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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 12februari2014
Ons kenmerk 7 I 3.31201 400052ô
Behandeld door de heer E. Uneken (0592) 36 56 23

Ondenrverp: Jaarstukken 2013 van de Regiovisie Groningen Assen

Geachte voorzitter/leden,

Wij bieden uw Staten hierbij de jaarstukken 2013 van de Regiovisie Groningen

Assen aan. De Regio Groningen Assen is voornemens de jaarstukken in maart 2014

definitief te maken.

ln 2013 is de regiovisie geactualiseerd. De geactualiseerde visie is geamendeerd en

vastgesteld in de vergadering van uw Staten van 13 november 2013. ln de npta van
reactie heeft de Stuurgroep Regío Groningen Assen aangegeven op welke manier
invulling wordt gegeven aan het amendement van uw Staten. De looptijd van de ac-
tualisatie heeft ertoe geleid dat de jaarstukken later dan gebruikelijk worden aange-
boden.

ln2014 wordt de actualisatie verder geëffectueerd naar de uitvoering en organisatie.

Om dit te begeleiden is sinds 6 januari 2014 een kwartiermaker aangesteld. De kwar-

tiermaker rondt naar veruvachting in mei 2014 de opdracht voor de ombouw van de
regionale samenwerking af.

Voor verdere informatie veruvijzen wij u naar de begeleidende brief van de Regio

Groningen Assen en de bijbehorende stukken.

Hoogachtend

Gedep

Bij

wa.coll.

van Drenthe,

, secretaris , voorzitter
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STEDELIJK NETWERK

Groningen, 21 januari 2014

Kenmerk

Aan de colleges van Gedeputeerde Staten
van de provincies Drenthe en Groningen, en aan

de colleges van Burgemeester en
Wethouders van de gemeenten Assen,

Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-
Sappemeer, Leek, Noordenveld,
Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en

Zuidhorn
4.2014.00035

Behandeld door : Programmabureau Regio Groningen-Assen
Telefoonnummer : 050-3164289
Email : secretariaat@regiogroningenassen.nl
Bijlage : 5, zie opsomming
Ondenruerp : Jaarstukken 2013 Regio Groningen-Assen

Geacht College,

Conform het convenant wordt uw College in de gelegenheid gesteld te reageren op de Jaarstukken 2013 van
de Regio Groningen-Assen. Dit later dan u normaal van ons gewend bent. Dit is enerzijds veroorzaakt doordat
de Stuurgroep het traject van de Actualisatie zorgvuldig wilde doorlopen en anderzijds doordat de Stuurgroep
de nieuwe speerpunten met bijbehorende afspraken en investeringen in de begroting wilde verwerken.

lk verzoek u namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de Jaarstukken ter kennis te brengen aan uw raad I
dan wel Staten. Op basisvan uw reactie stelt de Stuurgroep ve t. Voor zover
uw raad dan wel Staten de Actualisatie Regiovisie "Veranderende context, blijvend perspectief" alleen
opiniërend heeft besproken, wordt verzocht de actualisatie ter vaststelling aan te bieden aan uw raad dan wel
Staten. Voor beide trajecten geldt dat reacties van uw College schriftelijk vóór 1 maart 2014 bij het
programmabureau kunnen worden ingediend. $

De Jaarstukken 2013 wordt u in drievoud aangeboden en bestaan uit:
L. Actualisatie Regiovisie "Veranderende context, blijvend perspectief" (vastgesteld door de Stuurgroep d.d

9 september 2013);
2. Nota reactie en commentaar actualisatie Regiovisie (vastgesteld middels schriftelijke ronde d.d 16 januari

20t4l;
3. Concept begroting 2014 (vastgesteld middels schriftelijke ronde d,d.16 januari 2014);
4. Geactualiseerde Meerjaren lnvesteringsprogramma Bereikbaarheid op basis van de geactualiseerde

Netwerkanalyse 2013 (vastgesteld middels schriftelijke ronde d.d. 16 januari 2014);
5. Jaarrekening 2012 (vastgesteld door de Stuurgroep d,d. 23 mei 2013);
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GA rapporteerl2OL2/20t3: Een samenvatting van de financiële stukken, terugblik 20t2/ vooruitblik 2013

op de resultaten van de regionale programma's en de gemeentelijke opgaven, gebaseerd op de door de

deelnemers aangeleverde informatie. (vastgesteld door de Stuurgroep d.d. 23 mei 2013).

De Stuurgroep heeft met het programmabureau afgesproken te wachten met het opstellen van de begroting
2014 tot de geactualiseerde Regiovisie gereed was, na de zomer van 2013. Vervolgens zijn de nieuwe
speerpunten en bijbehorende afspraken en investeringen in de begroting venrerkt. ln de Stuurgroep Regio

Groningen-Assen van 17 oktober 2013 is de bijdrage van de deelnemers aan de orde geweest. Afgesproken is

dat de verlaglng van de bijdrage, conform de Actualisatie, met ingang van 2013 wordt toegepast. Deze

verlaging is in mindering gebracht op de bijdrage van 2014. ln de eerste helft van 2013 is de Netwerkanalyse
2006 geactualiseerd. Op basis van een analyse is de bereikbaarheidsstrategie aangepast en zijn de ambities
geformuleerd. Deze ambities zijn vertaald naar een Basispakket, inclusief overtekening, en een pakket "nieuwe
ambities". De projecten in het Basispakket waarover in de Stuurgroep van 14 juni 2013 een besluit is genomen,
zijn opgenomen in het (MlP).

De Regio Groningen-Assen is in 2013 in een nieuwe fase beland. De context van de regionale samenwerking,
die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De economische groei is minder dan
verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is verminderd. De veertien
samenwerkende partijen waren unaniem van mening dat de noodzaak tot samenwerking desondanks niet
verminderd was. Juist in de huidige economische situatie vinden zij het behoud en het versterken van de
kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale samenwerking heeft
zich hierbij bewezen als een essentieel instrument.

De veranderde context leidde in 2013 tot een aangepaste inhoudelijke agenda. De hoofddoelstelling van het
samenwerkingsverband blijft ook in de nieuwe visie overeind. Deze luidt: "Benutten en uitbouwen van
economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten". De veranderde context leidt tot
een nieuwe focus. De komende jaren zal de Regio Groningen-Assen zich richten op drie speerpunten:

1. De interne samenhang tussen steden en regio versterken, o.a. door financiering van het pakket voor
regionale bereikbaarheid;

2. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, o.a. door het faciliteren van het Economisch Platform
waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben;

3. De kwaliteitvan stad en land behouden en versterken, o,a, door in te zetten op regionale projecten ter
versterking van de gebiedskwaliteit.

Door bovendien de harde afspraken uit het verleden financieel overeind te houden, verplichtingen uit het
Regiopark na te komen en nieuw geld vrij te maken voor regionale projecten wordt voor de komende jaren

een investeringsbudget gecreëerd van ruim € 100 miljoen. Zeker in deze tijd een enorme prestatie!

De bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen en van haar economlsche toplocaties in het bijzonder, is van
cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar (inter)nationale positie en de goede
kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom is gewerkt een een geactualiseerde visie op de
bereikbaarheid van de regio. Hieruit is een basispakket ontwikkeld met een stevig investeringsprogramma voor
de periode tot aan 2020. De bijdrage van de Regio aan dit pakket bedraagt € 52 mln. Een deel van deze
investeringen was tot nu toe niet fìnancieel gedekt. Nu dit wel is gebeurd, kan de beoogde 30% lagere
jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten en provincies behaald worden door de financiering van de
investeringen over een drie jaar langere periode te spreiden.
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I' Regio Groningen-Assen
STEOELIJK NETWERK

Op maandag 9 september jl, stelde de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de actualisatie Veranderende
context, blijvend perspectief'vast. Conform het convenant zijn de Colleges half september in de gelegenheid
gesteld te reageren en, namens de Stuurgroep, verzocht de geactualiseerde regiovisie ter bespreking aan te
bieden aan de Gemeenteraden en Provinciale staten. De bespreking van de geactualiseerde Regiovisie in
Raden en Staten heeft geleid tot diverse reacties, die zijn verwerkt in de Nota van reactie en commentaar.

Bovendien is GA Rapporteert2OL2/2013 bijgevoegd. Hierin wordt een samenvatting gegeven van de financiële
stukken, terugblik 2012/ vooruitblik 2013 op de resultaten van de regionale programma's en de gemeentelijke
opgaven, gebaseerd op de door de deelnemers aangeleverde informatie. Ook worden er voldoende aantallen
ter verspreiding naar de raads- en Statengriffiers gezonden.

De raads- en Statengriffiers worden in een separate brief door het programmabureau geinformeerd over de
Jaarstukken 2013.

Met vriendelijke groet,

W.J. Moorlag, voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen

Bijlagen:
1. Actuø l¡søt¡e Regiov i sie "Vero nderende context, blijvend perspe ctief"
2. Noto reoctie en commentoor octudlisotie Regiovisie
3, Concept-begroting 2014
4. Joorrekening 2072
5, M I P ( Mee rjo re ni nveste ringsp rogro mma ) Be rei kba a rheid 2073-2020
6. GA Ropporteert 2012/2073
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LEESWIJZER JAARSTUKKEN 201 3

lnhoud
De Jaarstukken 2013 bestaan uit:
1. Actualisatie Regiovisie "Veranderende context, blijvend perspectief" (vastgesteld door

de Stuurgroep d.d 9 september 2013);
2. Nota reactie en commentaar actualisatie Regiovisie (vastgesteld middels schriftelijke

ronde d.d. 16 januari 20141;
3. Concept begroting 2014 (vastgesteld middels schriftelijke ronde d.d.16 januari 2014):
4. Geactualiseerde Meerjaren lnvesteringsprogramma Bereikbaarheid op basis van de

geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 (vastgesteld middels schriftelijke ronde d.d. 16
januari 2014);

5. Jaarrekening2Ql2 (vastgesteld door de Stuurgroep d.d. 23 mei 2013);
6. GA rapporteert 201 212013: Een samenvatting van de financiële stukken, terugblik 20121

vooruitblik 2013 op de resultaten van de regionale programma's en de gemeentelijke
opgaven, gebaseerd op de door de deelnemers aangeleverde informatie (vastgesteld
door de Stuurgroep d.d. 23 mei 2013).

Toelichtlng
Aan de Colleges is verzocht vóór 1 maart 2014 te reageren op de Jaarstukken 2013. En voor
zovet de raad dan wel Staten de Actualisatie Regiovisie "Veranderende context, blijvend
perspectief" alleen opiniërend heeft besproken, is verzocht de actualisatie ter vaststelling aan
te bieden aan de raad dan wel Staten.

De Jaarstukken zijn later verstuurd dan in de voorgaande jaren. De Stuurgroep heeft met het
programmabureau afgesproken te wachten met het opstellen van de begrotín92014 tot de
geactualiseerde Regiovisie gereed was, na de zomer van 2013. Vervolgens zijn de nieuwe
speerpunten en bijbehorende afspraken en investeringen in de begroting verwerkt. ln de
Stuurgroep Regio Groningen-Assen van 17 oktober 2013 is de bijdrage van de deelnemers
aan de orde geweest. Afgesproken is dat de verlaging van de bijdrage, conform de
Actualisatie, met ingang van 2013 wordt toegepast. Deze verlaging is in mindering gebracht
op de bijdrage van 2014. ln de eerste helft van 2013 is de Netwerkanalyse 2006
geactualiseerd. Op basis van een analyse is de bereikbaarheidsstrategie aangepast en zijn de
ambities geformuleerd. Deze ambities zijn vertaald naar een Basispakket, inclusief
overtekening, en een pakket "nieuwe ambities". De projecten in het Basispakket waarover in
de Stuurgroep van 14 juni 2013 een besluit is genomen, zijn opgenomen in het (MlP).

De Regio Groningen-Assen is in 2013 in een nieuwe fase beland. De context van de regionale
samenwerking, die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De
economische groei is minder dan verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en
bedrijventerreinen is verminderd. De veertien samenwerkende partijen waren unaniem van
mening dat de noodzaak tot samenwerking desondanks niet verminderd was. Juist in de
huidige economische situatie vinden zij het behoud en het versterken van de kwaliteit van het

Adres

ó¡ì!lr r\l¡ r,rt 56.i

9/II NX liroilrì11''r,

Postadres

Posltrrs i¡ ll)
cl /(lll AP (!'onUrrj('rr

Contact

1050i ìib 12 gq

rnf o@r egrogronrngen¡s\en nl

www. reg ¡og ron i n ge nassen.n I

tl2



& Regio Groningen-Assen
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economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale samenwerking heeft
zich hierbij bewezen als een essentieel instrument.

De veranderde context leidde in 2013 tot een aangepaste inhoudelijke agenda. De
hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband blijft ook in de nieuwe visie overeind. Deze
luidt: "Benutten en uitbouwen van economische kansen en het behouden en versterken van
gebiedskwaliteiten", De veranderde context leidt tot een nieuwe focus. De komende jaren zal
de Regio Groningen-Assen zich richten op drie speerpunten:
1. De interne samenhang tussen steden en regio versterken, o.a. door financiering van het

pakket voor regionale bereikbaarheid;
2. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, o.a. door het faciliteren van het

Economisch Platform waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting
hebben;

3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken, o.a. door in te zetten op regionale
projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit.

Door bovendien de harde afspraken uit het verleden financieel overeind te houden,
verplichtingen uit het Regiopark na te komen en nieuw geld vrij te maken voor regionale
projecten wordt voor de komende jaren een investeringsbudget gecreëerd van ruim € 100
miljoen. Zeker in deze tijd een enorme prestatie!

De bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen en van haar economische toplocaties in het
bijzonder, is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar
(inter)nationale positie en de goede kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom is
gewerkt aan een geactualiseerde visie op de bereikbaarheid van de regio. Hieruit is een
basispakket ontwikkeld met een stevig investeringsprogramma voor de periode tot aan 2020.
De bijdrage van de Regio aan dit pakket bedraagt € 62 mln. Een deel van deze investeringen
was tot nu toe niet financieel gedekt. Nu dit wel is gebeurd, kan de beoogde 30% lagere
jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten en provincies behaald worden door de
financiering van de investeringen over een drie jaar langere periode te spreiden.

Op maandag I september jl. stelde de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de actualisatie
'Veranderende context, blijvend perspectief'vast. Conform het convenant zijn de Colleges half
september in de gelegenheid gesteld te reageren en, namens de Stuurgroep, verzocht de
geactualiseerde regiovisie ter bespreking aan te bieden aan de Gemeenteraden en
Provinciale staten. De bespreking van de geactualiseerde Regiovisie in Raden en Staten heeft
geleid tot diverse reacties, die zijn verwerkt in de Nota van reactie en commentaar.

Bovendien is GA Rapporteert 2012/2013 separaat bijgevoegd. Hierin wordt een samenvatting
gegeven van de financiële stukken, terugblik 20l2lvooruitblik 2013 op de resultaten van de
regionale programma's en de gemeentelijke opgaven, gebaseerd op de door de deelnemers
aangeleverde informatie.

