rol en verantwoordelijkheid van de provincie
Onze rol in het RSP is, naast die van contractpartner van het rijk (in SNN-verband,
met het DB-SNN als woordvoerder), vooral voonruaarden scheppend en voor een be-
perkt deel uitvoerend. Als belangrijke medefinancier van de deelprogramma's heeft de
provincie een duidelijke rol als subsidiegever. De provincie is deels ook uitvoerder/
opdrachtgever, bijvoorbeeld van de verbetering van de spoorlijn Zwolle-Emmen (bui-
ten Coevorden). Daarvoor zijn de kaders door uw staten gesteld. Deze vormen de

basis voor de samenwerkingsovereenkomsten met de gemeenten. Hiermee creëren
wij randvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling en het stimuleren van private ontwik-
kelingen. Economische structuurversterking, mede via private investeringen, stimule-
ren wijvia het RSP-deelprogramma REP (het Ruimtelijk economisch programma).

Aan deze voonruaardenscheppende rol kleven algemene risico's van doelrealisatie en
procesrisico's. Een consequentie waarmee uw staten via eerdere besluiten over de
Kadernota's 2009 en 2010 hebben ingestemd.

Provinciale regie is alleen op hoofdlijnen mogelijk, op aspecten als tijd, inhoud, etc.
Vanuit dit perspectief zijn eveneens de samenwerkingsovereenkomsten opgesteld.
Via monitoring houden wij zicht op ontwikkelingen, provinciale doelbereiking en finan-
ciële risico's. Het gezamenlijk opgestelde monitoringsprogramma gemeente Emmen-
provincie is hier een voorbeeld van.

Vertrouwen in een goede samenwerking is daarbij wezenlijk, evenals een adequate
beheersing van risico's.

Sturing RSP-programma
De sturing binnen het programma RSP is een geleidelijk proces van voortdurend
stappen zetten om de gestelde doelen dichterbij te brengen. Als onderdeel van de
risicobeheersing vinden met name bij faseovergangen in de projecten voortgangs-
besluiten plaats. Via bestuurlijke overleggen (in de bestuursovereenkomsten'stuur-
groepen'genoemd) trekken wij gezamenlijk op met de partners en wordt besluitvor-
ming voorbereid. Aanvankelijk kenden wij alleen het doel en een globale projectom-

schrijving en dat geldt ook voor de risico's. Bij verdere uitwerking zijn de risico's gelei-
delijk scherper in beeld gekomen en worden via monitoring beter kwantificeerbaar.
Daar waar provinciale belangen aan de orde zijn, hanteren we zoals genoemd een
zorgvuldig en verantwoord sturingsregime.

Overige ontwikkelingen
o WetHof/BTW-compensatiefonds

ln de risicoanalyse hebben wij de'Haagse' ontwikkelingen die van invloed zijn op
de RSP-middelen geanalyseerd. Het gaat hierbij om de mogelijke gevolgen van
de Wet Hof en de afschaffing van het BTW-compensatiefonds. Bij het maken van
de risicoanalyse (december jl.) zijn wij uitgegaan van de informatie die ons toen
bekend was. Een weergave daarvan treft u aan in de risicotabel.
lnmiddels is tussen het lnterprovinciaal Overleg, de Vereniging Nederlandse Ge-
meenten en de Unie van Waterschappen en het kabinet een onderhandelaarsak-
koord bereikt over de financiën van de decentrale overheden. Het akkoord is nu

ter goedkeuring voorgelegd aan de provincies. Het akkoord betreft een pakketaf-

spraak over de Wet Hof, schatkistbankieren en het BTW-compensatiefonds.
Bij brief van 22januari en bij mondelinge toelichting in de Statencommissie Be-
stuur en Financiën van 23 januari hebben wij u hierover geïnformeerd. Zodra er
meer duidelijkheid is over het akkoord komen wij bij uw staten terug.
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Bezu i n ig i nge n bij gemee nten
Met name de gemeentelijke financiën komen door bezuinigingen en afboekingen
van bouwlocaties onder extra druk. Het Drentse RSP kent een volledige dekking,
en die dekking is (behalve die van het REP) in de bestuursovereenkomsten met
Assen, Coevorden en Emmen geregeld (2010). Het RSP vergt relatief beperkte
regionale cofinanciering (bovendien verdeeld tussen provincie, gemeenten en
andere partners, als de regio Groningen-Assen).
Alle RSP-overheden staan op het standpunt dat het RSP met zijn aanzienlijke
rijksbijdrage heel belangrijk is voor de economische ontwikkeling van Noord-
Nederland in de huidige crisis. De betrokken gemeenten zullen zich maximaal in-
spannen hun bijdrage in de investeringen in hun gemeente te leveren, om de
middelen van het Rijk en de provincie 'binnen te kunnen halen'.
Naar huidig inzicht wordt het Drentse programma onverkort gerealiseerd.

Versnelde uitvoering
ln lijn met uw besluit van juli 2012 op ons Visiedocument Koers in onzekere tijden
wordt geprobeerd de RSP-projecten zo snel mogelijk tot uitvoering te brengen,
als economische impuls in de huidige crisistijd. Versneld uitvoeren is op onderde-
len mogelijk, maar niet in alle gevallen. Dit heeft ermee te maken dat het meren-
deel van de projecten valt onder de regie van partners, de (deel)projecten strak in
samenhang zijn georganiseerd en wij qua planning mede afhankelijk zijn van der-
den (waaronder ProRail). De FlorijnAs in Assen en Emmen/Atalanta zijn al in
2011 onder het regime van de crisis- en herstelwet gebracht.

Risicoanalyse: provinciale risico's
Voor de actuele risicoanalyse verwijzen wij naar bijlage 2, de risicotabel. Binnen de
programmaorganisatie RSP zijn, met externe begeleiding, de provinciale risico's in
beeld gebracht, de risico's gewogen en lopende actie(s)/beheersmaatregelen be-
noemd. De risico's zijn beoordeeld op basis van hun effect op de realisatie van de
p rovi n ci ale doelstel I i n gen.

Een risico kan voor onze partners anders zijn dan voor ons. Wij noemen als voorbeeld
het programma Emmen/Atalanta, dat kenmerken heeft van een groot en risicovol pro-
gramma. De onderkende risico's, en daarmee de verantwoordelijkheid, ligt echter bij

de gemeente. Kijkend naar de rol en verantwoordelijkheid van de provincie is het risi-
co in termen van doelrealisatie en financiën laag (één risico met een score'groen', zie
risicotabel).

ln de risicotabel hebben wij voor het RSP programma Algemeen een aantal algemene
risico's benoemd (o.a. tegenvallende bijdragen van het rijk, onvoldoende indexatie
rijksbijdragen, wegvallen BTW-compensatie). Deze algemene risico's gelden voor alle
deelprogramma's binnen het RSP.

De weging van de risico's is een continu proces van analyse en afweging tussen de
verschillende betrokkenen vanuit de provincie en gemeenten ('eerder een film, dan
een foto').
Wij willen niet de indruk wekken dat hiermee alle risico's zijn weggenomen, of dat er
niets meer fout kan gaan. Relevant is hoe wij, en onze partners, met risico's omgaan,
i.c. de mate waarin risico's worden beheerst. Dit vraagt om goede kaders en afspra-
ken, goede samenwerking en proactief handelen van ons allen.
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ln de risicoanalyse is een onderscheid gemaakt in risico's voor het totale programma

en de deelprogramma's. Hierbij maken wij onderscheid tussen:
¡ kleine risico's, waarvoor geen ingrijpen nodig is ('groen': score < 4)
o gemiddelde risico's, punten van aandacht ('oranje': score 4 Um 6)
. grote risico's, die ingrijpen nodig maken ('rood': score > 6)

Een vergelijking met de score uit de vorige risicoanalyse (201112012) levert het vol-
gende beeld op:

Ris¡co's voor de provlncle Score
2011t2012

RSP-Algemeen
1 Tegenvallende RSP-bijdragen van het rijk

2. Tegenvallende RSP-bijdragen van gemeenten en regio Gron.-Assen

3. Onvoldoende indexatie rijksbijdragen
4. Wet Houdbare Overheids Financiën (HOF)

5 Wegvallen BTW-compensatie/onvoldoende correctie pf-gf

6 Tegenvallende aanbestedingsresultaten

7 Beperkte sturing provincie in realisatie projecten ven partners

RSP-Assen
8. Niet realiseren inverdientaakstelling

9. Niet kunnen realiseren Keerspoor

RSP-Emmên
10. Borgen provinciale doelen in uitvoeringsfase Atalanta

11 Bodemve rvu ¡l i n g ra n gee rterre in

12. U it-/afstel besluit spoorboog/stationsomgeving

RSP-Spoor
13 Kosten ram ing nieuwe spoorweginfrastructuur

14. Afhankelijkheid van planning en capaciteit Prorail

15. Capaciteit en budget Zwolle-Herfte
RSP-REP

16. Niet volledig realiseren private cofinanciering
17 Niet volledig realiseren centrale rijks-REP-bijdrage

NB. de risico's 1 en 2 zijn in de analyse van vorig jaar samen als één risico behandeld.

Kijkend naar de risico's voor de provincie, constateren we dat de meeste risico's op dit
moment als 'groen' gekwal¡ficeerd worden. Er z¡n (nog) geen 'rode' risico's. Er z[n
5 risico's die als'oranje'worden gekwalificeerd, waarvan 4 als 'donkeroranje'

(hoogste score in de categorie). Er z¡n 4 nieuwe ris¡co's ontstaan, waarvan 2 'groen'
en 2 'oranje' . Er z¡n geen risico's verdwenen. Verder 1 risico van 'groen naar oranje'
en I risico van 'oranje naar groen'. Over het geheel genomen zijn de risico's 'licht'
toegenomen. Dat heeft vooral te maken met de effecten van financiële maatregelen
van het Rijk, en dit past ook in de faseontwikkeling van de deelprogramma's.

De 'oranje' risico's lichten wij hierna nog kort toe:
. Tegenvallende RSP-bijdragen van het rijk

Het Rijk heeft tot dusver (tot2012) het RSP behandeld als een juridisch harde
verplichting. lnmiddels heeft het ministerie van Financiën het voornemen geventi-

leerd de rijksbijdrage in de concrete projecten te korten met7% vanaf 2012, met
als argument dat de regio BTW-compensatie realiseert. Wij verzetten ons tegen
deze 'afroming', o.a. in het najaars-BO-MlRT, en hebben een brief naar de Twee-
de Kamer gestuurd. Het RSP is een overeenkomst tussen het Rijk en de noorde-
lijke regio, waarin bekend was dat er BTW-compensatie zou worden gerealiseerd.



o

a

a

a

a

Om die reden zijn de noordelijke provincies in 2008 akkoord gegaan met een
lagere rijksbijdrage dan oorspronkelijk voor de Zuiderzeelijn was gereserveerd.

ln februari 2013 zal een extra BO-MIRT worden gehouden, waarin wij nogmaals
dit standpunt zullen toelichten, en waar waarschijnlijk meer financiële punten

besproken zullen worden.

Risico nr. 2 op het niveau van het totale RSP programma: onvoldoende indexatie
Dit risico heeft betrekking op mogelijk onvoldoende indexatie van de rijksbijdrage
ten opzichte van de daadwerkelijke kostenontwikkeling. ln de tabel is aangegeven
op welke wijze wij dit risico beheersen. De rijksbijdragen zijn tot en met 2011

adequaat door het Rijk geïndexeerd. Het ministerie van Economische Zaken (EZ)
heeft aangegeven de indexering van het decentrale deel van het REP (via het
provinciefonds) in de toekomst niet te kunnen garanderen. Het centrale deel van
het REP wordt niet geïndexeerd. Dat betekent dat (afhankelijk van de inflatie)
deze REP-subsidie in waarde zal dalen. De provincie loopt daarbij geen risico.
De provincie loopt wel een risico in de BTW-verhoging per oktober 2012. De mate
waarin die doorwerkt in de lBOl is nog onduidelijk.

Rr'sico nr. 3 (nieuw) op het niveau van het totale RSP programma: Wet Hof, die
investeren vanuit reserues moeilijker maakt
Zie hiervoor onze opmerkingen op pagina 3. Overige ontwikkelingen.

Rrsico nr. 14 van het deelprogramma Spoorlijn Zwolle - Emmen: afhankelijkheid
van planning en capaciteit van ProRail
De provincie is sterk afhankelijk van ProRail in de prioritering en aanbesteding van
spoorinfra. Onderdelen die te laat in de realisatiefase komen, kunnen negatieve
gevolgen hebben voor de Rijksbijdrage. Het is van belang om daar nu al op te
gaan sturen. We hebben recentelijk goede afspraken met ProRail gemaakt over
de thans al opgedragen projecten, daarom geven wij dit risico dit jaar een lagere
score. Wij proberen te komen tot afspraken om onderdelen zelf aan te besteden
(de damwand langs het aan te leggen Wachtspoor Coevorden Zuid) dan wel door
de Bentheimer Eisenbahn te laten aanbesteden (Spoorboog CoevordenZuid,
formeel ook onderdeel van Zwolle-Emmen).

Rrsico nr. 15 (nieuw) in het RSP-deelprogramma Spoor Capaciteitsvergroting
Zwolle-Herfte

Dit betreft het project'Capaciteitsuitbreiding Kernnet Spoor traject Zwolle-Herfte'.
Tussen Zwolle en Herfte vallen de spoorlijnen Zwolle-Emmen en Zwolle-Meppel
(Leeuwarden/Assen-Groningen) samen. ProRall heeft pas in2012 dit baanvak
'overbelast' verklaard, doordat aanvragen tot uitbreidingen in de treindiensten
voor 2013 hier aanleiding toe gaven. Dat betekent dat toekomstige (en wellicht
zelfs al aangemelde) uitbreidingen van de (personen- en goederen-)treindienst in
gevaar komen. Helaas heeft het Rijk een groot deel van de vermelde € 81 mln in-
middels al herbesteed. Dit probleem wordt besproken in de BO's Spoor en MIRT.
Een recente ProRail-raming voor de capaciteitsuitbreiding bij Herfte toont een be-
nodigd budget in de orde van € 100 mln.
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Conclusie
De risico's in het RSP-programma zijn voor een belangrijk deel verbonden met de
gekozen rol en verantwoordelijkheidsverdeling. De afspraken hierover zijn vastgelegd
in de bestuursovereenkomsten, waarin ook cofinancieringafspraken zijn gemaakt.

De toegezegde bijdragen zijn 'plafondbedragen', en in die zin geen risico voor de pro-
vincie. Binnen deze kaders zijn de risico's gewogen en hebben wij adequate be-
heersmaatregelen vastgesteld.

Wij benadrukken dat het RSP programma waarin ruim € 300 mln rijksbijdrage naar
Drenthe stroomt grote kansen voor Drenthe creëert qua versterking van de economi-
sche structuur en verbetering van de voorwaardenscheppende bereikbaarheid. Dat is

erg belangrijk in de huidige crisistijd. Wij liggen op koers en waar mogelijk zetten wij in
op versnelling. Nu meer deelprogramma's in de uitvoeringsfase komen, worden de
eerste resultaten ook zichtbaar.

Rapportages RSP
Zoals afgesproken informeren wij uw staten over de voortgang en realisatie van het
programma RSP op een aantal momenten:
. Via de reguliere planning & controlcylus;
. Via de jaarlijks geactualiseerde risicoanalyse;
. Als daar aanleiding voor is, via afzonderlijk statenstuk of brief;
. Op noordelijke schaal via de voortgangsrapportage SNN (zowel bestemd voor

Tweede Kamer als de staten van de noordelijke provincies). De vijfde voortgangs-
rapportage is bij brief van 4 december 2012 aan u toegezonden.

Tussenrapportage

Naast de risicoanalyse heeft u ons gevraagd om een tussenevaluatie. Wij hebben die
opgenomen in bijlage 3. Hieruit blijkt dat het Drentse RSP-programma goed op sche-
ma ligt.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris
ì\

voorzitter



Bijlage 1

De PvdA wil bij de rondvraag van de commissie CE( 31 oktober 2012) de volgende vraag aan de orde
stellen:

Ondenruerp: investering RSP-middelen

De investering van de RSP- middelen zijn gekoppeld aan de gemeentelijke plannen. Tevens is er
sprake van inzet van eigen gemeentelijke en provinciale financiële middelen.
Recentelijk is duidelijk geworden, dat de gemeentelijke financiën door bezuinigingen en afboekingen
van bouwlocaties onder druk zijn komen te staan.
De fractie van de PvdA is nu bezorgd over de feitelijke effectuering van de gemeentelijke plannen.

Het jaar 2020 nadert en dan zullen de zaken afgerond moeten zijn.

Nu de vraag:

Kan de provincie een overzicht geven van de huidige situatie m.b.t. RSP-plannen?
En daar een tussenevaluatie aankoppelen.

Namens de fractie van de PvdA,

Jan Slagter, 23/1 0/201 2



Bijlage 2. Risicotabel RSP-Drenthe (december 2012)

De onderstaande risicotabel van het RSP is de actualisatie van de RSP-risicoanalyse van 2011t2012. De systematiek is nagenoeg dezelfde als de vorige
keer. ln de tabel geven wij per deelprogramma een overzicht van (deel)programmadoelen, de scope van het (deel)programma, ons provinciaal belang en de
belangrijkste betrokkenen. De geplande resultaten, met de stand van zaken, zijn deze keer opgenomen in de Tussenrapportage RSP-Drenthe (december
2012; bijlage 3).

Wij behandelen eerst de algemene risico's (RSP Algemeen, voor het hele programma), en hebben vervolgens de specifieke risico's per deelprogramma op-
genomen. Dat komt tot uitdrukking in de tabellen, waarin onderscheid is gemaakt tussen risico's in de deelprogramma's:
- Assen;
- Emmen;

- Coevorden;
- RSP-Spoor: Verbetering Spoorlijn Zwolle-Emmen (buiten Coevorden) + Verbetering van het Noordelijk Kernnet Spoor (voor zover van Drents belang), en
- REP.

Voor de deelprogramma's Assen, Emmen en Coevorden zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten. Voor RSP-Spoor en REP is er geen apart bestuurs-
akkoord, maat ze horen wel tot het rijksconvenant.
De spoorlijn Zwolle-Emmen is wel al genoemd in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Emmen. ln 2013 zal een overeenkomst over het Verbe-
terplan worden gesloten.

Een apart deelprogramma van het Drentse RSP omvat verbeteringsprojecten aan het Kernnet Spoor (o.a. de lntercityboog bij Hoogeveen). Dit zijn rijksprojec-
ten met 100% rijksfinanciering met het Rijk als risicodrager, maar we lopen wel risico's dat Drentse belangen niet volledig gerealiseerd worden. De deelpro-
gramma's Assen Um RSP-Spoor vormen het Bereikbaarheidspakket van het (Drentse) RSP, dat infrastructurele projecten omvat. Het REP wijkt daar van af,
het bevat de ontwikkeling en financiering van ruimtelijk-economische (investerings)projecten.

De risicotabel werkt als volgt. Wij hebben de thans voorziene risico's, die de provincie op grond van haar taak en rol loopt via een projectmatige aanpak opge-
somd en de oorzaken van de risico's en de door ons geplande beheersmaatregelen opgenomen. Van elk risico hebben w'rj een inschatting gemaakt van de
kans van optreden. Een score "1 ' komt overeen met een kleine kans; een score '2' komt overeen met een reële kans en score '3' staat voor een grote kans.
Vervolgens hebben wt1- een inschatting gemaakt van de ernst van het risico. Voor financiële risico's is dat de mogelijke financiële omvang, als volgt geco-
deerd:
- Een risico-omvang van minder dan € I miljoen: ernst-score'1';
- Een risico-omvang van€ I mln tot€ 10 mln:ernst-score'2';
- Een risico-omvang van meer dan 10 miljoen euro: ernst-score'3'.

1



Het kan daarbij ook gaan om het mislopen van subsidie in dezelfde orde, waarmee dan minder geÏnvesteerd of gesubsidieerd kan worden of minder werk kan
worden uitgevoerd

De risicoanalyse heeft betrekking op risico's voor de provincie zelf. Een bepaald risico kan dus voor één van onze partners anders zijn dan voor ons.
Wij delen de risico's (kans maal mogelijke omvang) in drie groottecategorieën in: klein, gemiddeld en groot. Wij hebben daar de kwalificatie rood-oranje-groen
aan toegevoegd.

. : klein risico, geen ingrijpen nodig (kans*ernst score < 4);
o : gemÍddeld risico, een punt van aandacht (kans*ernst score 4 ttm 6);
. : groot risico, ingrijpen nodig (kans*ernst score > 6).