Adres

Oû5ler5tr i,rlr)6¡
97 I L NI (iro¡tr (r,rr

Postadres

Pr)stbu\ ij tt)

9700 ¡\l (lrorrrr tror,

Contact

f 010) I lb 4.ì sq

rnfo(ùregrogronrngenas5en nl

www. reg ¡og ron ¡ n genasse n.n I

2/2



l¡¡t{V
I



d



Voorwoord

De Regio Groningen-Assen is in een nieuwe fase beland.

De context waarin we opereren is sterk veranderd.

Minder economisdre groei, minder middelen en minder

behoefte aa¡ ontwikkeling van woningbouwlocaties en

bedriiventerreinen.

Moeten we nu ook minder gaan samenwerken in de regiol

Nee!

De grensoverschrijdende samenwerking creðtrt veel waarde

voor onze burgers, bedrijven en gemeenschappen. Ve
hebben een bruisend stedelijk netwerk, dooraderd met ftaaie

natuur en prachtige landsclappen. We ontwikkelen een

hoogwaardþ verkeerssysteem. We hebben een samenhangend

woningbouwprogramma en we versterken de positie van de

regio als economische hot spot van Noord Nederland.

De ambitie blijft onveranderd hoog, maar \A/e moeten dat

blifvend perspectiefwel gaan plaatsen in de veranderde context.

Dat betekent een heriikte inhoudelijke agenda, een aangepast,

financieel houdbaar meeriareninvesteringsprogramma en

minder besh¡urlijke en ambteliike drukte. Hiermee kunnen we

via een ander groei- en ontwikkelpad in gezamenlijk verband

blijven werken aan een florerende regio.

De Stuurgroep ziet deze actualisatie van de Regiovisie als de

basis voor een gezonde verdere ontwikkeling wn onze regio.

William Moorlag

- Vootzilt¿r vøn ilc Stuurgroøp Regio Groníngcn-Axn
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I Vooraf

Aanleiding
De biizondere k¡acht van de Regio Groningen-Assen ligt in de wijwillíge

samenwerking tussen gemeentes en provincies. De samenwerking is een middel

om gezamenlijke doelen te bereiken. Kortom: de regio, dat ziin wii zelf. Wij

werken samen op basis van een sterke inhoudeliike visie en vanuit de overtuiging

dat grensoverschrijdend denken en handelen biidraagt aan het bereiken van onze

gezamenliike doelen. Een samenwerhng met een dynamisdr kankter.

fuist vanwege dat dynamische karakter is afgesproken om minstens eens per

vier iaar onze samenwerking te evalueren en zo nodig de koers bij te stellen.

De meest recente actualisatie was in zoo9. Anno zor3 is het opnieuw tiid voor

een terugblik op de afgelopen iaren. Naast deze formele aanleiding waagt zeker

ook de nieuwe realiteit tot bezinning op inhoud, voÍn en werkwijze van de

samenwerking.

Beoogd resultaat
In oktober eorz werd in de Stuurgroep Regio Groningen-Assen voor deze

actualisatie het volgende projectresultaat afgesproken: "Een agenda voor het

samenwerkingsverband voor de komende jaren met waar mogelijk en nodig een

aanzet voor operationalisering. Dit op basis van een beschouwing van het recente

verleden en huidige en te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen. En dit

ook met oog voor de realiteit van de bestuurlijke constellatie. Sober en doelmatig.

Gewaagd wordt ook om het bijgestelde toekomstperspectiefte vertalen naer een

vemieuwde organisatie en benodigde instrumenten, waaronder een financieel

perspectief (actualisatie M I P) ".

Totstandkoming
De eerste aanzet voor de actualisatie bestond uit een discussienotitie, die in

februari zor3 in de Stuurgroep tussentijds is besproken. Vervolgens behandelde

het Dagelijks bestuur op E maart zor3 de oogst tot den toe. Op re april heeft

de Stuurgroep zich over de eerste concePt-actualisatie kunnen uitspreken'

Op 14 juni heeft de Stuurgroep het eindconcept vastgesteld. Op z september heeft

een bijeenkomst plaatsgevonden met raads- en statenleden waarin het concept

rapport is toegelicht en gelegenheid is geboden voor het stellen van wagen en

maken van opmerkingen. De reacties van die avond ziin in het raPPort verwerkt.

Op 9 september heeft de Stuugroep het rapport wiigeven voor besluitvorming in

de raden en staten.

Naast de actualisatie, waar deze notitie de weerslag van is, is er een evaluatie

uitgevoerd over de periode zoo8-zor3. De resultaten hiervan ziin in een

afzonderli jk document beschikbaar.
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1.1 Ontwikkeling van
regiona[e samenwerki ng

De samenwerking in de regio Groningen-Assen is gestart als reactie

op de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (t988). In het rijksbeleid

kreeg het versterken van nationaal sterke punten meer nadruk.

Onze regio palte dat op met het'stedelijk knooppunt Groningen',

ingebed in de regio Groningen-Assen. Daarnaast speelde in

die tiid een slepend debat over (provinciegrensoverschrijdende)

herindeling, waar de wiiwillige samenwerking RGA uiæindelijk

een passend antwoord op bleek te zijn.

Er is destijds bewust gekozen om het bestuu¡liik model vanuit

een wijwillige en inhoudeliike georiënteerde samenwerking vorm

te geven. Alle deelnemers behouden hun eigen bevoegdheden en

verantwoordelijkheden volledig. Gemeenteraden en Provinciale

Staten hebben daarom altild het laatste woord in besluiworming.

Mede op verzoek v¿n het Riik hebben wii aan deze samenwerking

medio jaren '9o inhoudelijk en organisatorisch invulling gegeven.

In november 1996 werd op basis van een eerste integrale

uitwerking van de Regiovisie Groningen-Assen een convenant

gesloten tussen gemeenten en provincies. Centraal hierin stonden

twee thema's. Enerzijds het versterken van de nationale en

ìnterprovinciale betekenis van de stad Groningen, van de regionale

positie van Assen en van de rol van omlìggende kernen als schakel

tussen stad en land, en anderziids het realise¡en van een efñciënte

verkeer- en vervoersstuctuur en een samenhangende opgave voor

woningbouw, natuur en landschap.

Kort en bondig werd dit samengevat in twee hooftldoelstellingen:

r. Benutten en uitbouwen van

economische kansen.

z. Versterken en benutten van de gebiedskwaliteit.

,>



In zoo4 werd de visie voor het eerst fundamenteel inhoudelijk

geactualiseerd. Onder het motto 'grotere selectiviteit en

verscheidenheid van kwaliteiten' kozen wij ervoor sterker in te

zetten op het bundelen van wonen en werken in de zogeheten

T-structuur en, panllel daaraan, op het behouden van de

natuurliike en landschappelijke gebiedskwaliteiten. Dit resulteerde

in regionale en lokale ontwerpopgaven als 'Regiopark'en

'Voorinvesteren in het landschap voor toekomstige woningbouw'

en daaruit afgeleide uitvoeringsprogramma's.

In de evaluatie van zooS/zoo9 hebben wij onder meer vastgesteld

dat er meer van buiten naar binnen gewerkt moest worden en dat

een grotere betrokkenheid van de stakeholders nodig was. Dit was

het startsein voor een economische agenda, een kwaliteitsimpuls

voor het landschap en meer aandacht voor profilering. Daamaast

besloten wij om middelen wij te maken om de positie van de niet-

stedelijke gemeenten te versterken.

1,.2 De oogst van de afgetopen jaren

De oogst van onze samenwerking kan voor een deel

worden afgemeten aan de vele concrete proiecten die er de

afgelopen periode ziin geweest. Deze projecten hebben het

samenwerkingsverband een praktisch en herkenbaar gezicht

gegeven. Geen woo¡den, maar daden en die deden zijn er teveel

om hier op te sommen. Wat dat betreft heeft de samenwerking

haar bestaansrecht meer dan bewezen.

Minder zichtbaar, maer van minstens, zo niet groter belang, is de

aantoonbaar geîntensiveerde afstemming en samenwerking op

het gebied van beleid. Deze samenwerking heeft geleid tot een

gemeente- en provinciegrensoverschrijdende, integrale aanpak

van wonen, werken, mobiliteit en landschap.

We hebben geinvesteerd in het verzilveren van gezamenliike

kansen, in het oplossen van gezamenliike problemen en in het

met elkaar omgaan als partners in plaats van concurrenten.

Op basis daarvan zijn wii erin geslaagd om rijksmiddelen van

substantiële omvang naar onze regio te halen. Ook konden wij

een gezamenlijk beroep doen op Europese middelen, waarmee wij

konden investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de regio.

Het samenwerkingsverband heeft verder haar waarde getoond in

de regionale afstemming van woningbouw en bedrijventerreinen.

Doel hierbij was het beperken van onderlinge concurrentie en het

beheersbaar houden van verliezen. De regionale samenwerhng

heeft geleid tot afspraken over de kwantiteit en de kwaliteit van

nieuwbouw en bedrijventeneinen. ln vergelijking met andere

regio's kan dit resultaat in deze crisistijd als uiuonderliik positief

worden betiteld.

Aanzienlijke ståppen ziin gezeL, met zichtbare resultaten.

Wij kunnen tots zijn op deze resr¡Itaten en de afspraken en het

proces tot afstemming van woningbouw- en bedriiventerreinen.

Het nut van de regionale samenwerking staat in die zin ook niet

ter discussie. De vraag is wel ofde veranderende omstandigheden

om een andere koers vragen.

1.3 Veranderende context

In september van zooS viel de bank lehman Brothers om

en kreeg de financiële crisis en vervolgens ook de recessie

Nederland in zijn greep. Vijf jaar later is duideliik geworden dat

daarmee de context voor de regionale samenwerking veranderd

is. De nieuwbouw van woningen is stilgevallen. De verkoop van

bedriiventerreinen en kantoren is teruggelopen. De werkloosheid

stiigt. Consumenten en bedrijven houden de hand op de knip.

Inmiddels is het inzicht doorgebroken dat er niet alleen sprake

is van coniuncturele effecten. Ons aanbod van kantoren, winkels

en bedrijventerreinen is te ruim gebleken en voor onder meer

woningbouw is er nog een grote reserveplancapaciteit. Er is een

vragersmarlf ontstaan waarin uiterst kritisch naar de kwaliteit v¿n

het aanbod wordt gekeken. In financieel opzíchtziin toekomstige
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rendementen niet meer zo zeker als voorheen. Deze noodzakelijke

correctie van de 'leencapaciteit'van de financiële instellingen

beperkt de komende iaren de ñnanciële armslag van bedriiven,

bewoners en overheden aanzienliik. Daarbij komt een verder

decentraliserende en bezuinigende overheid.

Andere belangrijke rends zijn toenemende aandacht voor

verantwoord energiegebruik, een afnemend con[ast tussen stad

en land, toenemende behoefte aan herkenbaarheidvan plaats

en regio en de opkomst van nieuwe vormen van economie en

werkgelegenheid.

Het jaar 2orl, kortom, biedt in veel opzichten een ander kader

dan het iaar zoo8.

1.4 Blijvend perspectief

De context mag dan drastisch veranderd zijn, de betekenis van

en het perspectiefvoor de regio Groningen-Assen zijn blijvend.

Groningen-Assen zal ook de komende decennia een groeiende

bevolking kennen- De concenbatie van we¡k, opleiding en

voorzieningen zetzich door. De werkgelegenheid zal zich

vooral concentreren in de beide steden, met als gevolgen dat

de dagelijkse pendel naar de steden toeneemt en dat stedeliike

voorzieningen beter bezocht worden. De invloedssfeer van de

steden groeit naarmate het landelilk gebied krimpt. De sociaal-

demografrsche ontwikkelingen trekken zich weinig aan van de

bestuurliike regio. De regio Groningen-Assen zal dan ook meer

een regio zonder harde grenzen moeten ziln. Het gaat om én
complementair functionerend, samenhangend systeem, met de

steden als kloppend hart.

Voor de gehele Noordelijke regio neemt het belang van een

gezond economisch kemgebied alleen maar toe. Daarmee blijft de

betekenis van de onnvikkeling van Groningen-Assen onveranderd

groot. Nieuwbouw en uitbreiding van woningen, winkels en

,j

complementair,
samenhangend
systeem, Tnet
de steden als
kloppend hart."
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bedrijventerreinen is de komende iaren weliswaar minder aan

de orde, maar samenwerken aan de verbindingen én de kwaliteit

van stad en land misschien wel des te meer. Op het moment dat

de economie weer aantreh, is het van belang om te beschikten

over een kwalitatiefaanbod dat de toenemende, maar veranderde,

waag kan bedienen. En wel op zo'n manier dat in de regionale

samenwerking het'gunnen' boven het'concurreren' verheven blijft .

1.5 Regionate samenwerking anno 2013

In een gebied waar voor bewoners, bedrijven en activiteiten

de gemeente- en provinciegrenzen er nauwelijks toe doen,

zullen individuele overheden gezamenlijk moeten handelen.

fuist in deze tijd van onzekerheid, stilvallende ontwikkeling en

schaarser wordende middelen is het bundelen van onze kracht

en het'over de eigen schaduw heen stappen'van eminent

belang. Het vooruitzicht van de toekomstige gemeenteliike

herindeling (lees: schaalvergroting) doet daar niets aan af.Zoèra

de herindelingsplannen concreet vorm en inhoud krijgen, kan de

regiovisie daaraan alsnog worden geijkt.

De inhoud is leidend voor onze toekomstige regionale

samenwerking. Het' blauwdrukdenken' (waarbij de

overheid langetermijndoelen oplegt) en de uitol van grote

gebiedsontrvikkelingen behoren naar alle waarschiinliikheid tot

het verleden. Dat geldt ook voor omvangrijke programma's voor

bijvoorbeeld natuur, landschap en water. Het wordt de kunst om

met gerichte, samenhangende interventies en injecties meer met

minder te doen. Daarvoor zijn uitwisseling en samenwerking

onmisbare voorwaarden.

Ook de veranderde financiële context is een gegeven. Het is

de opgave om op de meest efficiënte manier met menskracht

en middelen om te gaan en om organisaties aan te passen aan

de actuele uitdagingen. Met een minder brede agenda, een

aangepaste werkwijze, een opdracht om efficiënt en effectief te

werken en een adaptieve benadering. Kortom: een organisatie die

zich richt op de speerpunten , die het vuur van de samenwerking

brandend houdt en die bij nieuwe kansen actie organiseert

en mobiliseert. Daarbij is een cruciale rol en samenwerking

weggelegd voor en met de stakeholders in de regio.

Uiteraard is zo'n organisatie optimaal flexibel ingericht

(ook qua financiën).

In Europa neemt het belang van de regio alleen maar toe.

Uiteraard blijft er veel te doen op het niveau van de lidstaten,

maar voor zaken als 'regionale ontwikkeling' wordt steeds meer

de regio zelf aanspreeþunt. Ook daarom is het van belang dat

de regio Groningen-Assen zich als sterke, herkenbare regio kan

presenteren,

Een verande¡de context, maar een blijvend perspectief.

rüat betekent dit voor de Regio Groningen-Assenl Op welke

speerpunten moet de samenwerking zich richtenì En op welke

wiize kunnen wii daar resultaat in boeken? In het volgende

hoofdstuk lichten wij dit nader toe.