NB: Alle bedragen in de tabellen zijn voor de herkenbaarheid op pr'ljspeil 20O7, 'all in', dus ook inclusief (19%) BTW, zoals opgenomen in het rijksconvenant
en onze kadernota's, tenzij expliciet anders vermeld. Er vindt in principe indexering plaats,

2



RSP programma Algemeen

Algemeen
Omschrijving

o Verbetering van de (voonrvaardenscheppende) bereikbaarheid
. Versterking van de ruimtelijk-economische structuur
. Duurzame ontwikkeling van specifieke ruimtelijke- en economische kwaliteiten
. Expliciete Realisatie van de Concrete RSP-projecten
. Realiseren van de inverdientaakstellingen/efficiencywinst, d.w.z. wegwerken van de over-intekening van het RSP

. De provincie onderschrijft de doelen hierboven

. Rol provincie:
o contractpartner van het Rijk in het RSP, met de andere noordelijke provincies (via DBSNN), en vertegenwoordiger van de regio

Drenthe (in het rijksconvenant RSP), een vorm van regie
o budgethouder van de eigen provinciale bijdragen, de decentrale REP-middelen en het RMF
o subsidieverlener in de deelprogramma's Assen, Coevorden, Emmen en het REP
o opdrachtgever van enkele RSP-projecten en het deelprogramma Verbetering Spoor Zwolle-Emmen
o risicodrager van de onderdelen waarvoor zij opdrachtgever is; NB: zie Ontwikkelagenda Assen
o coproducenVadviseur in RSP-deelprogramma's Assen, Coevorden, Emmen en het rijksprogramma Verbetering Kernnet Spoor

. Het Rijk/Minister van l&M: contractpartner 'ter andere zijde' in het RSP, subsidiegever; RijUmin. EZ: zie REP
o RUkswaterstaat en ProRail: trekkers van de projecten op rijksinfrastructuur en beheerders van die infra
. SNN: DBSNN en commissies SOM enEZ: aansturing RSP op noordelijke programmaniveau. DB-SNN heeft Noordelijke programma-

team (NPT) opgericht, en het NPT een werkgroep financiën
. Gemeente Assen: trekker en eindverantwoordelijke van RSP-Assen
o Gemeente Emmen: trekker en eindverantwoordelijke van RSP-Emmen (de IGO-Atalanta), cofinancier in Zwolle-Emmen
. Gemeente Coevorden: trekker en eindverantwoordelijke van RSP-Coevorden
o Provincie Overijssel: partner en cofinancier in de Verbetering van de Spoorlijn Zwolle-Emmen (onderdeel van de Vechtdallijnen)

. Brief StuurgroepZuidezeelijn (181312008), en Rijksconvenant (231612008), voorbereid in hetgoedkeurend PS-besluit(2003)

. Notitie RSP-Financiële uitwerking binnen de regio, met Reglement Regionaal Mobiliteitsfonds, vastgesteld door DB-SNN in samen-
spraak met het RUk (DB-SNN,2711012009)

. PS-besluiten Kadernota's Uitvoering RSP-2009 en -2010 en Risicoanalyses 2011 en2012

Naam programma
RSP Drenthe
Hoofddoelen programma
(in rijksconvenant'centrale
beleidsopgave' genoemd)

Het provinciale belang en

de provinciale rol

De belangrijkste betrokken
partijen, hun rol en belang
(excl. Provincie Drenthe
zelt)

Gemaakte afspraken en

toezeggingen (op pro-
gramma-niveau)

3



Ri s i co a n a lyse RSP A/ge m ee n1

Lopende actie(s)/beheersmaatregel

Alertheid op signalen vanuit het
Rijk, en gemeenten, en adequaat
(onder)handelen. Daarnaast over-
leg met betreffende overheden
(SNN, BO MIRT, stuur- en project-
groepen, bestuurlijke overleggen),
monitoring van de projecten.
Over de BTW-afroming heeft DB
SNN een brief naar de Tweede
kamer gestuurd, i.a.a. Min. van
t&M.
Eventueel is versobering of her-
prioritering aan de orde.

ln de stuurgroepen/bestuurlijke
overleggen Assen, Emmen en Coe-
vorden de financiêle status quo
goed monitoren.

Aangezien het Drentse gemeenten
betreft, oefenen wij ook wettelijk
toezicht op de gemeentefinanciën
uit (aparte provinciale rol).

Met de Regio Groningen-Assen is
het overleg over de toegezegde
subsidie in vergaand stadium. Defi-
nitieve besluitvorminq daarover in

K*E/O

6

3

ErnsV

omvang

3

3

Beschrijving gevolg

Afname van rijksbijdrage RSP betekent
in eerste instantie overleg op Noord-
Nederlandse schaal over gevolgen en
verdeling van middelen. Dit kan conse-
quenties hebben voor alle deelpro-
gramma's in Drenthe in termen van
(co-)financiering en ambitie (versobe-
ren). Projecten die nog niet in uitvoe-
ring zijn, lopen het grootste risico.
Naast de rijksbijdrage in provinciale en
gemeentelijke projecten kan het Rijk
korten op de rijksprojecten in het RSP,
bijv. Kernnet Spoor.

De aan de gemeenten toegezegde
bijdragen zijn plafondbedragen. De
provincie loopt dus geen financieel
risico, maar kan zich wel verantwoor-
delijk voelen.
Een eventueel lagere bijdrage van een
van de decentrale partneroverheden
kan leiden tot versoberen van ambities.
Er kan mogelijk een beroep worden
gedaan op de provincie voor aanvul-
lende financiering, bij de deelpro-
gramma's. Dat kan financiële implica-
ties hebben , maat wel (alleen) via een
besluit. Via een dergelijk besluit kan de
provincie als 'showstopper' in de media

Kans

2

1

Oorzaak van het risico

Het Regeerakkoord beziet het
RSP als juridisch harde verplich-
ting. Erzijn signalen dat de Rijks-
bijdrage RSP onder druk komt te
staan vanwege Rijksbezuinigin-
gen. Het Min.v.Fin. denkt aan een
afroming met7o/o in 2012 en 2013
op de concrete projecten, vanwe-
ge BTW-compensatie. Die vervalt
m.i.v.2014 (zie risico 4).
(De minister van l&M roept in
febr. 2013 een extra BO-MIRT
bijeen, naar verwachting mede
over financiën.)

Projecten die nog niet zijn gestart
lopen het grootste risico op be-
zurnrqtnqen.

Het Rijk bezuinigt op het gemeen-
tefonds en decentraliseert rijksta-
ken naar gemeenten met onvolle-
dige (fin.) compensatie. Tot dus-
ver hebben de RSP-gemeenten
hun bijdragen kunnen veilig stel-
len. Het RSP is belangrijk voor de
gemeenten en het gaat om aan-
zienlijke rijks- en provinciale bij-
dragen.

De gemeente Assen is verant-
woordelijk voor cofinanciering van
het RSP Assen/FlorijnAs en de
realisatie van de qebiedsontwik-

Beschrijving van het risico

Tegenvallende RSP-
bijdragen van het Rijk

(Financieel rÍsico c.q. risico
in doelrealisatíe)

(Was in 201112012 'groen')

Tegenvallende RSP-
bijdragen van gemeenten
en Regio Groningen-Assen
(RGA)

(Financieel- en imagorisico,
en risico in doelrealisatie)

(NB. in 20112i¡n nrs. 1 en 2
als één risico behandeld)

(Eveneens 'groen' in
2011t2012',)

Nr

1

2.

4

1 
Dit betreft de stand van zaken per december 2012.



Lopende actie(s)/beheersmaatregel

2013.

Alertheid op signalen vanuit het
Rijk. Zo nodig in overleg treden.

Overleg met betreffende overheden
(SNN, BO MIRT, stuurgroepen/be-
stuurlijke overleggen). Tot dusver
heeft l&M wel geïndexeerd.

K*E/O

4

ErnsU

omvang

2

Beschrijving gevolg

komen. lets vergelijkbaars kan zich
voordoen bij Kernnet Spoor.

ln RSP-Assen bestaat wel een
financieel risico voor de provincie (zie
ook Algemeen-nr. 3 en Assen-nr. 1).

Besluiten om indexering van de Rijks-
bijdrage niet toe te passen kunnen
grote gevolgen hebben voor de be-
schikbare rijksmiddelen voor het Drent-
se RSP, zeker wanneer de index voor
een aantaljaren op nul zou worden
gesteld.

Voor het REP is het gevolg: waarde-
vermindering van de besteedbare sub-
sidie.

Kans

2

Oorzaak van het risico

keling. Onderdeelvan de Flo-
rijnAs is een toegezegde subsidie
van de RGA (€ '13 mln). Vanwege
scopewijziging (HOV-as) moet
deze subsidie opnieuw veilig ge-
steld worden.

Atalanta is voor de gemeente
Emmen groot en risicovol, en het
hele deelprogramma (de IGO) is
nog niet geheelgedekt (€ 17 mln
voor het Mensenpark).

B&W van gemeente Coevorden
hebben een gemeentelijke RSP-
bijdrage van € 7,55 mln toege-
zegd. De Raad heeft afgerond € 4
mln beschikbaar gesteld. Het
goedkeurende raadsbesluit over
het restant moet nog genomen
worden (in het voorjaar van
2013). Het RSP-programma is, in
samenhang met de eerdere ruim-
telijke investeringen in
Coevorden-Centrum, groot en
risicovol voor de gemeente Coe-
vorden.
Rij ksbijd ragen worden jaarlijks
geïndexeerd aan de hand van het
door de ministers van l&M c.q. EZ
toegekende deel van de lBOl
(lndex Bruto Overheids lnveste-
ringen, vastgesteld door min.v.
Fin). Min. EZ geeft voor de in-
dexatie voor zijn deel van de de-
centrale REP-middelen geen
garantie voor de toekomst, en
heeft qemeld het centrale deel in

Beschrijving van het risico

Onvoldoende indexatie
rijksbedragen

(Financieel risico c.q. risico
in doelrealisatie)

(Eveneens'oranje' in
2011t2012)

Nr

3.

5



Lopende actie(s)/beheersmaatregel

Participeren in lobbytraject richting
het Rijk om investeren vanuit reser-
ves in de Wet Hof toe te staan (via
IPO en als Drenthe).
Eén van de genoemde oplossingen
is te onderzoeken of er andere af-
spraken met de gemeenten moeten
worden qemaakt.
Zelfde als bij risico nr. 2

Overleg/afstemming over fasering
uitvoering projecten op Noord-
Nederlandse schaal. Slimme wijze
van op de markt zetten.

K*E/O

6

3

2

ErnsU

omvang

3

1

2

Beschrijving gevolg

De huidige versie van Wet HOF maakt
het grootste deel van de investeringen
van het RSP (vanuit de RSP-reserve!)
onmogelijk.
NB: Hierover is een aparte GS-brief
(lnformatie over Wet Hof) aan de sta-
ten verstuurd.

Te lage compensatie in provincie- en
gemeentefonds kan gevolgen hebben:
ca. € 20-25 mln niet gerealiseerde
BTW-com pensatie in Assen-Florij nAs
en ca. € 15-20 mln in RSP-ZO-
Drenthe. Deze BTW-compensatie was
echter nog niet specifiek bestemd,
maar gedacht als risicovoorziening. De
projecten zullen dus wel doorgaan. Er
is minder ruimte om financiële tegen-
vallers op te vanqen.
Samenvallende piekvraag in aanbe-
stedingen op Noord-Nederlandse
schaal (mogelijk rond 20151201 6) kan
leiden tot tegenvallende kosten in aan-
bestedingen. Omdat de Noordelijke
bouwmarkt er slecht voor staat, is in-
geschat dat het risico sinds 20,11 is
afgenomen.
NB: ln RSP-Assen, -Coevorden en
-Emmen is de gemeente risicodrager.

Kans

2

3

1

Oozaak van het risico

het geheel niet te indexeren.
ln okt. 2012is de BTW verhoogd
van 19 naar 21%. Onduidelijk is
of dat terug te vinden zal zijn in
de index (lBOl 2012-2013)
Deze wet is in voorbereiding.
Huidige versie staat overheden
alleen uitgaven toe als er inkom-
sten tegenover staan. Het Drent-
se RSP wordt grotendeels vanuit
de RSP-reserve gefinancierd.

M.|v.2014 vervalt de BTW-
compensatie. Het Rijk zal het
provincie- en gemeentefonds
daarvoor corrigeren. De mate
waarin is nog onduidelijk. Wel is
duidelijk dat2015 het eerste jaar
met correctie zal z¡n.

De afgelopen jaren waren de
marktomstandigheden gunstig om
kostenefficiënt aan te besteden.
Dat lijkt ook de komende jaren het
geval. Het RSP is echter omvang-
rijk t.o.v. de reguliere Noordelijke
aan bested ingsmarkt. Samenval-
lende piekvraag op Noord-
Nederlandse schaal, m.n. richting
G\ÂAN-markt (Grond-, Weg- en
Waterbouw) kan verstorend wer-
ken.

Beschrijving van het risico

Wet Houdbare overheids-
financiën (Wet Hof)

(Risico in doelrealisatie)

(Nieuw t.o.v. 201 1 12012')

Wegvallen BTW-compen-
satie, plus onvoldoende
correctie provincie- (en
gemeente)fonds

(Risico in doelrealisatie)

(Nieuw t.o.v. 201 1 12012)

Tegenvallende aanbeste-
dingsresultaten

(Financieel risico c.q. risico
in doelrealisatie)

(Eveneens'groen' in
20't1t2012)

Nr

4.

5

6.

6



Lopende actie(s)/beheersmaatregel

Monitoren van doelbereik en pro-
vinciale belangen in de verschillen-
de deelprogramma's.
Bestuurlijk en ambtelijk (stuurgroe-
pen/bestuurlijk overleg en pro-
grammaorganisatie) alert zijn op
signalen dat de gemeenten de
complexe opgaven waarvoor zij
staan, (deels) niet kunnen realise-
ren. Zo nodig bijsturen.

K*E/O

3

ErnsU

omvang

3

Beschrijving gevolg

Specifieke (deel-)resultaten waar de
provincie belang bij heeft, kunnen in
gevaar komen.

Kans

1

Oorzaak van het risico

Assen, Emmen en Coevorden zijn
krachtens de bestuurs-
overeenkomsten met de provincie
verantwoordelijk voor de betref-
fende deelprogramma's.
De situatie in het deelprogramma
Kernnet Spoor is vergelijkbaar,
met het Rijk'in charge'. De pro-
vincie heeft belangen en voelt
zich beleidsmatig betrokken,
maar heeft beperkte mogelijkhe-
den om te sturen.

Beschrijving van het risico

Beperkte sturings-
mogelijkheid van de pro-
vincie in de realisatiefase
van deelprogramma's met
eindverantwoordelij kheid
bü R¡jk of gemeenten, ter-
wijl de provincie belangen
heeft
(Risico van doelrealisatie)

(Eveneens'groen' in
2O11t2O12)

Nr

7

7



RSP-Bere i kbaarhei d FI o rij n AslAssen

Algemene Ontwi kkelagenda
Omschrijving

Verbetering van de (voorwaardenscheppende) bereikbaarheid, ook per openbaar vervoer en fiets
Versterking van de ruimtelijk-economische structuur
Ontwikkeling van specifieke (ruimtelijke- en economische) kwaliteiten
Assen is een concreet project in het rijksconvenant, d.w.z. met nationale betekenis, de FlorijnAs moet gerealiseerd worden
Versterking van de positie van Assen als Zuidpoort van het Nationale Stedelijke Netwerk Groningen-Assen
Compact houden van de kern Assen

a

a

a

De provincie onderschrijft de doelen hierboven
Provincie wil de positie van Assen als hoofdstad van Drenthe en als historisch bestuurscentrum bevestigen/versterken
Rol provincie:
o contractpartner van het Rijk in het RSP en vertegenwoordiger van de regio Drenthe (in het rijksconvenant RSP) en con-

tractpartner van Assen in de samenwerkingovereenkomst
o medeverantwoordelijk voor de inverdientaakstelling
o mede vaststeller van projecten (scope en kader), meedenker (zie doelen) en cofinancier

o Gemeente Assen: trekker en eindverantwoordelijk voor het deelprogramma
. Verdere betrokken: omliggende gemeenten (w.o. Midden-Drenthe, het Rijk, Rijkswaterstaat, NS, Prorail, waterschap Hunze en

Aa's
. Regio Groningen-Assen (RGA)

Vastgelegd in overeenkomst Provincie-Gemeente Assen, 411 112010

Vastgelegd in bestuurlijke Verklaring van instemming met de Structuurvisie FlorijnAs (voor de Crisis & Herstelwel), 1411012011

Subsidie van Regio Groningen-Assen (RGA, € 13 mln, voor O.V. en fiets) is toegezegd en opgenomen in meerjaren investe-
ringsplan van RGA

a

a

a

De scope is, met stand van zaken, dit jaar opgenomen als bijlage bij de statenbrief

Naam deelprogramma:
FlorijnAs/Assen
Hoofddoelen deelprogramma

Het provinciale belang en de pro-
vinciale rol

De belangrijkste betrokken partijen,

hun rolen belang

Gemaakte afspraken en toezeg-
gingen (deelprogramma)

Projecten (scope) en Stand van
zaken

8



I

N si coa n a lyse Fl o rij n As/Asse n

Lopende actie(s)/beheersmaatregel

Assen en provincie hebben recente-
lijk afspraken gemaakt over de bor-
ging van de inverdientaakstelling,
met procesformulering. De brief is
in dec. 2012 vastgesteld. Provincie
en gemeente vinden beide, dat er
€ 20 mln moet worden inverdiend.
Afgesproken is dat reeds behaalde
inverdienbedragen alleen bij geza-
menlijk besluit van beide colleges
worden ingezet voor eventuele te-
genvallers en/of openstaande risi-
co's van nog lopende/te starten
(deel)projecten.

Er is een lnverdienlijst, die voorlopig
op ca. € l7 mln sluit. We verwach-
ten nog meevallers, en zullen an-
ders overleqqen over versoberinq.
Het realiseren van dit project ligt
niet binnen het programmatisch
bereik RSP-Drenthe. Het gaat om
een boven-Drents belang.
Daarom in overleg treden met het
Rijk, Assen, Fryslan en Groningen.
Op de SNN-agenda zetten.

Zo nodig herprioriteren binnen de
€ 201 mln van de Florijnas.

K*E/O

2

2

Ernst/

omvang

2

2

Beschrijving gevolg

Assen en de provincie moeten samen
zoeken naar oplossingen.

Vanwege het ontbreken van budget
kan uit- c.q. afstel in de realisatie van
het Keerspoor ontstaan. Keerspoor
moet in 2016 in gebruik zijn vanwege
RSP-project Zuidelijke Ringweg Gro-
ningen (ook RSP), dat forse verkeers-
overlast in o.a. Noord-Drenthe doet
ontstaan (waarvoor de Regiopendel -
de 5" en 6" trein Groningen-Assen -
verlichting brengt).

Kans

1

1

Oorzaak van het risico

Er is € 201 mln budget, met € 185
mln rijksbijdrage. Het rijksconve-
nant definieert een 'gegaran-
deerd'budget van€222 mln (art.
6.2 en 6.4 ii). Het verschil moet
'inverdiend' worden.

Het rijksconvenant definieert een
concreet project'Station Assen/
Werpsterhoek en Spoor voor
nieuwe stations'. ln de overeen-
komst provincie-gemeente Assen
is vastgesteld dat er een budget
van€201mln is met een rijksbij-
drage van € 185 mln. Afgespro-
ken is dat beide partijen op zoek
gaan naar additionele middelen.

Het Keerspoor in Assen is nu
urgent, vanwege de Regiopendel
in relatie tot de uitvoering van een
Pro rai l-g root-onderhou ds-project
aan het emplacement te Assen in
2014.

Beschrijving van het risico

Niet of niet geheel realise-
ren bezuinigings-
taakstelling van
20 miljoen euro (conform
afspraken in het rijks-
convenant): de lnverdien-
taakstelling

(Financieel c.q. risico van
doelrealisatie)

(Eveneens'groen' in
2011t2012)

Niet kunnen realiseren van
het Keerspoor voor de
Regiopendel, wegens ont-
brekend deelbudget

(Risico van doelrealisatie en
van imagoschade)

(Nieuw risico t.o.v
2011t2012)

Nr

Ass
1

Ass
2.

I



10

Emmen/Atalanta

Algemene Ontyvi kkelagenda
Omschrijving

a Zie 1

economische
drie bu llets van het Programma Algemeen (Verbetering bereikbaarheid, ruimtelíjk-economische structuur, ruimtelijk-

kwaliteiten)
. Versterking (inter-)nationale positie van Zuidoost-Drenthe
. Stimuleren duurzaam wonen en toepassen van energiebesparing en nieuwe energiealternatieven
o ln samenhang met de versterkte ruimtelijk- economische opgave voor de steden krijgt de stedelijke bereikbaarheid prioriteit.
o Overgang naar kenniseconomie
¡ lnzetten op kansrijke sectoren
¡ Afstemming ruimtelijke vraagstukken klimaat en energie

. Provinciaal belang: de provincie onderschrijft bovenstaande gezamenlijke doelen
o Provincie wil de positie van Emmen als centrum van grootschalige dagrecreatie en culturele infrastructuur versterken (Omge-

vingsvisie, blz- 29)
. Rol provincie:

o contractpartner van het Rijk in het RSP en vertegenwoordiger van de regio Drenthe (in het rijksconvenant RSP) en contract-
partner van Emmen in de samenwerkingovereenkomst

o betrokken bij de realisatie van gezamenlijke ambities en meedenker (zie Hoofddoelen), co-financier

. Gemeente Emmen: trekker en eindverantwoordelijk voor het deelprogramma

. DPE: verantwoordelijk voor verplaatsing dierentuin/transformatie toUbouw van BeLEVENspark. Voor de provincie is de gemeente
Emmen gesprekspartner.

. Vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst Emmen-provincie van 5 juli 2010
o PS-Besluit 'Aanvullend beschikbaar gestelde € 6 mln+6 mln lening' (PS; I febr.2012)

De scope is, met stand van zaken, dit jaar opgenomen als bijlage bij de statenbrief

Naam deelprogramma:
Emmen/Atalanta
Hoofddoelen deelprogramma

Het provinciale belang en de
provinciale rol

De belangrrl-kste betrokken
partijen, hun rolen belang

Gemaakte afspraken en toe-
zeggrngen

Projecten (scope) en Stand
van zaken

10



11

Ris i coan al y se E m m en/Ata I anta

Lopende actie(s)/beheersmaatregel

Via het gezamenlijk monitorings-
programma zicht houden op ont-
wikkelingen, provinciale doelberei-
king en financiële risico's.
De provincie heeft extern advies
ingewonnen bij inrichting van de
governance/opzetten mon itorings-
programma en beoordeling van
kwartaalrapportages Emmen.