"|uist in

ortze kracht
van eminent
belarrg."
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2.1 De speerpunten voor 2013 en verder

De veranderde context brengt met zich mee dat de accenten in de

regionale aanpak in de komende jaren zullen verschuiven. Andere

tiiden vragen om andere antwoorden. Het Kwaliteitsteam van de

Regio Groningen-Assen heeft hie¡over een behartigenswaardig

advies uitgebracht ('De regio als troe{kaart', rr iuli zorz)

De oorspronkelijke hoofddoelstellingen voor de

Regio Groningen-Assen - economische kansen benutten en

uitbouwen en gebiedskwaliteiten ìrehouden en versterken -
blijven overeind. Daarvan leiden wij drie nieuwe sPeerPunten

af voor de komende periode, die de samenwerhng in de regio

nieuwe inhoud geven en het profiel van de regio versterken:

).

Het economisch kerngebied

verder ontwikkelen.

De interne samenhang tussen steden en regio versterken.

De kwaliteit van stad en land behouden en versterken.

Het economisch kerngebied verder ontwikkelen

De Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als

economisch kerngebied in Noord-Nederland. Zowel voor de

inwoners en ondernemers ín de regio als daarbuiten is het van

eminent belang dat Groningen-Assen deze positie ì:ehoudt en

verder ontwikkelt.

Dit vraagt om:

- het verbeteren van het ondememers-

en vestigingsklimaat;

- bedrijfsontwikkeling en -vestiging;
- verbondenheid met andere regio's;

- het profileren van de regio als de attractieve

stadsregio waarin het prettig werken en wonen is.

2.
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De interne somenhang tussen steden en regío versterken

De verwevenheid tussen de steden Groningen en Assen enerziids

en de regio anderzijds wordt sterker. Het aantal dageliikse

verplaatsingen tussen de regio en de steden groeit nog steeds.

Of het nu is om te werken, te wonen, onderwiis te volgen,

medische voorzieningen te gebruiken, te winkelen, te recreëren

ofevenementen te bezoeken. Bij gebrek aen een goed Nederlands

equivalent geìrruiken wij voor het gebied waarin men ziin min

of meer dageliikse en reguliere ectiviteiten onderneemt, de

term'daily urban system'. Het is zaak ewoor te zorgen dat dit

samenhangende systeem goed kan functioneren en zich verder

kan ontwikkelen.

"Het is zaakeryoor
te zor t het

systern'
an functioneren

en zichverder kan
ontwikkelen."

Winsum

Jongeren varen in Winsum

onder de brug'De Boog'door
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Dit waag om:

- een hoogwaardig en duurzaam vervoersnetwerk;

- het versterken van de bijbehorende infrastructuur;

- het monitoren van regionale afspraken over de ontwikkeling

van plancapaciteiten voor wonen, werken, bedrijfshuisvesting

en voorzrenrngen.

De kwaliteit von stod en lond behouden en versterken

Het K$¡aliteitsteam typeert Groningen-Assen als "een regio met

een grote diversiteit aan landschappen en woonmilieus. 'Stad

en land'vormen hier een twee-eenheid. De regio combineert

een grote diversiteit aan recreatieve milieus en woonmilieus

met een breed en actueel cultureel aanbod. De regio combineert

vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed

spectrum aan stedelijke en dorpse voorzieningen" (juli zoIz,

p.rr). Die kwaliteiten willen wij koesteren en waar mogelijk verder

versterken.

Dit waagt om versterking van :

. de steden als centra en ankerpunten voor werk, onderwiis,

cultuur en voorzieningen;

. het landelijk gebied als aanüekkeliik en vitaal platteland en

recreatief gebíed.

2.2 Resultaatgerichte regionale samenwerking

De veranderde context leidt niet alleen tot aanpassing van de

speerpunten van onze samenwerhng, maar ook tot een andere

wijze waarop wij aan het bereiken van resultaten werken.

Allereerst wordt steeds duidelijker dat resultaatgericht werken

anno zoIS een andere aanpak vraagt dan voor de recessie. Grote

progr.¡mma's en grote gebiedsontwikkelingen zijn niet meer aan

de orde. Resultaat moet worden geboekt door ruimte te bieden

aan initiatiefen daarbij (ook als overheden) steeds stapjes, hoe

klein dan ook, naar voren te zetten. Richtsnoer hierbii zijn niet

meer uitgewerkte plannen, maar de geformuleerde doelen en

perspectieven. Wij weten bijvoorbeeld dat wij een 'vitaal platteland'

willen, maar hoe die vit¿liteit vorm krijgt, zal blijken uit concrete

stappen en niet uit van tevoren ingevulde plannen. Uiteraard zal

ook de overheid zélf gericht actie moeten ondernemen, maar de

overheid zalzich vooral sterk'naar buiten toe'moeten oriënteren.

Dat betekent zoeken naar initiatiefen investeringslcacht, in en

buiten het gebied, en dit vewolgens mogeliik maken of verbinden

aan de eigen investering en acties. De overheid dient daarbij vÈie

en inspiratie aan te reiken om ontwikkelingen op ggng te helpen,

maar ook de algemene belangen te blijven behartigen en de

daarvoor benodigde kaders te stellen.

Binnen de regionale samenwerking geldt dat de actie vooral

op dat niveau moet worden uitgevoerd waar de middelen en

de ver¿ntwoordelijkùreden liggen. ln principe is dat dus zo

'laag' mogelijk: als het kan bij inwoners en ondernemers zelf,

anders bij de gemeente en als dat niet gaat bij de provincie. Het

samenwerkingwerband voert die taken waarvan een regionale

meerwaarde kan worden aangetoond. Daarbii past ook een

opdracht de samenwerking op een'adaptieve wijze'vorm te geven.

De maatschappelijke en ruimtelijk-economische ontwikkelingen

bepden hierbij de agenda; de vraagstukken worden op basis van

maatwerk aangepakt. De grenzen van de samenwerHng liggen

niet vast en zijn afhankeliik van de opgave en het netwerk van de

stakeholders. Ook hierbij is flexibiliteit wezenlijk.

,>





De geformuleerde speerpunten vertalen wij in

dit hoofclstuk in een praktische agenda voor de

Regio Groningen-Assen. Dat gebeurt tegen de

achtergrond van wat eerder werd opgemerkt over

een resultaatgerichte regionale samenwerking

(aanpak anno 2or3, actie op het niveau waar de

actie primair thuishoort, een efficiënte en flexibele

organisatie). Ook geven wij aan op welke wiize

de bestuurlijke organisatie van de Regio

Groningen-Assen toegesneden wordt op het

vormgeven aan deze agenda.

t^ &"



Uitvoeri n gs

iagenda Reg o

SSCNG
O

gen-Ar0ntn

2013 e.v.
I

t:

lfrl, tl 
¡

{
I

Hoogkerk

In hoofdstuk 2 zijn de inhoudetijke

speerpunten geformuleerd waarop de

samenwerkende partijen in de Regio zich

zulten gaan richten. Hieronder maken

wij deze speerpunten concreet in een

uitvoeringsagenda voor de komende

jaren. Daarbij brengen wij onderscheid

aan tussen wat de Regio Groningen-

Assen zelf zou moeten oppakken

('RGA doef) en wat aJ van anderen

verwacht ('RGA agendeerf).

Deze coördinerende of stimuterende

rol die het samenwerkingsverband kan

spelen, kan verschitten a[ naar getang

het onderuerp. Die agendering richt

zich zowel naar binnen (naar bewoners,

ondernemers, maatschappetij ke

organisaties en overheden in de regio)

als naar buiten, waarbij voor het

schaalniveau van Noord-Nederland

vooral de organisatie van het

Sa menwerki n gsverba nd Noord-Nederland

(SNN) een betangrijke partner zal zijn.
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Economisch Platform faciliteren

(vb. versterken ondernemerschap,

aanstuiting starters en jonge innovatieve

ondememers). Uitkomsten van het Ptatform

kunnen leiden tot gerichte regionale acties

op het economisch terein van de regio.

Nieuwe economie vraagt om variatie in

werkplekken bij bestaande en mogelijk

nieuwe locaties.

Externe bereikbaarheid van de regio en

de verbinding met andere economische

kerngebieden.

0e regio Groningen-Assen in beetd ats

gezonde middetgrote stadsregio (agendering

bü SNN, in Den Haag en in Europa).

Het economisch kerngebied
verder ontwikketen

Economie is altijd een resultaat van samenwerking. Ondernemers

we¡ken met risicodragend verrnogen aan het realiseren van

rendement en het creêren van nieuwe banen. Het onderwijs zorgt

voor goed gekwalificeerd personeel. De overheid zorgt voor de

infrastructuur en gebiedsinrichting, het weftelijk kader en een

basisvangnet voor inkomen en stimulerende maatregelen

Als aanjager van de economische ontvvikkeìing zien wij een rol

weggelegd voor het nieuwe Economisch Platform,

Het bednjfsleven hebben wij gevraagd te komen met een

innovatie- en investeringsagenda. Het bedriifsleven brengt

daarmee nreuw elan voor de marktoriëntatie van de regto.

Het doel van die agenda is om via samenwerkingsverbanden,

(nieuwe) markten en sectoren binnen het bereik van het

midden- en kleinì:edrijf van de regio te ì:rengen. De innovatie-

en investeringsagenda wordt binnen het Economisch Platform

afgestemd met de overheid en het onderwijs Uit de ervaringen in

de regio's Twente en Eindhoven hebl¡en wij lering getrokken; de

inhoud en aanpak rs maatwerk en passend bij onze regio.

Samenwerking door het bedrijfsleven is in onze regio niet

vanzeìfsprekend. Bovendien is de aansluiting rn de regio met

de kansrijke economische sectoren zwak. De locus moet in de

regio dan ook liggen op het verbinden van mensen en bedrijven

(bestaand en nieuw, groot en klein) met deze kansriike sectoren.

ln combinatie met de kennis en het innovatievermogen bij de

RUG, hogescholen, ROC's en andere instellingen, mondt dat uit

in concrete nieuwe actjviteiten en meer l¡anen in onze regio voor

de komende jaren.

Haren

Voor sommigc activiteitcn geldt dat de regio de juiste maat en

schaal heeft om tot succesvolle uiwoering te kornen. Andere

acties, bijvoorbeeld die een relatie hebl¡en met Den Haag en

Ëuropa, kunnen beter door SNN worden opgepakt.

Voor de regio blijít de taak weggelegd de gemaakte afspraken over

de bestaande en eventuele nieuwe locaties voor bedrijfshuisvesting

te monitoren cn waar nodig de afstemming te actualiseren Voor

een compleet aanbod aan we¡klocaties in de regio is dat niet

genoeg. De nleuwe economie vraagt ook een grotere vanahe in

werk-locaties dan de huidige, vaak eenvormige en monofunctionele

w'erkmilieus. Hergebruik van gebouwen zal daarbij een

belangrijke rol spelen.

De regio drent daarnaast ais vestigingsregio positiefin beeld te

blijven, met waardering voor zowel het rvoon- als het werkklimaat.

lØaar mogelijk slurten rvrj aan bij de profiiering van relevante

organisaties en l¡eslaande communicatie' en marketingkanalen

De externe bereikì¡aarheid van onze regio en de verbondenheid

met andere economische kerngebieden via het hoofdwegennet,

het spoor en door de lucht (GAE) is hooidzakeìijk het aandachts-

gebied van het SN\

Drukre bíj rJe bushatte op

her transferium in Harerr,

naast de 428.
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De interne samenhang versterken

Voor een goed lunctionerende regio is een compleel en divers aanbod

aan woon- en s,erkmilieus nodig, waaronder ook hoogwaardìge

(culturele) voorzieningen en onderwijsmogelijkheden. Ove¡ de

aanpak en afstemming daa¡van hebben wij inmiddels regronaÌe

afspraken gemaaict, die hoofdzakelijk gernonitord hoeven le

worden, ln regioverband moeten wij aìerl reageren op nieuwe

onwikkelingen en kansen voor de regio Deze kunnen eventueel

leiden tot aanpassing en aanvulling van het afsprakenkader

De interne bereikbaarheid is een noodzakelijke voonr,aarde

voor een goede regionale ontu'rkkeling l fìer ligt een actteve

roi voor de sarnenwerkrngsorganìsatie RGA zelf. De aandacht

en cofìnancienng moet zich richten op het organtseren van

hoogrvaardig openbaar ven'oer (HOV), het realiseren van P-R

voorzieningen en van Fietsroute Pius

De bereikl¡aarheidsstrategre van de reqio is gericht op het bereik'

baar houcien van de cconomische toplocaties waaronder de kennrs'

concentraiies de zorgvoorzieningen. en Gronrrrgen Airpon [e)de

Parallel aan de actuaLisatie van de regiovisie is de Netwerkanalyse

r,an zoo6 geactuaiiseerd Uit de analyse blijkt dat de in zoo6

ìngezette bereikbaarheidsstrategie van de Regio Croningen-

Assen succesvol is gerveest Zii is nog steeds sterig genoeg

om uiteenlopende on¡¡¡ikkelingen en trends op te kur:nen

vangen zodat de regio bereikl¡aar blilft. Op onderdeler.

verdient de strategre wel extra accenten. Blijvend uitgangspunt

is dat de ì¡ereikbaarheid in de regio benaderd rvordt vanuit

een integraaÌ vervoerss)rsteern voor euto. fiets l¡us en 1.rein,

aangevuld met maatregelen op het gebied van mobiliteits- en

verkeersmanagement. Op i;asis van de bereikl¡aarheidsstrategre

is een bereikbaarheidsprogramma 2or3-zo2o opgesteld Aan

het Basìspakket bereikbaa¡heid, met investenngen HOV-assen,

OV-knooppunten en P+R, wordt vanuit het regioíonds 6z miljoen

euro bijgedragen. Op 14 juni zor3 heeft de Stuurgroep l¡eslotc¡r

het l¡eslurt over de Nehverkanaìyse met bijbehorende bijlagen

als voorlopig besluit voor tc leggen aan raden en Staten. Op

bladzijde 33 van dit rapport zijn in drie tabellen de bet¡elfende

projecten met bijbehorende financiering nader \{'eergegeven,

Daarnaast zorgen de provincre en gemeente Groningen voor

dc, financìering van nieuwe projecten om de rcgio en de sted

via de HOV-structuur met elkaar te verbinden. Zij zorgen ook

voor auto-gerelateerde prolecten orn de berejkbaa¡hei<i van de

stad Croningen te waarborgen bij de uitvoering van de grote

projecten (Cronìngen Bereikbaar¡, Ook he¡ Rijk is partner in de

regionale be¡eikbaarheid. \{et het programma Bete¡ benulten

wordt door Rijk en regio de komende jaren gezamenli jk lors

seinvesteerd in her zo goed mogelijk ì-¡enutten van de ì-¡estaande

vervoe rsi nfrastructuur

Monitoríng van woningbouw, werklocaties

en mobititeitsontwikkeling.

Het bereikbaar houden van de economische

toplocaties in de Regio Groningen-Assen,

waaronder de kennisconcentraties. de

zorgvoorzieningen, en Groningen Airport

Eelde.

Versterken van de H0v-structuur van de

regio. inctusief 0V-knooppunten en P+R-

locaties.

Uitvoeren van het programma Beter

Benutten, waarbij het gaat om het beter

benutten van bestaande infrastructuur.

Verbeteren van de bereikbaarheid van de

regio voor auto, 0V en fiets. Stimuleren van

mobiliteits- en verkeersmanagement.

Vergroten van de variatie aan woonmitieus

en werktocaties.

ø ?3



NIl-{
(-)

-

J.
-{

Regio Groningen - Assen

I

en Pa
OV-knooppunten

Basis akket
et P+R/

t,
{'fr

; 'd|+fi
.¡l *trt

filN t
ï t

Driebond
o

{l

lit
0t

- ontstultlng statlon voor bus.

- Aanleg lletspad,

\r0

r!
t?

*
- Forse groel in-/ult-/ovêßtappers.
- Dooflpeting reglonale üelnen

door ¡anpas¡íng spoorconñguratie.
- Veôeteren ñnsfer en busstatíon.
- Vießporigheid Europapark

s

¡eelr¡tdE¡*ún¡fr¡
úfi:l**ffil¡frá
(lñdlliltt¡ihòô¡0.¡tit
ntúú'rrüäfu)
- Verbetering bu:doorstromlng,
- Apafte busstroken blj vcrlecrslichæn.
- Knoop Ruischerbrug (start HOV-as

Lewenborg-[eek/Roden).

ogezand-

I
m

I
EÜ

ti t
h

ffrt

ï
kerkg

l¡

Hoo

*

Verbetêrino aânbod en soreldlnq door

extn sneltiein cronl{teeuiarden.
Aanpesslng spoorlnfrastructuur
(vedubbetlng, statlons en ongelljk-

ili 
**"'ouenvesen)'

¡h

dhorn

#ù

*{- E Ë

t

t
*t

*.r*
+

I tla

nr

II
H

Lee k r Haren

ü

¡
¡

ti
"'..f..

J

ì

til

iì 'i

i r lì

Sappemeer

¡
t
I
a

De Punt

*
l{l



i.l,i
fr l¡

I
I
Í
I

¡
J
I
I

¡
Ì

J

L Ir
fl0tir¡ tfr$ùlñùc

Verbetedng van de
en betrcuwbaarheid
het 0V op de corridor

I
en Gronlngen door de

aanleg van het taaEte
gedeelte van de HoV-as
West (Paterswotdseweg-

Hoofdstatíon). ¡pf,
i

i

i

"":""'

i

¡

iti
i

I

i

i

i
:

:

!

i

:

i

:

:

i

r
f

qËl't
ü f,¡, tr

*r lLb,

busdoorstromlng

en fi€tsroutes richting
blnnenttad en station.

- Realisatíe transferpunt
(auto-bus, bus-bus).

H0V-bus aanpassen

t.b.v. vernellen H0V-bus.
- Aant€g P+R l¡ek.
- DRIS bij de Olinerhaltes toepa5seß

09
DoorqHf'ftdlt¡
?+l l¡¡ldhon
- Uiûreiding busopstelplaatsen.
- Uitùreiding parkeeruoozienlngen.
- KwaliteiBverbeteríng statlon.
- Uitbreidíng fi etsvooÈieningen.

PROJECTEN UIT
H ET BASISPAKKET
M ET BIJ DRAG E UIT
H ET REGIOFON DS

01 ProgrEmma Beter Benutten, lncl. Groningen Berelkbaar -
verkeenmanagement

0z Investerlngspektet ¡nfresùucù¡ur
en Openbaar Vervoer Læk/Roden
(Pr{ teek, strekken liJnen en
koppelen (ìtlners)

03 Progremma FtoríjnAs Assen (samenvoegrlng busstatlon en
As¡sn &ld)

04 H0V-¡s lVest 3e fase

05 Eusdoorstroming Europaweg

0ó SuronBlültlng P3 Europeryeg

07 Pornenent€ ultbnídlng P+R Haren
08 8us/trc{nknooppunt statlonsgebled lvinsum
09 ooorontwikkeling P+R Zuldhom

rÜ
Îa¡¡.ffU D. ?¡nt
- Kruispunt ven diverse buslijnen

en hooffwegen (428 €n H34).
- Duuzaam oV-knooppunt met

parkeerfaclliteiten (P+R).

- Groningen Airport Eelde

verbinden met andere dnamo's.
- Verbeteren doorsüoming 428

door Haarlemmermeeraansluiting.

lólffita
- Verbeteríng busontsluitlng

centsum Hoogezand-5appemeer.

05,06
l¡rtlerù¡ùgFlo¡ ÉtÈìDrrt¡ rr
¡qorüi¡ldlltu lþ Éffiti¡ib
- De snelheíd en beùouwbaarheld van de

bustærbinding P+R Europapark richting UilCG

en binnenstad wordt verbeterd door de aanteg
v¿n een vrijtiggende busbaan tussen de

Zuldetijke Rlngweg en het Ul.lCG en cên dlrecte
aansluiting van P+R Eurcpapark (P3) op
de EuroDaw€g.

- Verminderlng Jardljka OV+xptoltatle
met 400.000 êuro.

r. IfuSrQfþ¡¡¡¡-t t

0t
0t
rnnn¡nnr: F¡rljnÁ¡ r¡¡Jl
(aüaûvoqliû h¡¡¡trtor
¡n f¡¡¡n t¡fl)
- Aanpak statíonsgebied,
- AantE stadsboutevad.
- 0nderb.rnneling Ståtíonsplein.
- Fietsbereikbaarheld verbeteren.

hilrtrrt,pfüùídl¡¡ l+niltnür
- P+R Haren lg zeer succesvol en ls sinds de openlng

vnjw€t votledig bezet
- Ult!rclding lan de capaciteit (500 ptaatsen)

vermlndert de druk op de rlng en stedelijke wegen.

01
trûgnnft l@8!trIlLo,
lqct dntill¡rgo¡ irrrltô¡¡r -
ndeffaär¡rnart
- Vermlnderen voertuigverliesuren,
- Dynamisch verkeersmanagement.
- ltoblllteltsma nagement.

- Ve¡beteren cxploitatie 0V.

t5
llltto...llúlt^t
tnn¡ffiun Hoogkrt
- Verbeteren potentle P+R Hoogkerk,
- sp€clfleke toe en aftit voor busverlêer

ven en naer Gronlngen Zrid (0.a, l{ardni).

P+R/OV KN00PPUNTEN
ZONDER BIJDRAGE UIT
HET REGIOFONDS

T$

10 trequentleverhoging A

Gronlngen - leeuwarden (3r4) B

11 Knoop Gmnlngen (inclusief C

doorkoppeting en víenporigheid Eunpapark D

12 Dooßtomlngsmaatregelen t
0V Ten Boe¡ - Gmningen (incl. busknooppunt r
Rulscherbrug)

13 l{orgêrbrug (Assen-lvest, tr.nsf€rlum, ñeB, opwaadering c
krulsíng H

l{371-l{373) r
14 Sushalte Hooge l,leeren Zuidzfde J

15 Bus toe- en afrlt A7 K

traniftrlum Hoogkerk t
16 Bus / trelnkooppunt l,l

statlonsgebied Bedum

Frequentleverhog{ng treln Gronlngen-Asson (4 -> 6)

Studie naar haalbaârheld Statlon Hoogkerk
fnnsferium Xadlnge
P+R Zernlke

P+R Oriebond

KwatlteiBmaaÍegelen P+R

(nlet op haû aangegeven)

Knoop Hoogezand-Sappemeer

P+R Knoop Hoogezand-Sappemeer
Tnnsfcrium 06 Punt lncluslef aanstultlng 428
Eusståtion Norg

lnfra-ontstultlng busstatlon Assen

Busaanslultlng (loosterveen Arsen
Toeganketijkheld bushaltes Groningen

u



Overlegstructu ur (huidig)

PROJECTDIRECTIE

Berei kbaa rheid
Po rtefeui Iteh ouders

STUURGROEP

DAGELIJKS BESTUUR

Jaarprogramma Profitering en communìcatie

0rganìsatorìsche maatregelen

De Stuurgroep blijft opdrachwe¡lener en het belangrijkste

sturingsorgaan (frequentre 4 à 5 keer per jaar) Ze doet dit

op basrs van eendujdìg gelormuleerde projectopdrachten en

-plannen Aanr.ullende activlterten en prolecten worden door de

Stuurgroep via een jaarprogramma geaccordeerd.

Raden en Staten nemen kennis van het meeriareninvesterings-

programma, Ce begroting en het laarprogramma en worden

daa¡naasr middels regiobijeenkomsten geinformeerd-

Het Dagelijks Bestuur kriigi een rol op afroep als bestuurlijk

voorpoiraal / tasklorce voor specifieke interventies en als de

voorbererding van de Stuurgroep ûleer aandacht vraagt-

tlet bestuurlijk treifen op inhoudelijke portefeuilles bliift
qefaciliteerd en u'o¡dt waar mogelijk gecombineerd (z keer per

¡aar, nret geformaliseerd)

llet porteleuiìlehoudersoverleg Bereikbaarheid bli jft ì:estaan.

De overlegstructuur rverk.t uit in hoeverre er maatregeìen

mogelijk zijn die cie effi.ciëntie en effectiviteit ten goede komen

De uitvoerrng van regronaÌe projecten rvordt aangesluurd door

bestuurlijke vertesenwoordigers van de deelnemers, onder

verantu'oordelijkheid van de Stuurgroep

Het programma Economie veryangen u'ij door het

Economisch Platform

De programma's Regiopark en Wonen integreren wij irt de

pijler Regionale pro jecten

Definiëring wat ondcr Regionale Proiecten moet worden

verstaan, evenals het vaststellen van een nieuw beoordelings-

en spelregelkaCer r.lndt cìoor de StuurgroeÞ plaats.

Overlegstructu ur (nieuw)

PROJECTDIRECNE

Monitoring

Berei kbaarheid
Po rtefe ui Itehoude rs

MIP Bercikbaarfieid

- Basispakket

- Alternatief RT

- Eeter Benutten

- Mobititeitsmanagement

Jaarprogramma

DAGELIJKS BESTUUR

STUURGROEP

Regionate Projecten
Regio Groningen-Assen

Projecten

- Regiopark

- Kwaliteit en Innovatie

- Wonen, economie, profitering

MIP Bereikbaarheid

Regio park

Po rtefeui [[ehouders
Groen

MIP Regiopark

Wonen
Portefeui lteh ouders

RO

Jaarproqramma

Economie
Po rtefeuitle houders

IL

Economisch Ptatform
Bestuurlijke trekkers

Netwerk ondememers,

overheid, onderwijs

- Economische agenda

r



De projectdirectie behoudt haar adviserende rol, signaleert

relevante (beleids)ontwikkelingen en coördineert de inzet van

menskracht.

Aanvullende activiteiten in het economische domein

organiseren wij voor zover mogelilk via de bestaande

stuchrren van SNN, provincies en de gemeenten Groningen

en Assen, onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep.

Projecten waarbij natuur en/of waterontwikkeling voorop staat,

worden binnen de bestaande structuren van de provincies

uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep.

De monitoring wordt georganiseerd via de deelnemers

(nog te bepalen), onder verantwoordelijkheid van

de Stuurgroep.

De proñlering wordt georganiseerd via de bestaande stnrcturen

voor regie en stadsmarketing , onder verannvoordeliikheid van

de Stuurgroep.

De ondersteuning in kwditeit en innovatie wordt gefaciliteerd

vanuit de deelnemende organisaties, onder verantwoordelijkùeid

van de Stuurgroep. Zo nodig karr op proiectbasis exteme

expertise worden ingeschakeld. Een nadere uitwerhng hiervan

vindt na de zomer zor3 plaats.

Het Convenant 2oo4 Regiovisie Groningen-Assen zo1o

wordt op de nieuwe situatie aangepast.

Het programmabu¡eau RGA wordt in omveng, bezetting

en huisvesting aangepast aan de geactualiseerde inhoud en

financiën. Onafhankelijkheid en kwaliteit ziin daarin de twee

kernbegrippen.

Nienoord

De borg Nìenoord op

landgoed Nienoord.

&



De veranderde financiëte context is een gegeven.

De opgave is attijd om op de meest eftrciênte

manier met menskracht en middelen om te gaan

en om organisaties aan te passen aan de actuele

uitdagingen.

Onze uitdaging voor de komende periode is om resultaat te bliiven

behalen met minder middelen, aangezien de individuele jaarlijkse

bijdrage wordt verlaagd en de financiering voor nieuwe projecten

onzeker is. De Regio bereikt dat met een agenda die zich richt

op speerpunten (minder breed ingestoken dan in het verleden)

en een heldere opdracht om efñciënt en effectiefte werken.

Om adequaat in te spelen op nieuwe onwikkelingen of opgaven,

gaat de samenwerking en de bijbehorende overlegstructuur zich

kenmerken door een adaptieve en flexibele benadering. Daar hoort

een herkenbare, ûu¡ar siankere uitvoeringsorganisatie bii, die het

vuur van de samenwerking brandend houdt en bij nieuwe kansen

actie organiseert en mobiliseert.

,>



2073-2023BATEN2013-2020LASTEN

Eestaande verptichtingen in het huidige ltllP:

- Substantiëte projecten

- Compensatiegetden

- Bereikbaarheid

- Kteine regionale projecten

- Regiopark (8,9)

- Programmabureau 2013

Sub totaal

FinancieeI meerjarenperspectief Regio Groningen-Assen
Fi nanciële maatregeten

De jaarlijkse bijdrage van de deelnemers wordt verlaagri

rnet to/" ten opzichte van de oorspronkelijke bijdrage. Deze

orde van grootte wordl noodzakelijk geacht, gelet op de sterk

verslechterencie ñnanciêie positie van voo¡ai de gemeentelijke

deelnemers rn de RGA,

Om het rnr,esteringsprogramma lzot1-zozo) zonder

overtekening financieel ie Cekken, is een looptijd van de

jaarlilkse bijdrage noodzakeiijk tot en met 2o21.

Ten behoeve r,an het ge$,enste kasriime kan voor6nancienng

doo¡ één van de deelnemers plaatsvinden, dan wel kan fasering

in ie uitvoering van cie projecten (nader) worden afgesproken

Bestaande harde verplichtingen en toezeggingen blijven

van kracht (€ 3o,9 mln)

Voor het rnvesteringsprogramme Bereikì¡aa¡heid is tot en met

2c2o rn totaaÌ € 6z miljoen beschikbaar uit het Regiofonds,

als cofrnancLenng voor het oasispakket lambitìeniveau r l¡us,

\WA RCA)

Het alternatiefvoor de Regioiram wordt gefinancierd

door cìe Drovlncie Groningen en de gemeente Groningen

(ambitieniveau z. 3 bus en ambitieniveau r t¡ein. \WA RCA).

\,'oor het laciliteren van overleg over de regionale economische

onnvikkeÌing via het Economisch Platform RGA is tot en met

2ozo per jaar € r;o ooo beschikbaar uit het Regiofonds.

De l¡estaande verplichtingen uit het Regiopark bedragen

€ 8,9 miljoen

Voor het ìnvesrerìngsprogramma Regionale Projecten rs

tot en met 2o2o nog eens € 8 miljoen beschikbaar uit het

Regiofonds, als cofinanciering voor projecten met een

gemeentegrensoverschrijdende betekenis en/of met een

bijdrage aan de regionale uniciteit/identiteit Hiervoor wordt

een beoordelingskader uitger.r,erkt.