Gefaseerde uitbetaling. De provin-
ciale organisatie is hierop inqericht.

K*E

1

Ernst

1

Beschrijving gevolg

Onvoldoende zicht op realisatie van de
provinciale doelen gedurende de uit-
voeringsfase.
lnmiddels zijn de kaders en voorwaar-
den helder. Het inmiddels afgesproken
monitoringsprogramma verkleint dit
risico aanzienlijk.

Kans

1

Oorzaak van het risico

Gemeente Emmen is trekker en
eindverantwoordelijk voor de uit-
voering van de projecten binnen dit
deelprogramma. De provinciale
betrokkenheid in de uitvoeringsfase
is op afstand. De provincie heeft
belangen bij de realisatie van en de
borging op de provinciale doelen.

Beschrijving van het risico

Borging provinciale doe-
len in de uitvoeringsfase
van het programma

(Risico van doelrealisatie)

(Eveneens 'groen' in
2O11t2012)

Nr

1
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RSP-Goevorden

A lgem ene O ntw i kkel ag en d a

Omschrijving

a Zie 1 drie bullets v.h. Programma Algemeen (Verbetering bereikbaarheid, ruimtelijk-economische structuur, en ruim-
teltl-k-economische kwaliteiten), met name verbetering stedelijke bereikbaarheid, die voonryaardenscheppend is voor
ruimtelijk-economische ontwikkeling.

o Versterking (inter-)nationale positie van Zuidoost-Drenthe
. Uitplaatsen rangeerterrein Coevorden-CentrLrm, waardoor rangeren in het centrum overbodig
. Streven naar Gebiedsontwikkeling Stationsgebied (zoeken naar mogelijkheden om het stationsgebied te upgraden

incl. omliggend gebied; ambitie tot Verbreed RSP; is nog niet besloten)

Provinciaal belang: de provincie onderschrijft bovenstaande gezamenlijke doelen, plus:
o Verbetering bereikbaarheid Euroterminal voor moderne goederentreinen
o Vermindering barrièrewerking Centrum Coevorden, Verbetering bereikbaarheid station + herontwikkeling stationsom-

gevrng
. Provincie wil Coevorden historische karakter als vestingstad versterken (Omgevingsvisie, blz. 29), plus optimaal ves-

tigingsklimaat
o Afstemmen met Dryport ('satelliet'van Rotterdam voor het goederenvervoer)
. Rol provincie: contractpartner Rijk en ondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomst

mede-beleidsbepaler en meedenker/adviseur (zie doelen); cofinancier

. Gemeente Coevorden: trekker en eindverantwoordelijke voor het totaalconcept en voert de eindregie. ls opdrachtge-
ver/risicodrager

. Prorail, beheerder van het spoor, d.w.z. houder Van de beheerconcessie, en daarmee opdrachtgever van de aanpas-
sing van spoorlijn Zwolle-Emmen (aftakking spoorboog)

. NS-Stations (eigenaar van ondergrond + opstallen)

. Bentheimer Eisenbahn - gebruiker van het spoor, belang bij een goede verbinding en ruimte op het spoor, kan de
spoorboog laten uitvoeren vanaf de aftakking van de spoorlijn Zwolle-Emmen (waar de concessie van Prorail geldt)

. Arriva (personenconcessie m.i.v.911212012) en goederenvervoerders - gebruikers van het spoor; belang bij spoorlijn
met zo goed mogelijke functionaliteit

. Vastgelegd in samenwerkingsovereenkomst Coevorden-provincie van maart 2010

. Uitwerking financieel administratieve samenwerking RSP-Coevorden (ianuari 201 1)

De scope is, met stand van zaken, dit jaar opgenomen als bijlage bij de statenbrief

Naam deelprogramma:
Coevorden
Hoofddoelen deelprogram-
ma

Het provinciale belang en de
provinciale rol

De belangrijkste betrokken
partijen, hun rol en belang

Gemaakte afspraken en
toezeggingen

Projecten (scope) en Stand
van zaken

12
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Risicoan alyse Coevorden

Lopende actie(s)/beheersmaatregel

Bij eventuele doorontwikkeling
meenemen in onderhandeling met
de eigenaar, de gemeente, NS,
Stichting Bodemsanering NS
(SBNS). Afweging maken tussen de
gewenste doorontwikkeling van de
stationsomgeving en daarmee ge-
moeide saneringskosten. Een mo-
gelijke beheersmaatregel is herge-
bruik qrond in het planqebied.
Overleg en afstemming met Coe-
vorden via bestuurlijke en ambtelij-
ke lijn.
(Laten) Verrichten van een (extern)
onderzoek naar mogelijke staats-
steun en eventueel melden bijde
EU.

Planning Coevorden: informatie-
avond voor de gemeenteraad (fe-
bruari 201 3). Besluitvorming B&W
begin maart; gemeenteraad besluit
eind maart 20í3. GS houden PS op
de hoogte (statenbrief).

K*E

2

1

Ernst

2

1

Beschrijving gevolg

Risico kan zich manifesteren bij verde-
re gebiedsontwikkeling e.e.a. afhanke-
lijk van de ambitie en bijbehorende
saneringseisen.
NB: Geen financieel risico voor de
provincie, alleen als de provincie be-
sluit tot c.q. instemt met een duurdere
variant (is een besluit).

Uitstel van uitvoering: kan ook andere
economische ontwikkelingen stag-
neren, o.a. Dryport, opwaardering sta-
tionsomgeving (die laatste zit achter in
het proces).
Herprioriteren van RSP-Coevorden.
NB: Herinrichting Stationsomgeving
kan pas na aanleg Spoorboog.

Kans

1

1

Oorzaakvan het risico

O.a. van stoomlocomotieven. NB:
Sanering heeft inmiddels plaatsge-
vonden en de grond is door de
provincie geschikt bevonden voor
de huidige functie (industriegrond).
Provincie is bevoegd gezag bij
eventuele andere functie.

Onvoldoende informatie, bijvoor-
beeld m.b.t. staatssteun.
Onvoldoende voortgang.
Uitstel besluit spoorboog.
Uitstel besluit gemeentelijke bijdra-
ge van €7,55 mln (deze is onder-
deelvan de overeenkomst B&W-
GS. De gemeenteraad beslist hier-
over begin 2013.)
Uitstel besluit Stationsomgeving
(incl. budget).

Beschrijving van het risico

(Kosten) Bodem-
vervuiling rangeerterrein

(Risico van doelrealisatie)

(Eveneens 'groen' in
2011t2012)

Uitstel go/ no-go
beslissing spoorboog of
Herinrichting stations-
omgeving

(Risico van doelrealisatie)

(Eveneens 'groen' in
2011t2012)

Nr

Co
1

Co
2.

Zie ook Risico RSP-Spoor-2.

13



14

RSP-Sp oor, w.o. Verbetering Spoorlijn Zwolle-Emmen

Algemene Ontwi kkelagenda
Omschrijving

Zie 1" twee bullets v.h. Progra
economische structuur)

mma Algemeen (Verbetering bereikbaarheid en versterking ruimtelijk-

Verbeteren van de bereikbaarheid per spoor van Zuidoost Drenthe voor zowel personen als goederenver-
voer, faciliteren van een meer robuuste dienstregeling.
Toename gebruik trein (toename reizigerskilometers), verschuiving modal split van motorvoertuig naar trein.

a

o

a

. Provinciaal belang: de provincie omschrijft de bovenstaande doelen
o Rol provincie:

. contractpartner van het Rijk (rijksconvenant) en wordt ondertekenaar van de samenwerkingsovereen-
komst Drenthe-Overijssel (-Twente)(voor het verbeterplan)

. budgethouder-cofinancier, deels opdrachtgever/risicodrager (met Overijssel)

. concessieverlener van de treindienst Zwolle - Emmen (met Overijssel)

. Gemeenten Coevorden en Emmen (stationsgebieden): hebben belang bijeen goede spoorlijn en treindienst

. Arriva: concessiehouder (m.i.v. 911212012): belang bij een goede spoorlijn, die een robuuste dienstregeling
faciliteert. NS bhjft belanghebbende i.v.m. spoorvervoer'voorbij Zwolle' (bijv. relatie Emmen - West NL)

. (Spoor)Goederen-vervoerders:ziebijArriva

. Prorail: Prorail, beheerder van het spoor, d.w.z. houder van de beheerconcessie, en daarmee opdrachtgever
van de aanpassing van spoorlijn Zwolle-Emmen

o NS-stations (eigenaar van ondergrond + opstallen)

. Btj overdracht van de spoorvervoerconcessie aan de provincies Drenthe en Overijssel heeft het Rijk € 5,6
mln betaald (als afkoopsom) voor partiele spoorverdubbeling. Afkoopsom geparkeerd bij Drenthe.

. ln rijksconvenant en brief Stuurgroep ZZL is budget vanuit RSP afgesproken

. Overeenkomst Drenthe-Overijssel-Regio Twente over het concessiebeheer: 2013
o Verbeterplan metfinancieringsplaatje: 2013
o Motie Koopmans (2007). € 160 mln. toegevoegd aan RSP voor verbetering noordelijk Kernnet spoor (spoor-

I ij nen Zwo I le-Leeuwarden-G ron in g en )

De scope is, met stand van zaken, dit jaar opgenomen als bijlage bij de statenbrief

Naam deelprogramma:
RSP Spoor
Hoofddoelen deelprogramma

Het provinciale belang en de
provinciale rol

De belangrijkste betrokken
partijen, hun rol en belang

Gemaakte afspraken en
toezeggingen

Projecten (scope) en Stand
van zaken

14
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Risicoanalyse RSP-Spoor, w.o. Verbetering Spoorlijn Zwotte- Emmen

Lopende actie(s)/beheersmaatregel

Via Bestuurlijk Overleg MIRT met
de minister (die verantwoordelijk is
voor Prorail) in gesprek blijven.
Ramingen moeten worden voorzien
van een risicotoeslag. Eventueel
versoberen in spoorpakket of her-
prioriteren in RSP-Drenthe. Voor
ramingen veelgebruik maken van
second opinions, vertaald in taak-
stellende budgetten.
Goed procesmanagement en aan-
dacht hiervoor in BO-MIRT en in
stuurgroepen.

ln 2012 zijn goede afspraken ge-
maakt over implementatie van de
nieuwe concessie Vechtdallijnen en
investeringen in robuustheidsmaat-
regelen door ProRail.

Voor toekomstige projecten zullen
wij vergelijkbare afspraken maken
met Prorail over planning en inzet
door Prorail, dan wel afspraken
maken met Prorail dat provincie
onderdelen zelf mag aanbesteden
O.a. bijdelen van de Spoorboog
Coevorden, o.a. damwand langs
wachtspoor, formeel onderdeel van
Zwolle-Emmen).

Eventueel gesprek aangaan met de
minister, opdrachtgever van de
beheerconcessie van Prorail.