Ìn het Regiofonds reserveren wii in totaal € 4 miljoen voor

nieurve en adaptreve opgaven (ook buiten de traditionele

onderwerpen) Hiervoor wordt een speÌregelkader uitgewerkt.

llinnen de gestelde randvoorwaarden en (financiëÌe)

uitgangspunten wordt het huidige programmabureau

RCA herijkt. Hiervoor u'ordt bij een externe partij een

uitwerkingsopdracht ui tgezet

3 0.9

Satdo Regiofonds 1-1-2013

Gemeente Groningen

Bijdngen deetnemers (nieuw)

30% (= € 3,4 ml.n)

80% (= € 4,4 mtn)

PM'

33 mln

)a 1

7 ?,9

110.6

10

t{a actuatisatie (nieuw beteid):

Bereikbaarheid (Basispakket netwerkanat¡6e) 62

Economie 1.,2

Regionate Projecten 8

Innovatie 4

Organisatiekosten. inct. het Programmabureau 4,5-

Totaal 110,6

x 1.000.000

' E.e,a. is afhanketijk van de uitwerking naar een vemieuwd Prognmmabureau

Maatregetpakket (ten opzichte van de RGA begroting 2013)

Taakstetlin g Regionale Projecten (voorheen Begroting Regiopark)

Taakstetting Economie (voorheen Begroting Economie, Wonen. Profi lering)

Organisatiekosten, incl. het Programmabureau

Schrappen van de Regiotram uit het Regiofonds

o Nu harde verptichtingen en toezeggingen worden nagekomen, zijn de bezuinigingsmaatregelen uitstuitend toepasbaar in de zgn.

vrije ruimte (Begroot 2073-2020 mìnus Verptichtingen - vrije ruimte). Binnen deze vrije ruimte vinden bovengenoemde taakstetlende
bezuinigingsmaatregelen plaats.

¡ De uitwerking van de bezuinigingsmaatregel op grond van het Financieel Meerjarenperspectief dient ptaats te vinden in het vernieuwde
-en nog op te stellen- Mee{aren Investeringsprogramma (2073-?020).

' E.e.a. is afhankelijk van de uitwerking n¿a¡ een vernieuwd Programmabureau

/-i>':. /
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2 september

Plenaire biieenkomst voor raads- en statenleden.

9 september

Geactualiseerde regiovisie aanbieden aan raden en staten

door de Stuurgroep.

0ktober

Behandeling in raads- en statencommissies.

November/December

Besluitvorming in raden en staten.

December/Januari

Vaststelling van de geactualiseerde regiovisie door de Stuurgroep.
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P+R & 0V Knooppunten (versie 3 juni 2013)
RSP HoV/

TRANSFERIA
REGIOFONDSGEREEDPROJECT OVERIGKOSTEN

RSP 1

RsP 3

RSP 4

RsP 9

Kolibn 24/25/27lRSP10

RSPOs

RSP17

RsP 22

RsP 25

RSP 26

RSP 27

Totaal

Transferium Kardinge

P+R Zernike

P+R Driebond

Kwaliteitsmaatregeten P+R

Knoop Hoogezand-Sappemeer

P+R Knoop Hoogezand-Sappemeer

Transferium de Punt inct. aansluiting 428

Busstation Norg

Infraontsluiting busstation Assen

Susaansluiting Ktoosterveen

InfraontsLuiting 0V-knooppunt Hoogezand

ToegankeLijkheid bushattes

deets 2013-2016

deets 2013-2016

deeLs 2013-2016

deets 2013-2016

?076-2020

2076-2020

2076-2020

deels 2013-2016

deels 2013-2016

€ 6.500.000

€ 4.000.000

€ 2.800.000

€ 1.200.000

PM

PM

€ 20.000.000

€ 2.500.000

€ 6.400.000

€ 3.260.400

€ 40.200.000

€ 6.500.000

€ 4.000.000

€ 1.800.000

€ 1.200.000

€ 7.500.000

€ 6.000.000

€ 500.000

€ 2.000.000

€ 1.400.000

€ 2.500.000

€ 200.000

€ 33.600.00

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 2.500.000

€0

€0

€0

€0

€ 3.060.400

€ 6.740.000

PM

PM

PM

PM

€0



Fietsprojecten (versie 3 juni 2073)

PROJECT GEREED KOSTEN REGIOFONDS RSP OVERIG

Fiets 07

Fiets t1

Fìets 12

Fiets 15

Fiets 13

Fiets 14

Fiets 17

Totaal

Wensenlijst

Fietsrouteptus Smitde-Bovensmilde-Assen
(= 0nderdeeI Norgerbrug)

Fietsroute ptus Ten Boer - Groningen

Fietsroute plus Winsum - Groningen

Fietsverbi nding Assen-West /Messchenvetd

Snelfietsroute Leek - Groningen

Fietsverbinding Meerstad - Groningen Centrum

Kwatiteitsverbetering bestaand netwerk stad Groningen
(aantanding FRP en bereikbaarheid P+R)

Fietsroute Plus Groningen-Haren-Zuidlaren

Fietsroute Ptus Groningen- Hoogezand-Sappemeer

Fietsroute Assen - Norg

Oversteek Bruntaan Peizenvotde

Fietsroute Ptus Vries - Zuidlaren

Fietsroute Ptus Assen-Groningen

2011 -2018

20"t7 -?078

na 2020

201,6-2020

na 2020

2076-2020

201,7

2075

2075

€ 5.000.000

€ 6.480.000

€ 4.000.000

PM

€ 10.000.000

€ 25.480.000

€ 750.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 2.000.000

€ 531.000

€ 4.531.000 €0

ê

€ 4.000.000

€ 4.000.000

e-

e-

€-

€ 8.000.000

€-

òe-

ê

e-

ê

È-

êe-
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BijLage

Trends
In onderstaand kader zijn de ìrelangrijkste trends benoemd die relevant zijn voor de regio. Het is voor de Regio van belang haar

positie binnen deze inhoudelijke kaders te kiezen. Doublu¡es met andere samenwerkingwerbanden worden daarbij idealiter

voorkomen. Het overzicht is gebaseerd op het trendrapport van Berenschot uit zooE, aangevuld mel meer actuele inzichten.

Functionele structuur Van verdeten ruimte naar mozaiek

van groei en krimp. Minder scherp contrast stad-tand door

intensiever onderlinge relaties.

Berei kbaarheid Opti matisatie, grotere afsta nden, rui mtetij ke

ontwikketing bij goed bereikbare knooppunten.

Kwaliteit landschap Van mono-functionete kwaliteit naar

kwatitatieve inbedding, functievermenging tandetijk gebied,

aandacht voor ruimtelijke kwatiteit.

Ruimtegebrek Van uitbreiding naar reconstructie en slim

beheer. Herstructurering en herbestemming, zorgvuldig

ruimtegebruik.

Duurzaamheid Regionate aanpassing gevolgen

ktimaatverandering. Coöperatíeve decentrate

energievoorziening.

Economische structuur Nadru kketij ke rol i n ontwikkeling.

Kennisvatorisatie. 0pkomst kleinschatig ondernemerschap,

ken niswerkers, ketensamenwerking.

Profilering Herkenbaarheid regio, behoefte aan identiteit

en bnnding.

Bevolking 0pkomst één persoonshuishoudens,

vergrijzing en ontgroening.

Leefpatronen Individua[isering, netwerkparticipatie

en vrijetijdsbesteding.

0verheid Decentnlisatie, kerntaken, (regionaat) samen-

werkende overheden, publiekprivaat, invloed Brussel.

Internationalisering Internationate netwerken

en samenwerking.

Assen

,|ì

Theater de Nieuwe Kotk.
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STEDELIJK NETWERK
a Regio Groningen-Assen

i nfo@ regiogroni ngenassen.nl

www.regiogroningenassen,nl



l¡¡t{tlt



q' Regio Groningen-Assen
SlEDELIJK NETITERK

NOTA VAN REACTIE EN COMMENTAAR . betreffende:

'Veranderende context, blijvend perspectief. Actualisatie Regiovlsle Groningen - Assen 2OL3'

1. BESLUITVORMINGSPROCES GEACÍUALISEERDE REGIOVISIE

Op 14 juni 2013 heeft de Stuurgroep van de regio Groningen-Assen het eindconcept van de actualisatie

vastgesteld. Deze is besproken met raads- en statenleden tijdens een plenaire bijeenkomst op 2

september jl.

Vervolgens heeft de Stuurgroep de tekst van de geactualiseerde regiovisie, met de titel 'Veranderende

context, blijvend perspectief in haar vergadering van 9 september 2013 vastgesteld, onder voorbehoud

van vaststelling door de raden en staten. Conform het convenant zijn de Colleges half september in de

gelegenheid gesteld te reageren en, namens de Stuurgroep, verzocht de geactualiseerde regiovisie ter
bespreking aan te bieden aan de Gemeenteraden en Provinciale staten.

De ter bespreking voorgelegde besluiten zijn:

1. Vaststelling van de actualisatie van de regiovisie, zoals verwoord in het rapport'Veranderende

context, blijvend perspectief actualisatie Regiovisie Groningen-Assen 2013'. Daarmee vindt commitment
plaats met de voortzetting van de regionale samenwerking; is er draagvlak voor het realiseren van de

tweeledige hoofddoelstelling en is er draagvlak voor de koers die is gericht op de drie geformuleerde

speerpunten.

2. Vaststelling van de bijgestelde jaarlijkse bijdrage tot en met 2023 ter bekostiging van de exploitatie en

de realisatie van het meerjareninvesteringsprogramma .

De besprekingen in de Raden en Staten hebben geleid tot diverse reacties, die zijn verwerkt in de

voorliggende Nota van reactie en commentaar. Deze nota is in de Stuurgroep-vergadering van 6 december

besproken. De hier gemaakte opmerkingen zijn verwerkt en besproken in de Projectdirectie. De aldus

vastgestelde Nota van reactie en commentaar zal vervolgens te samen met de geactualiseerde regiovísie

ter vaststelling worden aangeboden.
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2. OPZET NOTA REACNE EN COMMENTAAR

Van alle Raden en Staten is een reactie ontvangen naar aanleiding van de bespreking van de

geactualiseerde regiovisie. ln paragraaf 3 van de voorliggende nota is per deelnemer een samenvatting van

de gegeven reactie opgenomen, waarbij zoveel mogelijk is geciteerd. ln veel gevallen is per deelnemer

vervolgens een reactie van de stuurgroep opgenomen, indien daartoe aanleiding en/of vraag was.

Paragraaf 4 bevat tot slot de belangrijkste conclusies.

3. REACÏIE DEELNEMERS

3.l Gemeente Assen

De Raad van Assen heeft unaniem ingestemd met de actualisatie en de voorgelegde besluiten van de

stuurgroep.

3.2 Gemeente Bedum

De Raad heeft ingestemd met de actualisatie. Twee fracties plaatsen kanttekening bij de verlenging van de

looptijd van de bijdragen vanwege teveel verplichtingen uit het verleden voor de nieuw te vormen

gemeente.

Reactie stuureroep: De verlenging van de looptijd van de jaarlijkse bijdrage is ingegeven door de

bestuurlijke wens om de bijdrage te verlagen en tegelijkertijd vast te houden aan de investeringsambities.

Conform het convenant van de regionale samenwerking draagt de stuurgroep eenmaal in de vijf jaar zorg

voor een evaluatie waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de gevolgen van de regionale

samenwerking zowel financieel, bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk in overeenstemming zijn met de

regiovisie en of deze nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen. De

eerstvolgende evaluatie staat dus gepland voor 2018, maar kan zo nodig met het oog op voorgenomen

en/of toekomstige herindelingen worden vervroegd.

3.3 Gemeente Groningen

De Raad heeft ingestemd
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3.4 Gemeente Haren

De Raad van Haren heeft ingestemd met het actualisatierapport en in principe ingestemd met de

geactualiseerde Netwerkanalyse. Ook kan de Raad instemmen met de concept Begroting 2014 (versie

december 2013). De Raad wordt graag opnieuw geconsulteerd indien de stuurgroep besluit tot
substantiële veranderingen in haar voorstellen naar aanleiding van de binnengekomen reacties van de

deelnemende gemeenten en provincies.

Reactie stuurgroep: De stuurgroep constateert dat de binnengekomen reacties geen aanleiding vormen

voor substantiële veranderingen in haar voorstellen.

3.5 Gemeente Hoogezand-Sappemeer

De Raad stemt in met de actualisatie van de regiovisie en is benieuwd naar de reacties van de andere

raden en staten. De Raad vraagt aandacht voor het verder versterken van de noordelijke economie door

het uitbouwen van de internationale achterlandverbinding met Duitsland. En concludeert dat er na de

gemeentelijke herindeling redenen kunnen zijn de positionering ten aanzien van de regío opnieuw tegen

het licht te houden.

Reactie stuurgroep: De stuurgroep stelt vast dat de voorliggende Nota van reactie en commentaar het

gevraagde inzícht geeft in de reacties van de andere deelnemers.

De stuurgroep onderschrijft het belang van de internationale verbinding met Duitsland. De realisatie van

een snelle internationale treinverbinding naar Bremen wordt getrokken door de provincie Groningen en

staat via de samenwerking met de Metropolregion Bremen/Oldenburg ook op de agenda van de

stuurgroep. Het belang van de verbinding zal ook aan bod komen tijdens het bezoek dat de

Metropolregion op 15 januari 2014 brengt aan onze regio Groningen-Assen.

Conform het convenant van de regionale samenwerking draagt de stuurgroep eenmaal in de vijf jaar zorg

voor een evaluatie waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de gevolgen van de regionale

samenwerking zowelfinancieel, bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk in overeenstemming zijn met de

regiovisie en of deze nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen. De

eerstvolgende evaluatie staat dus gepland voor 2018, maar kan zo nodig met het oog op voorgenomen

en/of toekomstige herindelingen worden vervroegd.
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3.6 Gemeente Leek

De Raad kan instemmen met de geactualiseerde regiovisie en wil graag voor definitieve besluitvorming op

de hoogte gebracht worden van de inzichten van de andere deelnemers en de reactie van de stuurgroep

hierop.

Reactie stuurgroep: De stuurgroep stelt vast dat de voorliggende Nota van reactie en commentaar de

gevraagde inzichten van de andere deelnemers weergeeft inclusief de reactie van de stuurgroep hierop.

3.7 Gemeente Noordenveld

De Raad van Noordenveld onderschrijft de uitgangspunten van de regiovisie; deze vorm van samenwerking

bij regionale vraagstukken is van groot belang. De discussie in de Raad heeft geleid tot een aantal

gezichtspunten die hij graag nadrukkelijk aan de stuurgroep meegeeft:

1. Evaluatie, keuzes en bezuinigingen - De Raad spreekt zijn teleurstelling uit over het gebrek aan

diepgang van de evaluatie. Een goede periodieke evaluatie is van belang voor het welslagen van de

erop volgende actualisatie. Dat de geactualiseerde regiovisie het beleid op een aantal punten

bijstelt, stelt de Raad op prijs maar vindt daarnaast dat in een tijd waarin de deelnemers vergaande

en scherpe financiële en beleidskeuzes moeten maken, ook de regio dit behoort te doen. Keuzes

die in de visie van de Raad moeten leiden tot aanzienlijke bezuinigingen die als korting worden

doorberekend in de jaarlijkse bijdrage. De Raad wordt graag geinformeerd over de (financiële)

resultaten van de gemaakte en hopelijk nog te maken beleidskeuzes.

2. Hardheid van projecten - De Raad wil graag nadere informatie over de hardheid van projecten

voordat de actualisatie kan worden vastgesteld. Zo bevat het overzicht van bestaande

verplichtingenprojecten die nog aan de deelnemende raden moeten worden voorgelegd.

Daarnaast heeft de regio voor L2 miljoen euro aan verplichtingen opgenomen waarvoor nog geen

criteria zijn vastgesteld.

3. Democratische legitimatie - De Raad benadrukt het belang van samenwerking in de regio maar

maakt zich tegelijk zorgen over de beperkte mate waarin democratische beinvloeding van de

besluitvorming door de regio mogelijk is. De Raad is van mening dat de regio aan draagvlak kan

winnen bij inwoners en hun vertegenwoordigers, als ze er in slaagt haar besluitvorming verder te

democratiseren.

Tot slot verzoekt de Raad op de hoogte gebracht te worden van de zienswijze van de overige

deelnemers en de reactie van de stuurgroep hierop.
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Reactie stuurgroep: De stuurgroep erkent dat de evaluatie niet de diepgang heeft gehad die de raad van

Noordenveld had willen bereiken. De stuurgroep heeft er voor gekozen om de resultaten van de regionale

samenwerking in beeld te brengen en het accent bij de actualisatie te leggen omdat de situatie daarom

vraagt.

De verlaging van de jaarlijkse bijdrage is ingegeven door de sterk verslechterende financiële positie van

vooral de gemeentelijke deelnemers. Omdat de stuurgroep tegelijkertijd vasthoudt aan haar

investeringsambities, met name op het gebied van bereikbaarheid waarvoor het grootste deel van de

middelen uit het regiofonds is gereserveerd, is verlenging van de looptijd noodzakelijk. Naast de begrootte

bedragen voor het realiseren van en werken aan de nieuwe speerpunten van de geactualiseerde

regiovisie, zijn er ook nog harde verplichtingen die zijn aangegaan op basis van de vorige regiovisie. Op 1

januari 2013 bedroeg het totaal van reeds aangegane verplichtingen die ten laste komen van het

regiofonds 30,9 miljoen euro. De aangescherpte focus van de regio leidt dus niet tot aanzienlijke

bezuinigingen, die resulteren in alleen verlaging van de jaarlijkse bijdrage.

Conform het convenant van de regionale samenwerking draagt de stuurgroep eenmaal in de vijf jaar zorg

voor een evaluatie waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de gevolgen van de regionale

samenwerking zowel financieel, bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk in overeenstemming zijn met de

regiovisie en of deze nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen. Bij de

eerstvolgende evaluatie zal dus ook gekeken worden naar de hoogte van de jaarlijkse bijdrage en de

looptijd in relatie tot de investeringsambities. Zo nodig kan, met het oog op voorgenomen en/of

toekomstige herindelingen de evaluatie worden vervroegd.

Naar aanleiding van de gestelde vragen over de hardheid van projecten en aangegane verplichtingen wil

de stuurgroep graag het volgende kwíjt. De hardheid van projecten in de regio is gebaseerd op een

bestuurlijke toezegging en goedkeuring voor een financiële bijdrage uit het regiofonds middels een besluir

van de stuurgroep. Dit besluit wordt genomen op basis van een positief advies van een

portefeuillehouders overleg en/of de projectdirectie. Op basis van het stuurgroep besluit volgt de

daadwerkelijke toekenning. Middels de bestuurlijke toezegging verkrijgen deelnemers zekerheid over de

externe dekking van hun projecten. Dit kan dus betekenen dat de desbetreffende Raad de eigen

cofinanciering aan het project nog moet toekennen. ln de geactualiseerde regiovisie is in totaal 12 miljoen

euro begroot voor regionale projecten en voor innovatie. Dit bedrag is alleen al nodig om de ambitie dat

de regionale samenwerking niet beperkt mag worden tot bereikbaarheid, overeind te houden. Voor de

regionale projecten en innovatie wordt een zogenaamd beoordelingskader opgesteld. Dit wordt door de

stuurgroep voortvarend opgepakt om deze daarna zo spoedig mogelijk aan de deelnemers te doen

toekomen.

De stuurgroep onderschrijft het belang van de democratische legitimatie van de samenwerking en de rol
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die Raden en Staten hierin spelen. Naar aanleiding van het evaluatie-advies uit 2008 en op uitdrukkelijk
verzoek van Raden en Staten is de communicatie met Raden en Staten geintensiveerd; centrale

informatieverstrekking vindt plaats via de maandelijkse nieuwsbrieven, de terugkerende jaarstukken (GA

Rapporteert), de website en het hieraan gekoppelde extranet en speciale bijeenkomsten die een aantal

keren per jaar worden gehouden, De stuurgroep heeft begrip voor uw opmerkingen ten aanzien van de

democratische legitimatie en kijkt graag met u waar en hoe de communícatie kan worden verbeterd met

als insteek dat moet worden geprobeerd beïnvloedíng meer aan de voorkant van het

besluitvormingsproces mogelijk te maken.

De voorliggende Nota van reactie en commentaar geeft het gevraagde inzicht in de zienswijzen van de

overige deelnemers en de reactie van de stuurgroep daarop.

3.8 Gemeente Slochteren

De commissie BMR heeft ingestemd met het actualisatierapport. Zij is van mening dat de inhoud een

aanvulling is op het beleid van Slochteren en de gemaakte keuzes over de inzet van regionale middelen

het gemeentel¡jk beleid kunnen versterken. De commissie geeft voorts aan dat de gemeente de afgelopen
jaren veel profijt heeft gehad van de inzet van deze middelen. De in regioverband gemaakte

woningbouwafspraken kunnen bijdragen aan het verder stimuleren van de woningmarkt en de vele in de

gemeente gevestigde innovatieve ondernemers kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het

economisch platform.

3.9 Gemeente Ten Boer

De Raad heeft ingestemd

3.10 Gemeente Tynaarlo

Een aanzienlijk deel van de Raad is voor continuering van de samenwerking. Een aanzienlijk deel van de

Raad gaat echter niet akkoord met verlenging van de looptijd van de jaarlijkse bijdrage en vraagt zich af of
niet kan worden volstaan met een lagere bijdrage nu de samenwerking wordt uitgekleed tot de

speerpunten mobiliteit en bereikbaarheid. De Raad wil daarom graag meer onderbouwing van kosten en

aangegane verplichtingen. Ook wíl zij graag op korte termijn meer inzicht in de kosten en baten van het

transferium De Punt en de van de gemeente gevraagde bijdrage voor dit project.
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Reactie stuursroep: De stuurgroep erkent dat bereikbaarheid een belangrijk speerpunt is in de regionale

samenwerking en dat het grootste deel van de middelen uit het regiofonds hiervoor is gereserveerd. Op

basis van de geactualiseerde netwerkanalyse heeft de stuurgroep besloten vast te houden aan de

investeringsambities ten aanzien van bereikbaarheid, hiervoor is 62 miljoen euro gereserveerd. Daarnaast

blijft er (financiële) ruimte voor landschap, regionale projecten en innovatie. Omdat de stuurgroep naast

het vasthouden aan haar ambitíes tegelijkertijd de jaarlijkse bijdrage aan het regiofonds wil verlagen

vanwege de sterk verslechterende financiële positie van vooral de gemeentelijke deelnemers, is verlenging

van de looptijd noodzakelijk. Een nader overzicht van de investeringsambities en de verdeling van de

middelen uit het regiofonds is opgenomen in het actualísatierapport, bladzijde 31tot en met 35. ln de

onderstaande tabel is voorts een overzicht opgenomen van de reeds aangegane verplichtingen die ten

laste van het Regiofonds komen. Het betreft hier de stand van zaken per l januari 2013. Voor Regiopark en

Bereikbaarheid betreft het de projecten die zijn opgenomen in de laatste uitvoeringsprogramma's

(december 29t2l. Voor Substantiële projecten, Compensatiemiddelen en Kleine regionale projecten heeft

in een eerder stadium besluitvorming plaatsgevonden. Ten slotte zijn ook de organisatiekosten als

verplichting meegenomen, omdat 2013 al begonnen was.

Conform het convenant van de regionale samenwerking draagt de stuurgroep eenmaal in de vijf jaar zorg

voor een evaluatie waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of de gevolgen van de regionale

samenwerking zowel financieel, bestuurlijk, organisatorisch en inhoudelijk in overeenstemming zijn met de

regiovisie en of deze nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelingen. Bij de

eerstvolgende evaluatie zal dus ook gekeken worden naar de hoogte van de jaarlijkse bijdrage en de

looptijd in relatie tot de investeringsambities. Zo nodig kan, met het oog op voorBenomen en/of

toekomstige herindelingen de evaluatie, die conform het convenant voor 2018 staat gepland, worden

vervroegd.

Regiopark 2,4 7,3 0,7 0,74,5

Su bsta ntiële projecten 3,5 2,0 7,8 0,9

Organisatiekosten 7,0

Compensatiemiddelen 3,4 3,4

Bereikbaarheid 4,2 1,0 0,1 0,7

Kleine regionale projecten 0,2 0,7 a7
7'7 0,7TOTAAI 76,8 819 3'3

2013 2074 2015 2016 2Ar7

8,9

8,3

1,0

6,8

5,5

0,4

30,9
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Voor beantwoording van de vragen met betrekking tot het transferium is reeds doorverwezen naar de
provincie Drenthe, de trekker van het project.

3.1l Gemeente Winsum

De Raad is van mening dat de samenwerking haar nut heeft bewezen en dat voortzetting van de

samenwerking als zinvol wordt gezien. Zij stelt als voorwaarde dat procedure afspraken tot stand komen in
relatie tot de verwachte gemeentelijke herindeling. Voorts verzoekt zij bij de vormgeving van de

organisatie zorg te dragen voor een goede pol¡tiek-bestuurlijke afspiegeling in de verschillende gremia.

Reactie stuursroep: Het is inderdaad wenselíjk om voorafgaand aan de voltooiing van de voorgenomen
gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen, de regionale samenwerking te evalueren, conform

het convenant. Zie ook de reactie onder 3.2.

Het verzoek met betrekking tot een goede politiek-bestuurlijke afspiegeling neemt de stuurgroep ter
harte. ln de transformatie naar een vernieuwde organisatie van de regionale samenwerking ís dit ook een

bestuurlijk uitgangspunt. Wat betreft de stuurgroep heeft de afspiegeling betrekking op Gronlngs-Drents,

klei n-groot en de verschi I lende i nhoudelij ke portefeu i I les.

3.12 Gemeente Zuidhorn

De Raad kan op hoofdlijnen instemmen met het actualisatierapport. Zij vraagt zich af hoe de afslanking van

de organisatiestructuur vorm krijgt en wil ook graag een duidelijke verklaring voor het verlengen van de

looptijd van de bijdrage. Door verschillende fractíes wordt opgemerkt dat het speerpunt 'kwaliteit stad en

land' erg mager is uitgewerkt en om verdere uitwerking vraagt en dat het thema duurzaamheid meer

diepgang in het stuk verdient. De Raad heeft een motie aangenomen m.b.t. een trekkende rol voor de

regio bij het bestrijden van de werkeloosheid en het zoeken van aansluiting bij de hiervoor beschikbaar

gestelde Rijksmiddelen. Ook wordt hierin aangegeven dat plannen voor o.a. cradle-to-cradle-economie en

zonne-energie een duurzaam perspectief voor de regio bieden.

Reactie stuursroep: De verlenging van de looptijd van de jaarlijkse bijdrage is ingegeven door de

bestuurlijke wens om de bijdrage te verlagen en tegelijkertijd vast te houden aan de investeringsambities.

Zie voor een verdere onderbouwing en inzicht in de kosten de reactie onder 3.10.

De stuurgroep onderschrijft de opmerkingen dat zowel de organisatie als de speerpunten om uitwerking
en verdieping vragen. Voor de uitwerking en realisatie van de te vernieuwen organisatie van de regionale

samenwerking zal een zogenaamde kwartiermaker worden aangesteld die zo spoedig mogelijk aan de slag
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gaat. Dit onder voorbehoud van vaststelling van de geactualiseerde regiovisie door Raden en Staten en

advisering door Ondernemingsraden.

De speerpunten worden uitgewerkt door nog aan te stellen bestuurlijke duo's. De door de Raad

aangenomen motie zal worden meegegeven aan het bestuurlijke duo dat het economisch speerpunt gaat

uitwerken, waarbij we willen opmerken dat arbeidsmarkt/bestrijden van werkeloosheid nu al een

speerpunt van het Economisch Platform is.

3.13 Provincie Drenthe

De Staten van Drenthe hebben middels een amendement besloten

I het rapport 'Veranderende context, blijvend perspectief' vast te stellen als geactualiseerde visie voor de

regio Groningen-Assen en zich te committeren aan de voortzetting van de regionale samenwerking;

ll de jaarlijkse bijdrage aan het Regiofonds te continueren voor een bedrag van € 948.067,- waarbij eeldt
dat het deelbudget voor de Regionale Projecten en lnnovatie (aandeel Drenthe = € 102.864,-) pas kan

worden aangewend na een akkoord van Provinciale Staten op het nog op te stellen beoordelingskader;

lll de financiële looptijd van de bijdrage met drie jaar te verlengen tot en met 2023, onder het voorbehoud

dat bij (1)provinciale en/of gemeentelijke herindeling of (2) de reguliere vierjaarlijkse actualisatie steeds

opnieuw wordt bepaald of het samenwerkingsverband van Regiovisie in deze vorm wordt voortgezet en

tevens wordt bepaald wat de afdracht aan het regiofonds dan nog moet zijn.

Reactie stuursroep: De stuurgroep erkent het belang van het beoordelingskader. Conform het convenant

is de stuurgroep gemandateerd tot het opstellen van dergelijke kaders. Raden en Staten worden

geinformeerd. Het opstellen van het beoordelingskader zal voortvarend door de stuurgroep worden

opgepakt. Het proces zal voldoende tijd bieden voor ruggenspraak met de achterban door de indíviduele

deelnemende partijen.