K"E

2

4

Ernst

2

2

Beschrijving gevolg

Drentse RSP budget kan onder druk
komen te staan. Hogere kostenramin-
gen kunnen leiden tot noodzakelijke
versoberingen (bijstelling ambitie of
niet doorgaan van belangrijke aanpas-
singen).
lnmiddels meer'grip' op ramingen ge-
kregen, door o.a. second opinions.

Als onderdelen te laat in de realisatie-
fase komen, kan dat de rijksbijdrage in
gevaar brengen.

Kans

1

2

Oorzaak van het risico

Ramingen voor spoorinfra kennen
grotere onzekerheden dan weg-
infra. Spoorinfra is voor provincie
en gemeenten geen regulier werk,
waardoor de provincie voor de
kostenraming sterk afhankelijk is
van de opgaven van ProRail. Pro-
Rail bouwt grote marge voor On-
voorzten tn.

Het RSP heeft een contractuele
deadline: realisatie moet vóór eind
2020 gestart zijn. ln planologische
procedures treden soms forse ver-
tragingen op.
Provincie is sterk afhankelijk van
ProRail in de prioritering en aanbe-
steding van werken (en voor de
planologische regelingen ook van
gemeenten).

Beschrijving van het risico

Kostenraming nieuwe
spoorweg infrastructu u r

(Financieel risico, tevens
risico in doelrealisatie)

(Eveneens'groen' in
2011t2012)

Afhankelijkheid van
planning en capaciteit
ProRrail

(Financieel risico, tevens
risico in doelrealisatie'
geldt ook voor Spoorboog
Coevorden Zuid)

(Eveneens'oranje' in
20't'U2012\

Nr

Sp
1

Sp.

2.
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Lopende actie(s)/beheersmaatregel

Bestuurlijk Overleg (BO-MIRT) o.a.
over herallocatie middelen. Op de
SNN-agenda zetten.
Bepleiten inzet Koopmansgelden
voor'Herfte'.
Met ProRail zoeken naar efficiënte
ca paciteitsverbeterende maatrege-
len.

K"E

6

Ernst

2

Beschrijving gevolg

Dit kan (afhankelijk van bijvoorbeeld
aantal goederentreinen) de mogelijk-
heden om meer treinen tussen Zwolle
en Emmen (en Zwolle en Leeuwarden,
onderdeel Kernnet!) te laten rijden
(=beleidsstreven) beperken.
Rijk/ProRail kan de provincies uitnodi-
gen extra cofinancieringsbudget be-
schikbaar te stellen.

Kans

3

Oorzaak van het risico

ProRail heeft in 2012 Zwolle-Herfte
(= aansluiting Emmen-Zwolle op
Meppel-Zwolle) overbelast ver-
klaard. Oplossen van het knelpunt
vergt ca. € 100 mln. Daarvoor is
onvoldoende dekking.

Beschrijving van het risicoNr

Sp

3.
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REP (Ruimtelijk Economisch Prog ramma)
Algemene onþti kkel agen da

Omschrijving

a

a

a

a

Versterking van kansrijke sectoren en de ruimtelijk- economische structuur van Noord-Nederland c.q. Drenthe via
Versterking kennispieken (vier kansrijke clusters van internationaal belang)
Versterken belangrijkste bestaande clusters (eveneens 4 geTdentificeerde clusters)
Versterken innovatief vermogen MKB algemeen en Arbeidspotentieel
Voonruaardenscheooend beleid (vestigin gslocaties, woon/ leefklimaat)

. Ruimtelijk-economische structuurversterking via kansrijke sectoren en innovatie is een provinciale doelstel-
ling. Het REP biedt mogelijkheden om initiatieven op dit gebied te ondersteunen.

o REP is verdeeld in REP centraal (regie min. EZ; sinds 2012 SNN) en REP decentraal (regie provincie)
. De provincie heeft volledige zeggenschap over het decentrale deel van de rijksmiddelen (in Drenthe€25

mln). ln SNN-verband wordt besloten over de in november 2012 gedecentraliseerde rijks-REP-middelen. Voor
Drenthe hebben de provincies € 30 mln centrale REP-rijksbijdrage afqesproken.

a

SNN, i.c. de Bestuurscie. EZmandaat DB: besluit over inzet gedecentraliseerde rijks-REP-rijksmiddelen
DB/Bestu urscomm issie: aansturing REP op prog rammaniveau Noord-Nederland
GS: besluiten over inzet decentrale REP-middelen
Gemeentes Assen en Emmen: aandragen initiatieven voor inzet decentrale middelen + cofinanciering
Ken n isinstellinqen en Marktpartiien : private cofinanclen nq

Op grond van het convenant heeft Noord-Nederland recht op € 150 mln. centrale en 124 mln. (aftrek deel Flevo-
land) decentrale rijks REP-middelen. Deze moeten besteed worden binnen 12 programmalijnen: Energie, Water-
technologie, sensortechnologie, Lifesciences, Agribusiness, Chemie, Toerisme, Metaal & scheepsbouw, MKB-
algemeen, Arbeidspotentieel Vestigingslokaties en Woon- & leefklimaat.
De regio is verantwoordelijk voor de cofinanciering van de rijksmiddelen door regionale overheden en kennisin-
stellingen en marktpartijen.
De provincies hebben de rijksmiddelen verdeeld (afspraak in SNN). Drenthe heeft recht op2Oo/o van de rijksmid-
delen (totaal55 mln.) en is verantwoordelijk voor een regionale overheidsbijdrage van € 18 mln en € 38 mln van
kennisinstellingen/marktpartijen. Het DB SNN heeft een uitvoeringskader voor het decentrale REP vastgesteld als
kader voor de beoordeling van projecten.
GS Drenthe hebben (maart 2010) besloten om van het regionale deel van de rijksmiddelen (€ 25 mln) elk € 10
mln in te zetten voor projecten gerelateerd aan de IGO's Assen en Emmen en de overige € 5 mln voor projecten
die passen binnen het uitvoeringskader elders in Drenthe. PS hebben dat besluit goedgekeurd (u|i2010).
Er wordt in SNN-verband gewerkt aan een juridische basis voor het onlangs gedecentraliseerde deel van de rijks-
REP-middelen.
De scope is, met stand van zaken, dit jaar opgenomen als bijlage bij de statenbrief

Naam deelprogramma:
REP
Hoofddoelen deelprogram-
ma

Het provinciale belang en de
provinciale rol

De belangrijkste betrokken
partijen, hun rol en belang

Gemaakte afspraken en
toezeggingen

Projecten (scope) en Stand
van zaken
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Risicoanalyse REP

Lopende actie(s)/beheersmaatregel

Overleg met de andere provincies
over eventuele onderlinge vereve-
ning. Overleg met Assen en Emmen
om tot een programma te komen
met voldoende private cofinancie-
nng.
Overleg metEZ over interpretatie
van de afspraken (over welke priva-
te bijdrage telt).

Bij toekomstige REP-projecten na-
drukkelijk sturen op voldoende pri-
vate cofinanciering. Zonodig niet
beschikken of de uiteindelijke sub-
sidie lager vaststellen.
Goed monitoren en margetijd creë-
ren voor projecten die aan de crite-
ria voldoen.
ln de onderhandeling met de ande-
re provincies en SNN over de nieu-
we verordening moet geborgd wor-
den dat de eerder afgesproken
verdeling gehandhaafd blijft (dus
niet akkoord met het Molenaars-
principe).
Om aanwending van de middelen in
Drentse projecten te bewerkstelli-
gen, zo snel mogelijk goede projec-
ten indienen.

K*E

2

2

Ernst

2

2

Beschrijving gevolg

Wanneer de contractueel overeenge-
komen private bijdragen niet gereali-
seerd worden, kan dit consequenties
hebben voor de rijksbijdrage (mogelijke
terugvordering), of leiden tot een klei-
ner REP-Drenthe (minder projecten).

De kans van optreden van dit risico is
in deze analyse verlaagd 1.o.v.2011,
omdat we hier strikt op sturen.
Wel moet opgemerkt worden dat de
markt nog steeds niet gunstig is.

Een lagere REP-rijksbijdrage. Minder
middelen voor verbetering van de eco-
nomische structuur in Drenthe.

Kans

1

1

Oorzaak van het risico

Binnen het REP dient 38 miljoen
bijdrage van marktpartijen en ken-
nisinstellingen ('private partijen') te
worden gerealiseerd. (Op een rijks-
bijdrage van € 55 miljoen, dus de
private bijdrage moet minstens 69%
van de rijksbijdrage zijn.) Dat is de
verantwoordelijkheid van de regio
(waarvoor de provincies getekend
hebben).

De eerste ervaring met het REP-
project Dome liet zien dat de bijdra-
ge van private partijen moeilijk te
realiseren valt in de afgesproken
verhouding. Zeker de cofinanciering
door kennisinstellingen ligt in Dren-
the lastiq.

De mogelijkheid bestaat, dat de met
Friesland en Groningen afgespro-
ken € 30 mln centrale rijks-REP-
bijdrage niet gehaald wordt, omdat
EZzich niet heeft geconformeerd
aan de in SNN verband afgespro-
ken verdeling.

lnmiddels is het REP-centraalge-
decentraliseerd naar het SNN. ln
een 1 " concept-SNN-verordening
voor de Rrjks-REP-middelen wordt
uitgegaan van het molenaarsprinci-
pe. Dat zou betekenen dat de afge-
sproken verdelinq los wordt qelaten.

Beschrijving van het risico

Niet (volledig) realiseren
bijdragen marktpartijen
en kennisinstellingen in
het REP (voor het hele
Drentse REP)

(Risico in doelrealisatie.
Op termijn ook mogelijk
financieel risico bij onvol-
doende monitoren)

(Was in 2011 'oranje')

Niet (volledig) realiseren
van de Drentse centrale
rijks-REP-bijd rage ('de
€ 30 mln')

(Risico in doelrealisatie)

(Eveneens'groen' in
201112012)

Nr

1

2
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B ijlage 3, Tussen rapportage RS P-prog ramma D renthe (2012120131

lnleiding:
Het Regiospecifiek Pakket (RSP) is in 2008 per convenant tussen rijk en regio over-
eengekomen. Het rijksconvenant is een bindend akkoord op hoofdlijnen op het niveau
van heel Noord-Nederland (inclusief de Noordoostpolder), ter compensatie van het
niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn, onderdeelvan het Langmanakkoord van 1998. Dit
RSP-rijksconvenant werkt volgens een concept van programmatisch werken. Het RSP
is onderverdeeld in Concrete projecten (projecten van nationaal belang, waarvan de
realisatie niet ter discussie staat). ln Drenthe: Assen/FlorijnAs, projecten van het
Regionaal Mobiliteitsfonds (met regionale regie), Rijksprojecten op het Kernnet Spoor,
en het Ruimtelijk Economisch programma.

Het (hele noordelijke) RSP-programma is te raadplegen op de site
www.rsp-proiecten.nl. Hierop kan worden doorgeklikt naar o.a. de Drentse RSP-
projecten.