De stuurgroep onderschrijft het belang van de reguliere evaluatie conform het convenant. Zowel de vorm

als de inhoud van de samenwerking worden geëvalueerd en er zal ookgekeken worden naar de hoogte

van de jaarlijkse bijdrage en de looptijd in relatie tot de investeringsambities. Met het oog op

voorgenomen en/of toekomstige herindelingen kan de evaluatie, die conform het convenant voor 2018

staat gepland, worden vervroegd.
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3.14 Provincie Groningen

Provinciale Staten hebben de geactualiseerde regiovisie vastgesteld

4. CONCTUSTES

a. De stuurgroep constateert dat er vanuit díverse Raden vraagtekens en kanttekeningen zijn

geplaatst bij de verlenging van de looptijd van de jaarlijkse bijdrage aan het Regiofonds. Een

nader aangeleverde onderbouwing van kosten en aangegane verplichtingen laat z¡en dat het

met een verlaagde bijdrage niet mogelijk ís, vast te houden aan de investeringsambities zonder

de looptijd te verlengen.

b. De stuurgroep constateert dat er door enkele Raden input is geleverd voor het transitieproces

ten aan zien van de organisatie en de nadere uitwerking van de speerpunten, waarvan

dankbaar gebruik kan worden gemaakt.

c. De stuurgroep constateert dat in veel Raden de actualisatie van de regiovisie opiniërend is

besproken en vaststelling dus een tweede termijn behoeft.

d. De stuurgroep is verheugd te kunnen constateren dat, alle reacties overziend, er draagvlak is

voor voortzetting van de regionale samenwerking en haar geactualiseerde visie. Met dit
draagvlak kunnen de geschetste nieuwe stappen gezet worden.

e. Tot slot constateert de stuurgroep dat de door Raden en Staten ingediende reacties niet leiden

tot aanpassing van de actualisatie zoals verwoord in het rapport'Veranderende context,

bl ijvend perspectief - actua I isatie Regiovisi e G ron i ngen-Assen 2OL3' .
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1 lnleiding

Voor u ligt de concept begroting van Regio Groningen-Assen voor het boekjaar 2014. Het
convenant Regio Groningen-Assen is als leidraad gehanteerd voor het opstellen van de
begroting. ln het najaar van 2013 is de Actualisatie Regiovisie door de stuurgroep
vastgesteld. Omdat bij de Actualisatie het financiële kader voor de komende begrotingen
wordt bepaald, is de begroting 2014later dan gebruikelijk opgesteld. Met deze begroting
maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen voor 2014
inzichtelijk.

Achtergrond

De ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stoppen niet bij
gemeente- of provinciegrenzen. Vanuit dat besef is de samenwerking in de Regio
Groningen-Assen ontstaan. De kracht van deze samenwerking bewijst zich juist nu

- in tijden van een economische recessie, demografische krimp, toenemende
werkloosheid en onzekerheid. De maatschappij is in transitie. De rol van de overheid
verandert, maar het perspectief blijtt hetzelfde. Samen willen we werken aan een sterke
regio waarin een half miljoen mensen met veel plezier kunnen blijven wonen, werken en
leven. Daartoe heeft de Regio Groningen - Assen dit jaar haar regiovisie geactualiseerd.

Regio Groningen-Assen is een vrijwillige samenwerking. Deelnemers aan de Regiovisie
zijn de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen,
Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo,
Winsum en Zuidhorn (zie voor meer informatie www.regiogroningenassen.nl).

Ambitie
De Stuurgroep heeft de tekst van de geactualiseerde regiovisie in haar vergadering van g

september 2013 vastgesteld, onder voorbehoud van vaststelling door de raden en staten.
Eveneens is vastgesteld de'Eindrapportage Bereikbaarheid regio Groningen - Assen.
Geactualiseerde Netwerkanalyse 2013'. Deze vormt een belangrijk onderdeel van de
geactualiseerde visie. De geactualiseerde regiovisie is kaderstellend voor de begroting
2014.

Kern van de geactualiseerde regiovisie vormt het uitgangspunt dat de deelnemers hun

samenwerking binnen de Regio Groningen-Assen de komende jaren voortzetten. Dit om
de kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland blijvend te versterken.
De veranderde omstandigheden leiden wel tot enkele inhoudelijke koerswijzigingen en
een verlaging van de jaarlijkse bijdrage aan het Regiofonds van 307" ten opzichte van het
niveau 2010. De regionale samenwerking zal zich de komende jaren richten op het
speerpunt van versterking van de interne samenhang tussen steden en regio, kortweg
omschreven als interne samenhang waarbij bereikbaarheid centraal staat. Dit omvat
zowel afstemming als investeringen. Daarnaast zal de regio zich richten op twee andere
speerpunten, namelijk het faciliteren van het Economisch Platform Regio Groningen-
Assen (waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken) en de
ondersteuning van regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit. Onder
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verantwoordelijkheid van de Stuurgroep zalde regionale programmering van woningbouw
en bedrijventerreinen worden gemonitord en afgestemd.

De Stuurgroep heeft ondanks de verminderde financiële mogelijkheden besloten vast te
houden aan de investeringen in de bereikbaarheid in de regio. Dit besluit combineert de
Stuurgroep met het nemen van een aantalfinanciële maatregelen.
Deze betreffen:

- de verlaging van de jaarlijkse bijdrage vanaf 2013 met 30% ten opzichte van het
niveau 2010 onder geliiktijdige verlenging van de betalingstermijn van 2020 naar
2023;

- een taakstellende verlaging van 30o/" (= € 3,4 mln) op Regionale Projecten
(voorheen Begroting Regiopark);

- een taakstellende verlaging van 80% (= € 4,4 mln)op Economie (voorheen
Begroting Economie, wonen, profilering)

- vermindering van organisatiekosten, inclusief het Programmabureau op basis van
een extern advies over de toekomstige werkorganisatie.

Het stopzetten van de Regiotram heeft geleid tot een vrijval van € 33 miljoen uit het
Regiofonds. De vrijval wordt aangewend voor de bekostiging van de mobiliteitsopgave en
het elimineren van de overcommittering in het meerjareninvesteringsprogramma.
Ook de bestuurlijke structuur gaat op de schop door de actualisatie van de regiovisie. De

Stuurgroep blijft het hoogste orgaan en blijft bestaan uit de bestuurlijke
vertegenwoordigers van de deelnemers. Qua diversiteit zal zij gaan aansluiten op de
speerpunten. De Stuurgroep blijft eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de
regiovisie en de investeringen. Het Dagelijks bestuur komt slechts op afroep bijeen en
vervult een agenderende rol.
Met de benoeming van de speerpunten is tevens bepaald dat alleen voor het speerpunt
'interne samenhang'de programmatische werkwijze gecontinueerd wordt. Voor de andere
twee speerpunten (versterking economie en kwaliteit stad en land) staat dat niet vast.
Eind 2013 hoopt de Stuurgroep een nader uitwerking te kunnen presenteren.

Leeswijzer

De conceptbegroting 2014 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen.
Achtereenvolgens gaat hoofdstuk 2 in op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft
de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het regiofonds. De voor de komende jaren
geformuleerde speerpunten zijn in hoofdstuk 3 vertaald naar de financiéle implicaties voor
2014.1n hoofdstuk 4 wordt de begroting van het programmabureau gepresenteerd met
een korte toelichting. Daarna geeft hoofdstuk 5 een overzicht van de totale begrote
uitgaven voor 201312014. Ten slotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de
deelnemers aan het regiofonds en een verkort Meerjareninvesteringsprogramma (MlP)
2010-2020 opgenomen. Alle bedragen in deze begroting zijn in euro's.

Proces

Vanaf 2006 rapporteert de Regio Groningen-Assen een keer per jaar over de voortgang
van de regionale samenwerking en de financiële aspecten. Hierdoor wordt elk voorjaar via
de colleges aan de raden en Staten een totaalpakket aangeboden. Conform het
convenant wordt uw college in de gelegenheid gesteld te reageren.

gt Req/u Gr0r rqrn Â!).ar
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2. Financiële planning

De financiële planning van Regio Groningen-Assen geeft inzicht in de verwachte
inkomsten en onttrekkingen van het regiofonds. ln de begroting is voor de programma's
en projecten uitgegaan van het meerjareninvesteringsprogramma (M I P),
uiWoeringsprogramma's Bereikbaarheid 2012 en Regiopark 2013, Actualisatie RegioVisie
2013 en jaanekening 2012. De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies
aan het regiofonds zijn opgenomen in bijlage 1. De financiële kaders voor de lange termijn
zijn samengevat in bijlage 2.

Tabel l: Financiële planning 2013 en 2014

' lnclusiel wijzigingen uit de iaarrekening 2012, het stopzetten van de tram en de ontvangen Hijksbijdragen in

het kadar van het programma beter Benutten en consequenties van de Actualisatie. Doorvoeren van deze

wijzigingen geeft een realistischer beeld van het verloop van het Regiofonds.

'* De Stuurgroep heeft op 23 mei 2013 besloten tot het dooruoeren van een structurele korting van 30/" op de

oorspronkelijke regionale bijdrage van Ç9,50 mln. Deze korting gaat in per 2013. Omdat in 2013

oorspronkelijk € 8,81 begroot was zal het verschil van € 2,16 mln. met de deelnemers worden verrekend.

'.' Rijksbijdrage in het kader van het programma Beter Benutten

Saldo regiofonds (1 ianuari) 27.849.670 23.473.670

Begrote inkomsten

Storting van de dêelnemers't 6.650.000 6.650.000

Alqemene inkomsten"* 5.250.000 1.970.000

62.000Verwachte rente 263.000

8.682.000Totale inkomsten 12.163.000

Begrote uitgaven'
1.039.000 982.000Programmabureau

16.534.000Projecten / Speerpunten 15.500.000

16.539.000 17.516.000Totale uitgaven

23.473.670 14.639.670Regiofonds (31 december)

Financiele planninq begroting 2013 begroting 2014
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3. Begroting speerpunten en projecten 2014

ln dit onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten
voor het jaar 2014. Tot 2013 werd onderscheid gemaakt in regionale programma's en
projecten (Bereikbaarheid, Regiopark, Economie en lnnovatie) en overige projecten
(Substantiële projecten, Kwaliteitsteam). Voor 2014 en daarna wordt de begroting
gebaseerd op de speerpunten zoals die staan geformuleerd in de geactualiseerde
regiovisie:

1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen (Economie)
2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken (lnterne samenhang)
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken (Kwaliteit stad-land).

Bij het concreet maken van deze speerpunten is bij de actualisatie onderscheid gemaakt
tussen wat de regio zelf zou moeten oppakken ('RGA doet') en wat zijvan anderen
verwacht ('RGA agendeert'). Afhankelijk van het onderwerp speelt de RGA hierbij een
coördinerende of stimulerende rol. De taken die de regio zelf zal oppakken zijn in de
volgende paragrafen begroot en toegelicht.

De uitgaven voor Bereikbaarheid en Kwaliteit stad-land (/ Regiopark) zijn gebaseerd op
het meerjareninvesteringsprogramma (MlP) en de uitvoeringsprogramma's 201212013.|n
de doorvertaling in deze begroting is een inschatting gemaakt voor de bijdrage-aanvragen
die in 2013 en 2014 door de projectverantwoordelijken kunnen worden ingediend. De
daadwerkelijke uitbetaling uit het regiofonds is afhankelijk van de claims, die de
deelnemers gedurende het jaar indienen.

Vanaf 2010 worden jaarlijks bestuurlijke opdrachten voor de regionale programma's
opgesteld. Deze opdrachten vormen het kader waarbinnen de portefeuillehouders
opereren en zijn daarmee ook het kader voor het uitvoeringsprogramma. ln zo'n opdracht
is kernachtig weergegeven welke doelen worden nagestreefd, welke acties daarvoor
ingang worden gezet (met verwachte output, planning en organisatie), welke middelen
daarvoor uit het regiofonds nodig zijn en welke risico's worden gezien bij de uitvoering van
de opdracht.

Reqlo cronln0en-A3sÉn
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2013

Tabel 2a: begroting programma's en projecten 2013

2014

Tabel 2b: Begroting speerpunten en projecten 2014

Reg i on ale prog ra m m a's en p rojecte n

Bereikbaarheid 4.200.000

Regiopark 3.300.000

Economie, bedrijventerreinen en profilering 500.000

Wonen 200.000

Overige proiecten

Compensatie 3.400.000

Substantieel regionaal project 3.800.000

Kwaliteitsteam 100.000

Totaal 1s.500.000

Programrna's en Projecten Bedrag

Speerpunten

150.000A. Economie

7.682.000B. lnterne samenhang

C. Kwaliteit stad-land 2.656.000

Overige proiecten

D. lnnovatie 500.000

E. Compensatie 3.400.000

F. Substantieel regionaal proiect 2.146.000

16.534.000Totaal

BedragSpeerpunten en Projecten
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Toellchtlng op begrotlng Speerpunten en prolecten 2014

A. Economie € 150.000

De geactuallseerde reglovlsle Gronlngen-Assen
ln de geactualiseerde regiovisie Groningen-Assen wordt het toenemende belang van
Regio Groningen-Assen op het gebied van economie en werkgelegenheid onderkend,
zowel binnen de regio als ook voor de omgeving rond de regio. Verder wordt in de visie
verwezen naar trends in Europa en het toenemende belang van stedelijke regio's in
Europa op het economisch domein. Gelijktijdig is sprake van een economische recessie
die ertoe leidt dat er meer financiële druk ontstaat bij overheden, bedrijven en andere
instellingen.
Binnen deze context spreekt de nieuwe visie de ambitie uit het economisch kerngebied
van Regio Groningen-Assen verder te ontwikkelen.

Economlsch Platform Reglo Gronlngen-Assen
Het bedrijfsleven krijgt in die ambitie tot economische ontwikkeling een belangrijke rol. Het
bestaande Economisch Platform Regio Groningen-Assen wordt hiervoor benut. ln dit
platform werken bestuurders van bedrijven, overheid en onderwijs samen. Het doel van
het platform is om het economisch verdienvermogen in de regio te versterken en de
werkgelegenheid te vergroten.
Resultaten van het Economisch Platform tot nu toe zijn de economische samenwerking
met de Eemsdelta en het bevorderen van kiezen voor techniek in een concrete aanpak
met basisscholen in onze regio.

Het bedrllfsleven aan zet
ln april 2013 is in het Economisch Platform de economische situatie van de regio en de
omgeving uitvoerig besproken. Daarin is afgesproken dat voor initiatieven voor
economische ontwikkeling de ondernemers aan zet zijn. Het resultaat is dat een
ondernemersdelegatie een plan opstelt voor economische ontwikkeling waarin concrete
acties worden voorgesteld. Gelijktijdig komt een groep jonge ondernemers uit het platform
met een eigenzinnige aanpak. Beide plannen zijn gepresenteerd in de
platformbijeenkomst van 14 oktober 2013.

ln de voorbereiding tot het opstellen van de plannen voor de platformbijeenkomst van 14

oktober wordt bevestigd dat het accent voor economische ontwikkeling vooral bij het
bedrijfsleven ligt. De plannen bevatten concrete acties die betrekking hebben op
innovatie, samenwerking tussen bedrijven en regio's en profilering.

De eerder vastgestelde acties van het platform worden samen met het actieplan van 14

oktober 2013 in een actieprogramma 2013/2014 samengevat. Zodra dit actieprogramma
door het Economisch Platform is vastgesteld worden de deelnemers in de regiovisie
Groningen-Assen hierover geïnformeerd.

Rèqlo û¡oolr¡9.¡o ArJcrr
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Werklocatles Reglo Gronlngen-Assen
De Regio Groningen-Assen blijft werken aan een goed vestigingsklimaat in de regio. De
afspraken over de bedrijventerreinen die in regionaalverband in 2012 zijn gemaakt
worden gemonitord. Bij veranderende vraag zal het aanbod moeten worden aangepast.
Dit betreft nieuwe locaties maar in toenemende mate ook bestaande werklocaties. ln
eerdere onderzoeken is al duidelijk geworden dat het klassieke onderscheid tussen woon-
en werklocaties vervaagt. Werken vindt in belangrijke mate plaats op niet-
bedrijventerreinen. De kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar werklocaties blijft in
regionaal verband dan ook belangrijk en een thema op de agenda.

ln dit verband wordt ook Europees samengewerkt in het programma SEEDS. ln dit
programma wordt naar aanleiding van de economische recessie en als gevolg van de
veranderende vraag gewerkt aan alternatieve bestemmingen voor niet-afgeronde woon-
en werklocaties. In onze regio doen als projecten mee Suikerfabrieksterrein Groningen,
Entree Leek, Havenkwartier Assen en Haarveld Roden.
Het SEEDS-programma wordt gedeeltelijk bekostigd door Europa.