Het Drentse RSP-programma bestaat daarmee uit de volgende deelprogramma's

Bereikbaarheidsoakket:
1. Bereikbaarheid Assen/FlorijnAs

Een 'concreet' project (onderdeel van de gelijknamige lntegrale gebieds-
ontwikkeling (lGO); de IGO is geen RSP).

2. BereikbaarheidEmmen
Verbreed tot de IGO-Atalanta.

3. Bereikbaarheid Coevorden
Zo mogelijk t.z.t. door te ontwikkelen tot de IGO Coevorden Stationsgebied en
Coevorden Zuid.

4. Verbetering Spoorlijn Zwolle-Emmen
5. Verbetering Noordelijk Kernnet Spoor (voor zover van belang voor Drenthe)

Deze is vanwege de uitkomsten van de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse
(LMCA) via de Motie Koopmans in 2007 toegevoegd aan het RSP (en wordt soms
ook wel LMCA-Spoor of 'Koopmans' genoemd). Het gaat om rijksprojecten, volle-
dig voor rekening van het Rijk.

6. Ruimteliik Econom Proqramma (REP).

Schematische weergave van de stand van zaken per deelprogramma, met toe-
lichting:

Per deelprogramma is een planningstabel opgenomen tot en met het jaar 2016. Ove-
rigens lopen de meeste projecten langer door. ln de tabel is de fase van de projecten
vermeld. Hierbij maken wij gebruik van de fasering die de Commissie Elverding in

haar advies heeft gebruikt:

1. Verkenningsfase (uitmondend in het besluit over de bestuurlijke voorkeursvariant)
2. (Plan)Voorbereidingsfase (uitmondend in het besluit tot realisatie, c.q. tot aanbe-

steding)
3. Realisatiefase

4. Beheer (en onderhouds-)fase.



= verkenninq

= planuitwerking

= reelisatie

= beheer loroiect oereed)

Project

2

I rijksproject
p provÌnciaal project

gemeentelijk project

L RSP-Asse n/Bereikbaarheid FlorijnAs

Scope
ln Assen verbindt de FlorijnAs als infrastructuurconcept een aantal integrale gebieds-
ontwikkelingen (lGO's), ook FlorijnAs genoemd. Het gaat hierbij qua infrastructuur om
de noord-zuid door Assen lopende Stadsboulevard (inclusief stationsgebied) en
haaks daarop de Blauwe As, en qua gebiedsontwikkelingen o.a. om de herontwikke-
ling van het Stadsbedrijvenpark en van het Havenkwartier, de realisatie van het nieu-
we h igh-tech-bedrijventerrein ('werklandschap')
Assen Zuid en om de Toeristisch recreatieve Zone tussen TT-terrein en Klooster-
veen, etc. Het RSP betreft alleen de infrastructuur, alsmede REP-bijdragen in de
rGo.

Assen

Assen verbreed

Totaal
budget

Provinciale
bijdrage

13,80

13,50

Gerealiseerd
(tlm 20121

3,23

0,97

201

13,5

Uitleg
1. De fly-over over het Knooppunt N33/428 is onderdeel van het rijksproject DBFM-

Verdubbeling N33, maar wordt deels betaald uit de FlorijnAs.
2. Station Assen Zuid is onderdeel van de FlorijnAs. Onderzoek heeft aangetoond

dat een regulier station niet haalbaar is. ln onderzoek is of een evenementen-
station mogelijk is.

3. De ontsluiting van het TT{errein vanuit Assen is verbeterd door de verdubbeling
van de Weg de Haar (gereed, nr. 10). Daarnaast komt er een ontsluiting naar de
A2B, halverwege Assen-Laaghalen, met nieuwe 428-aansluiting ('Assen Zuid-
zuid',ZZ).

4. ln de FlorijnAs-plannen zat een hoogwaardige openbaarvervoersas van station
Assen Zuid (via TT) naar de N371, de weg Assen-Smilde. Omdat het station er
niet komt, wordt dit project heroverwogen.

5. De Stadsboulevard is de FlorijnAs in enge zin (in de vorm van een f). Deze wordt
deels verdubbeld, en voorzien van busstroken. Enkele kruispunten worden gere-

2012 2013 2014 2015 2016Jaar
Project / kwartaal

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
FlorijnAs

Fly-over N33/428
Station Assen-zuid

Weg Assen-ZZ - TT
p Weg TT - TRZ - N371 (HOV-as)

Stadsboulevard (N-Z)

Herinrichting Stationsplein

Blauwe As (fase 2): het Kanaal
Norgerbrug c.a.p

p Ecovooziening onder knooppunt N33/428
Verdubbeling De Haar (A28lN33-TT)

r

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11 5e/6" trein Assen-Groningen
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construeerd, bij de Mandemaat wordt een tunnel aangelegd voor de verbinding
met het GGZ-terrein.

6. De FlorijnAs kruist het Stationsplein via een tunnel. Het station en busstation wor-
den aangepast, o.a. met een bredere en langere toegangstunnel.

7. De Blauwe as verbindt het havenkanaal met De Vaart-Drentsche Hoofdvaart, de
recreatievaarroute door Assen (dwarspoot van de f).

8. Het provinciale project Norgerbrug is in 2009 toegevoegd aan de FlorijnAs (soort
verbreding). Omdat de wijk Kloosterveen voorlopig niet wordt verder gebouwd
wordt het project versoberd. De middelen zijn beschikbaar voor een ander Flo-
rijnAs-project (realisatie van de binnenstedelijke opgave).

9. Deze ecovoorziening is in 2009 toegevoegd aan de FlorijnAs. Heroverwogen
wordt of deze voorziening er wel moet komen.

10. De verdubbelde Weg De Haar is gereed (zie nr. 3).
11. Rijk, provincie en Assen streven naar een 5" en 6" stoptrein in de spitsuren tussen

Groningen en Assen. Daarvoor is waarschijnlijk ook een aanpassing van het
spooremplacement in Assen nodig.

Toelichting op de voortgang
De projecten 1 llm 7 plus 10 vormen samen het Concrete Project (Bereikbaarheid)
Assen. Een concreet project heeft binnen het rijksconvenant een 'beschermde status'.
Het moet gerealiseerd worden, en de regio moet het (in 2007) geraamde budget ga-
randeren. Assen en de provincie hebben per overeenkomst afgesproken zich in te
spannen de FlorijnAs voor € 201 mln te realiseren. De raming in het rijksconvenant ligt
€ 20 mln hoger. Gemeente en provincie zullen zich - elk vanuit eigen rol en verant-
woordelijkheid - inspannen om de inverdientaakstelling van € 20 mln te realiseren.
Hierover zijn recentelijk bestuurlijk nieuwe afspraken gemaakt.
Wij verwachten dat de FlorijnAsinfrastructuur voor het beschikbare budget gereali-
seerd kan worden.

De in 2010 afgesproken verbredingsprojecten Norgerbrug en de ecovoorziening N33
zullen niet als project gerealiseerd worden. Recente herijking heeft uitgewezen dat de
Norgerbrug als versoberd project van ons investeringsprogramma verkeer en vervoer
kan worden uitgevoerd zonder RSP-bijdrage, De ervoor gereserveerde RSP-bijdrage
wordt bestemd voor het binnenstedelijke programma van de IGO-FlorijnAs. De eco-
voorziening (bij De Haar) wordt in het N33 project niet meegenomen, maar wordt ge-
bruikt als dekkingsmiddel voor de door de regio te betalen bijdrage in de N33. Begin
2013 ronden wijde afspraken daarover af met de gemeente Assen.

De planvorming ligt op schema. De weg De Haar, zijnde de noordelijke ontsluiting van
het TT-terrein is gereed. Van de Blauwe As (Het Kanaal) is de uitvoering gestart en
een aantal projecten wordt op korte termijn aanbesteed.
De FlorijnAs-infrastructuur zal naar onze huidige inzichten voor 2020 gereed zijn.

ll. RSP-Em menllGO Atalanta

Scope
ln Emmen is het bereikbaarheidspakket van het (oorspronkelijke) RSP verbreed tot de
gezamenlijke opgave van provincie en gemeente in de IGO-Atalanta, een grootschali-

9e en complexe metamorfose van het centrum van Emmen. Het programma bestaat
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uit een nieuw innovatief Dierenpark Emmen (DPE), dat wordt omgevormd tot een
'beleefpark', met daarin opgenomen het nieuwe theater op de Noordbargeres met een
gezamenlijk toegangsgebouw (Wereld van Ontmoeting). Verder een nieuw 'Mensen-
park'/Leisurepark met kwalitatief hoogwaardige woningen op de huidige locatie van
DPE. Plus de bouw van een nieuw Verbindingsplein tussen het oude en nieuwe cen-
trum (boven de te ondertunnelen Hondsrugweg).

2012 2013 2014 2015 2016Jaar
Project / kwartaal ,| 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Emmen/Atalanta

Tunnel Hondsrugweg (bereikbaarheid)

Centrumplein
p Bereikbaarheid: Reconstr. Knp. N34-N391

Overig bereikbaarheidspakket RSP

Locatie Hoofdstraat

1.

2.

3.

4.

5.

6. DPE Next

= verkennino

= planuitwerkinq

= realisatie

= beheer loroiect oereed)

Project

Emmen

Emmen verbreed

Totaal Provinciale
budget bijdrage

60 37,32
327 42,40

Gerealiseerd
(tlm20'l2l

1,0

't4,63

Uitleg
1. Tussen huidige stadscentrum en het nieuwe centrum op de Noordbargeres (zie

6.) wordt de thans een barrière vormende Hondsrugweg ondertunneld. Dit is on-
derdeel van het bereikbaarheidpakket, d.w.z. van het RSP van het rijksconvenant.

2. Daar boven wordt het nieuwe centrumplein gebouwd, het nieuwe stadshart van
Emmen (onderdeel van het verbrede RSP).

3. De bestaande krappe, deels gelijkvloerse aansluiting tussen de stroomwegen
(provinciale) N34 en de Ringweg van Emmen wordt gereconstrueerd (bereikbaar-
heidspakket).

4. Het bereikbaarheidsproject wordt herijkt. Onderdeel van het bereikbaarheids-
pakket is de Boermarkeweg. ln 2012 is de eerste fase van de Boermarkeweg in

uitvoering genomen.

5. De huidige locatie van Dierenpark Emmen (DPE) wordt omgevormd tot stadspark
('Mensenpark', verbreed RSP).

6. DPE wordt verplaatst naar de Noordbargeres en omgevormd tot'beleefpark'. Ook
Theater De Muzeval gaat daar heen. Samen DPE-Next genoemd (verbreed RSP).

Toelichting op de voortgang
De projecten 1 Um 6 vormen samen het RSP van Emmen. De gemeenten Emmen en
de provincie hebben daarover in 2010 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, in

2012 aangevuld met een extra provinciale bijdrage van € 6 mln (plus € 6 mln lening).
ln 2012 hebben we ook afspraken gemaakt over de monitoring, o.a. van de provincia-
le doelen. De Tunnel Hondsrugweg (nr. 1) en DPE-Next (nr. 6) zijn in uitvoering. De
IGO-Atalanta zal naar onze huidige inzichten voor 2020 gereed zijn.
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Ill. Coevorden: Spoorboog Coevorden Zuid en Herinrichting stationsomgeving

Scope
Primair doel van het RSP is het versterken van het (inter-)nationale goederenvervoer

vanlnaar ZO-Drenthe en een robuuste spoorlijn voor het personenvervoer. Dat ge-
beurt o.a. door het bestaande rangeerterrein in het centrum van Coevorden te ver-
plaatsen door het aanleggen van een rechtstreekse spoorverbinding van de Euro-
terminal op de spoorlijn Zwolle-Emmen (Spoorboog Coevorden Zuid). Daarnaast voor
zover (budgettair) mogelijk de stationsomgeving opnieuw in te richten, vanuit de
thema's bereikbaarheid, ontwikkeling bedrijventerrein (impuls vestigingsklimaat) en
(stads)ruimtelijke kwaliteit. Dit is feitelijk onderdeel van de Verbetering van de Spoor-
lijn Zwolle-Emmen.

2012 2013 2014 2015 2016Jaar
Project / kwartaal

'l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
RSP-Coevorden

Spoorboog Coevorden-Zuid

Verwijderen ran geerterrein

1.

2.

3. Herinrichting stationsomgeving

= verkenning

= planuitwerkino

= real¡sat¡e

= beheer loroiect oereed)

Project

Coevorden

Totaal
budget

Provinciale
bijdrage

7,76

Gerealiseerd
(ttm 20121

0,2936

Uitleg
Thans moeten goederentreinen uit Overijssel naar de Bentheimer Eisenbahn (en v.v.)
in Coevorden (Centrum) rangeren. Dat geeft ernstige hinder in Coevorden. Door aan-
leg van de Spoorboog (nr. 1) tussen De Haandrik (grens Drenthe-Overijssel) en de
Euroterminal kunnen de goederentreinen rechtstreeks naar Duitsland rijden (en v.v.).
Dan kan het rangeerterrein opgebroken worden en de stationsomgeving heringericht
(met o.a. een tunnel of traverse).

Toelichting op de voortgang
ln 2013 zullen naar verwachting zowel het raadsbesluit genomen worden over de

dekking van de gemeentelijke bijdrage in het deelprogramma, als over de overeen-
komst voor de bouw van de Spoorboog Coevorden Zuid. Daarna zal de scope van de
herinrichting van de stationsomgeving worden vastgesteld.
We venvachten naar huidig inzicht het RSP-Coevorden in 2020 gereed te hebben.
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tV. RSP-Sp oor: Verbeteri ng Spoorl ij n Zwol le-Em m en (b u iten Coevorden)

Scope
Het doel van dit RSP-deelprogramma is de treindienst op Zwolle-Emmen uit te brei-
den tot 2 snel- en 2 stoptreinen per uur per richting over de hele lijn. Daarnaast een
dienstregeling die minder kwetsbaar is voor vertragingen, en toename gebruik trein-
vervoer faciliteert. Dat gebeurt door een nieuw station, seinverbetering(en) en gedeel-
tel ijke spoorverdu bbeli ngen.

2012 20't3 2014 2015 2016Jaar
Project / kwartaal

'l 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
RSP- Spoor: verbetering Spoorlijn Zwolle-Emmen

Station Emmen-2N853-tunnel/o.spoor/P&R
Dubbelspoor bij Station Emmen Zuidp

1

2

3 Plan verdere verbeteringen

= verkenninq

= Þlanuitwerkino

= realisatie

= beheer (pro¡ect oereed)

Project

Spoor Zwolle-Emmen

Provinciale
bijdrage

24,53

Gerealiseerd
(tlm 20121

0,97

Totaal
budget

33

Uitleg
De spoorlijn Zwolle-Emmen is grotendeels enkelsporig. Dat maakt de exploitatie
van het spoorvervoer kwetsbaar. Sinds het ingaan van de nieuwe concessie
(op 9-12-20'12) rijden er meer treinen op de lijn. Bovendien neemt het goederen-
vervoer toe, en is er de wens tot verdere uitbreiding van het personenspoorvervoer
Daarvoor is verbetering van de spoorlijn nodig.

Toelichting op de voortgang
Het nieuwe station Emmen Zuid is, met transferium en de tunnel in de verdubbelde
Nieuw- Amsterdamsestraat (N853) onder het spoor door, al sinds apil|2011 in ge-
bruik.
Voor de volgende stap van het verbeterplan heeft Drenthe opdracht gegeven aan
Prorail voor een verkenning/uitwerking van de spoorverdubbeling bij Emmen-zuid (met
ook een 2" perron). Besluitvorming over de uitvoering van deze verdubbeling zal eind
2013 plaatsvinden.

Daarnaast zullen wij opdracht geven aan Prorail om de verdere verbeteringen te ver-
kennen. Deze verkenningstudie zal in de 2" helft van2013 plaatsvinden door ProRail

Besluitvorming over de verdere verbeteringsprojecten voorzien wij ook in 2013. Dat
leidt ertoe dat de werken in 2020 gereed zullen komen.
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V. RSP-Spo o r : LM C A- ( Ke r n n et) S p oo r/ M oti e Ko o p m a n s

Scope
De LMCA-Spoorprojecten zijn rijksprojecten, met grote provinciale belangen, namelijk
om de treinverbinding Randstad-Noord Nederland (en v.v.) zoveel mogelijk te versnel-
len. LMCA is de Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyse, een prioriteringmethodiek
van het ministerie van l&M (destijds nog Verkeer en waterstaat). Via de Motie Koop-
mans is in 2007 € '160 mln beschikbaar gesteld voor de verbetering van het Noordelij-
ke Kernnet Spoor, de spoorlijnen van Zwolle naar Groningen en Leeuwarden. Daarom
wordt dit deelprogramma ook wel naar die motie genoemd, en spreken we over 'de
Koopmansgelden'. Onderdeel van het (nieuwe) vervoersconcept in het Noordelijke
kernnet is de uitbreiding van de treindienst Zwolle-Assen-Groningen naar twee
intercity's en twee stoptreinen per uur (per richting). Die intercity's stoppen alleen in
Groningen, Assen en Zwolle.
Het belangrijkste effect dat hierbijwordt nagestreefd is een goede overstapknoop in
station Groningen op de regionale treinen en bussen. Het gaat hierbij om rijksprojec-
ten, met volledige financiering door het Rijk. Voor Drenthe belangrijke onderdelen zijn:

2012 2013 2014 2015 2016Jaar
Project / kwartaal

1 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Verbetering Kernnet Spoor

Maatregelen Zwolle Noordzijde

lC-spoorboog Hoogeveen

WachUkeerspoor goederentreinen (Wijster?)

I
r

I
f

1

2
a

4 Capaciteitsvergrotin g Zwolle-H erfte

= verkenninq

= planuitwerking

= realisatie

= beheer (oroiect qereed)

Project

Kernnet Spoor

Totaal
budget

Provinciale
bijdrage

0,00

Gerealiseerd

$Jm20121
0,0039

Uitleg
1. Als uitvloeisel van de Hanzelijn worden de sporen aan de noordzijde van station

Zwolle aangepast (om sneller treinen te kunnen verwerken).
2. Ter versnelling van de intercity's Zwolle-Groningen (en v.v.) wordt de boog bij

Hoogeveen verruimd.
3. ln het rijksconvenant-RSP is opgenomen een wachtspoor voor goederentreinen

(destijds bij Beilen gedacht). Verkenning naar de beste locatie is nog gaande.
Wijster is thans de best scorende locatie, mede omdat er goederentreinen
Groningen-Assen-Wijster zijn (die dan niet via Hoogeveen hoeven te rijden).

4. Tussen Zwolle en Herfte liggen de spoorlijnen van/naar Assen-Groningen,
Emmen, en Leeuwarden op dezelfde baan. Daar ligt vanwege de verruimde trein-
dienst een capaciteitsknelpunt. Daarom is capaciteitsverruiming onderdeel van het
RSP. Er is nog geen maatregelgekozen.
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Toelichting op de voortgang
Door het niet doorgaan van de spoorlijn Groningen-Heerenveen en de Regio-Tram in
stad Groningen vallen miljoenen euro's aan RSP-budget vrij. De provincies hebben
afgesproken dat mee- en tegenvallers in de provincie blijven, waat ze ontstaan. Er zijn
echter argumenten aan te voeren voor her-allocatie. Met name de benodigde capaci-
teitsverruiming Zwolle-Herfte en de Keervoorziening voor de pendel Groningen-Assen
in Assen (hoofdstation) zijn projecten van boven-Drents belang. Dit zal met spoed in
noordelijk verband worden besproken.
We hebben de verwachting dat de Koopmansgelden in 2020 besteed zullen zijn.

Vl, Het Ruimtelijk-Economisch Programma (REP)

Scope
Het REP is een regionaal investeringsprogramma ter versterking van de ruimtelijk-
economische structuur met een looptijd tot en met 2020, mel projecten die zelf als
katalysator deel kunnen uitmaken van verbreding. Het bestond uit een centraal deel
(onder regie van het ministerie van Economie, Landbouw en lnnovatie (ELl) en een
decentraal deel, onder provinciale regie. Het centrale deel is inmiddels gedecentrali-
seerd naar het SNN.

2012 2013 2014 2015 2016Jaar
Project / kwartaal ,| 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
REP

r Dome (Kennisinstituut I BM/Astron)

Stadsbedrijvenpark Assen

I
2

3 en volgende projecten PM

= verkennino

= planuitwerkinq

= realisatie

= beheer (oroiect oereed)

Project

REP

Totaal
budget

Provinciale
bijdrage

20,00

Gerealiseerd
(tlm 20'l2l

4,00121

Uitleg

Het REP is verdeeld in een centraal en decentraal deel. Voor Drenthe gaat het hierbij
om € 30 mln rijksbijdrage. De gedecentraliseerde rijksmiddelen zijn bedoeld voor de
grotere projecten die passen binnen het topsectorenbeleid.

Het decentrale REP is een provinciale eindverantwoordelijkheid. De rijksbijdrage (voor
Drenthe € 25 mln) stroomt via het provinciefonds.

Toelichting op de voortgang
. Centrale REP
Hiertoe behoort het project Dome (zie de statenbrief van januari 2012). Verdere pro-
jecten zijn in ontwikkeling.

o Decentrale REP
Tot dusver is alleen het project Assen/Stadsbedrijvenpark beschikt.
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Aan de gemeenten Assen en Emmen is gevraagd de decentrale REP-rniddelen die
aan hen zijn toebedeeld Via een programma in te zetten. Assen heeft inmiddels een
indicatief programma opgesteld, Dat van Emmen is uiterlijk medio 2013 gereed.

Wij veruvachten de besehikbare middelen uiterlijk in 2O20 beschikt te hebben,