Mlddelenlnzet'het economlsch kerngebled versterken'
ln de begroting is € 150.000 opgenomen voor 2014. De inzet is gericht op het realiseren
van het actieprogramma dat op het Economisch Platform van 14 oktober 2013 wordt
vastgesteld. Verfijning van de middeleninzet vindt daarna plaats.
Verder worden de proceskosten betaald voor het monitoren van de werklocatie-
ontwikkelingen in onze regio en deelname aan het programma SEEDS.

B. lnterne samenhang € 7.682.000

Het speerpunt'versterken interne samenhang'uit de Actualisatie Regiovisie is gebaseerd
op de constatering dat de verwevenheid tussen de steden Groningen en Assen enerzijds,
en de regio anderzijds, sterker wordt. Om deze verwevenheid in goede banen te leiden
wordt de komende jaren voor bereikbaarheid gefocust op de volgende onderwerpen:

- Monitoring van de mobiliteitsontwikkeling.

- Het bereikbaar houden van de economische toplocaties in de Regio Groningen-
Assen, waaronder de kennisconcentraties, de zorgvoorzieningen, en Groningen
Airport Eelde.

- Versterken van de HOV-structuur van de regio, inclusief OV-knooppunten en P+R
locaties.

- Uitvoeren van het programma Beter Benutten, waarbij het gaat om het beter
benutten van bestaande infrastructuur.

Berelkbaarheid
Als bouwsteen voor de Actualisatie Regiovisie heeft de regio in de eerste helft van 2013
de Netwerkanalyse uit 2006 geactualiseerd. De aanleiding hiervoor is enerzijds het niet
doorgaan van de Regiotram als ruggengraat van het regionale openbaar vervoersysteem.
Anderzijds kunnen we constateren dat enkele achterliggende factoren die van invloed zijn
op de mobiliteitsontwikkelingen in de regio (economie, demografie en technologie) zich
anders hebben ontwikkeld dan in 2006 was voorzien. Het doel van de geactualiseerde
Netwerkanalyse is het samenstellen van een integrale visie op het gebied van de
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bereikbaarheid van de Regio Groningen-Assen, resulterend in een (bijgesteld) Meerjaren
lnvesteringsprogramma (MlP). De netwerkanalyse kan worden gezien als de kapstok voor
alle bereikbaarheidsprojecten in de regio.

De Stuurgroep RGA van 14 juni 2013 heeft afgesproken om voor de projecten in het
zogenaamde Basispakket vanuit het regiofonds tot 2023 een bedrag van € 62 miljoen te
reseryeren. Het Basispakket bevat de projecten waarvoor een bijdrage uit het regiofonds
is afgesproken en waaryan de kosten zijn gedekt. Deze projecten dragen direct bij aan de
geactualiseerde bereikbaarheidsstrategie, waarmee de bereikbaarheid van de regio tot
2020 kan worden geborgd. Het gaat vooral om investeringen in HOV-assen, OV-
knooppunten en P+R. Op het gebied van P+R en OV-knooppunten is voor een aantal
projecten geen bijdrage vanuit het regiofonds beschikbaar, maar wel uit het RSP-
program ma HOV/Transferia.

Grote projecten in het Basispakket zijn 'de Florijnas Assen' (€ 13,4 miljoen), 'de knoop
Groningen' (€ 27,0 miljoen) en 'frequentieverhoging Groningen - Leeuwarden' (€ 7,0
miljoen). Over de voorwaarden waaronder de bijdrage wordt toegekend en het kasritme
vindt de komende periode overleg met de initiatiefnemers plaats.

Daarnaast is het programma Beter Benutten een belangrijk onderdeel van het
Basispakket. Vanuit het regiofonds wordt €2,7 miljoen bijgedragen aan met name de
onderdelen Mobiliteitsmanagement, Groningen Bereikbaar en stallingsfaciliteiten voor de
fiets. Mobiliteitsmanagement als deelprogramma wordt onder verantwoordelijkheid van
het programmabureau uitgevoerd en heeft inmiddels positieve resultaten afgeleverd.

Om een beter beeld te krijgen van de actuele uitgaven uit het Regiofonds voor de korte,
middellange en lange-termijn worden jaarlijks met de partners de risico's voor de planning
(tijd en financieel) in beeld gebracht. Dit resulteert voor dit jaar in een geactualiseerd MIP
Bereikbaarheid eind 201 3.

De begroting voor 2014 is gebaseerd op het meest recente uitvoeringsprogramma,
aangevuld met enkele projecten uit het Basispakket waarvoor een bijdrageverlening in
2014 wordt verwacht. Voor 2014 wordt rekening gehouden met een bedrag van ruim
zeven miljoen euro.
De daadwerkelijke uitbetaling uit het Regiofonds is afhankelijk van de aanvragen die
gedurende het jaar worden ingediend. Voor de meeste projecten die nog niet in uitvoering
ziin, ziin in het MIP gereserveerde bedragen opgenomen. Deze bedragen winnen aan
hardheid als de aanvragen zijn gedaan en gehonoreerd en een kasritme is afgesproken.
Het begrote bedrag voor 2013 is redelijk hard en voor 2014 veel minder hard. De
gehonoreerde en verwachte uitvoeringsprojecten 201312014 zijn op de volgende pagina
opgenomen in tabel 3.

Rcgto Groninqen-Assen
atrDaltJ¡ t¡traai
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Gehonoreerde aanvragen

Fietspad Zuidhorn - Den Horn

Fietsrouteplus Bedum - Groningen

Fietsverbinding "de Vosholen'

Herprofilerlng weg/fietspad langs Meerweg

Fietsroute Wddweg - Foxholstermeer

Fietsroute Rotonde Meerweg Paterswolde

Bus op de vluchtstrook 428 De Punt - Haren

Facelift Noordelijke Stations

Verkeersmanagement R¡ng Groningen (incl. pakket 13)

Transferium Hoogezand (P+R faciliteit, 1e fase)

Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontsluiting

Stationsgebied Haren

Taskforce Mobiliteitsmanagement

Dynamische Reisinformalie Systemen OV (DRIS)

Busdoorstroming Europaweg

Busontsluiting Europapark (P3) op Europaweg

Programma Beter Benutten; incl. Groningen Bereikbaar

lnvesteringspakket lnfra en OV Leek / Roden.

Te verwachlen aanvragen

Fietsrouteplus Zuldhorn-Groningen (3" fase)

Doorontwikkeling transferium Zuidhorn

Bereikbaarheid station en busknooppunt Winsum

Programma Florijnas

Permanente uitbreiding transferium Haren

Bushalte Hooge Meeren Hoogezand - Sappemeer

lnvesteringspakket lnfra en OV LeeURoden

Verwachte cten in uitvoerin roo ramma 20'13 2014

Tabel 3: Uitvoeringsprojecten prcgramma Bereikbaarheìd. De projeclen in de eercte kolom van de líjst

betrelfen projecten die oryenomen zijn in het vastgeslelde uitvoeringsprogramma 2013, van enkele projecten

loopt de uitvoering door in 2014. ln de tweede kolom zijn de projecten opgenomen waervan een aanvraag in

2014 wordt veflvacht

Wonlngmarktmonltor
De belangrijkste actuele woningbouw- en won¡ngmarktgegevens van de Regio Groningen-
Assen worden via monitoring bijgehouden en verwoord in een woningmarktrapportage.
De rapportage gaat in op de stand van zaken rond de woningbouwafspraken die zijn
vastgelegd in het regionale instemmingsmodel. De rapportage omvat een terugblik op het
afgelopen jaar en geeft inzicht in de verwachte vraagontwikkeling en het aanbod.

Voor het opstellen van de monitor is een jaarlijkse verplicht¡ng ad € 1.500 aangegaan bij
de NVM voor het verkrijgen van verkoopcüfers woningbouw per gemeente.
Met de gemeente Groningen en de gemeente Assen zijn voor 2014 nog geen afspraken
gemaakt over het opstellen van de monitor. Er wordt rekening gehouden met een bedrag
van € 15.000 voor het verzamelen van diverse gegevens en het daadwerkelijk opstellen
van de rapportage.
De stuurgroep heeft aangegeven te willen blijven monitoren. Naar verwachting zullen
volgend jaar twee rapportages worden opgesteld in plaats van vier.
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Fonds Col lectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO-fonds)

Op 17 september 2013 heeft de voorzitter van de stuurgroep een intentieovereenkomst
CPO-fonds ondertekend namens de stuurgroep. Voor een groep mensen die gezamenlijk

een woningbouwproject wil gaan ontwikkelen, maakt dit revolverend fonds het mogelijk

om de plankosten voor te financieren. Afgesproken is om € 250.000 beschikbaar te stellen
vanuit het Regiofonds. De Rabobank in de regio stelt hetzelfde bedrag beschikbaar.
Regio Groningen-Assen zorgt voor een onafhankelijke adviseur die advies geeft bij de
aanvraag over haalbaarheid (planologisch, financieel en juridisch). Het beheer van het
fonds ligt bij de Rabobank.

C. Kwaliteit van Stad en Land € 2.656.000

Een van de drie speerpunten in de geactualiseerde Regiovisie is de kwaliteit van stad en

land behouden en versterken - de diversiteit aan woonmilieus, voorzieningen,
landschappen en ecologische kwaliteiten koesteren en versterken. Er wordt ingezet op de
projecten met regionale uitstraling ter versterking van gebiedskwaliteit en/of meerwaarde
voor woon- en werkmilieus en recreatie en toerisme. Tevens wordt ingezet op projecten

die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van de regionale parels (Natura 2000,

Nationaal landschap en Landgoederen).

Totale omvang budget Regiopark tol2020 was in eerste instantie € 28,0 miljoen.Van dit
beschikbare budget is inmiddels € 16,7 miljoen euro toegekend aan investeringsprojecten
die in uitvoering zijn; deze middelen zijn dus uitbetaald dan wel opgenomen als
verplichting. Met betrekking tot het restantbudget van (28,0 -16,7=) € 1 1 ,3 miljoen is bij de
Actualisatie Regiovisie besloten om 30% hierop te bezuinigen. De regionale projecten ter
versterking van gebiedskwaliteit (voorheen programma regiopark) zullen in de komende
periode hierop worden aangepast.
Voor 2014 is een bedrag van € 2,7 miljoen begroot, uitgaande van de geplande uitgaven
uit het lopende uitvoeringsprogramma 2013 en € 268.000 aan eerste termijnbetalingen
van nieuwe uitvoeringprojecten 1/6 deelvan het restantbudget. De daadwerkelijke
uitbetaling uit het regiofonds is afhankelijk van de claims die gedurende het jaar worden
ingediend.
De uitvoeringsprojecten 201312014 zijn op de volgende pagina opgenomen in tabel 4.

Bijdrage aan projecten kwaliteit stad en land
De bijdrage aan projecten is vanaf het eerste uitvoeringsprogramma in 2006 vastgesteld
op maximaal45"/" (en voor recreatieve infrastructuur 33%). ln de afgelopen
programmaperiode is het gelukt om de bijdrage vanuit Regiopark aan projecten op
gemiddeld 25% vast te stellen, omdat veel energie is gestoken in het verkrijgen van
zoveel mogelijk Rijks- en Europese middelen voor Regiopark-projecten. Met een zo laag
mogelijk percentage aan regiomiddelen is hierdoor sinds de eerste investeringen sinds
2006 een maximaal aantal projecten gerealiseerd.
Gelet op het feit dat belangrijke Europese fondsen inmiddels zijn uitgeput, er bij het Rijk
(lLG-middelen) fors wordt bezuinigd evenals bij de regionale deelnemers, zal de
maximale bijdrage van 45/" vaker moeten worden toegekend om projecten te kunnen
uitvoeren. Overigens is het de verwachting dat de nieuwe Europese

Reqlo Gron¡ngen As5en
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(plattelandsontwikkelings) programma's die zouden kunnen passen binnen de ambities
van het versterken van de kwaliteit van stad en land niet eerder dan na volgend jaar
starten. Om maximaal gebruik te kunnen maken van financiële middelen buiten de regio
als cofinanciering zal om tactische redenen het realiseren en dus beschikken van nieuwe
projecten iets getemporiseerd worden om de jaren daarop weer te versnellen in de
uitvoering.

Tabel 4: Uitvoeringsprojecten Regiopark
. de projecten in de lijst betrefÍen projecten die opgenomen zijn in het vastgestelde uitvoeringsprogramma 2013 en waarvan

de uitvoering doorloopt in 2014 en verder. Mogelijke nieuwe projecten voor 2014 staan niet in deze lijst.

Toelichting op begrotlng overlge projecten 2O14

D. lnnovatie € 500.000

De post lnnovatie wordt de komende maanden nader uitgewerkt. ln de Actualisatie is tot
en met 2020 een bedrag van € 4,0 gereserveerd. ln de begroting is daarom rekening
gehouden met het gemiddelde jaarbedrag van € 0,5 mln.

E. Compensatie € 3.400.000
ln samenhang met de afspraken over de regionale woningbouwprogrammering heeft de
stuurgroep op 24 februari 2012 besloten om compensatiemiddelen beschikbaar te stellen
aan de schragende gemeenten. ln 2004 is bij de actualisatie van de Regiovisie voor de
schragende kernen LeeURoden en Hoogezand-Sappemeer een opgave geformuleerd, tot
uiting komend in een bundeling van wonen werken en mobiliteit op de T-structuur. Voor

Aanleo beekdal Messchen. fase 1
Toegangspoort Drentsche Aa

Aanleq fietspad Peest Assen Kerk Kle¡n Wetsinge

U¡tvoering 1e fase inrichtingsplan Leegkerk Dorkwerd
Groninoen

Landgoed Amelte deelproject Assen aan de Aa

Fasenolan Ter Borch Tvnaarlo Landgoed Glimmen

Zuidziide Zuidlaardermeer Tvnaarlo Uitvoering visie Lêekstermeer

Recreatieve voorzieninqen VIEP bestuurscommissie Deize
Verbind¡ngszone en entree Meerweg

Versterken landschapsefementen Haren Zeegseloopje Hunze en Aa's

Herstel sluis Haansvaad Slochteren Versterken recreatieve infrastructuur Onlanden (VIEP) fase ll

Herstel particuliere landschapselementen Tynaaf o Landgoederenzone Noord Drenthe

Herstel natte landschapselementen Haren Leek schakel Nienoord

Uitvosring structuurvisie Meerweg Haren Stadsweg

TRIP Paterswoldsemeer fase I Meerschap Uitvoering brinkenplan Noordenveld

Landgoed Nienoord Beheer landschap en burgerparticipatie

Recreatieve ontsluiting Midden Groningen fase I Om Aduard Zuidhorn

Groene buffer Peizermaden Oost Versterken groene dorpslint in het open landschap Duurswold

Boereneryen M¡ddag Humsterland Kleinschalige landschapselementen Haren 2013 2016

Recreatieve ontsluiting EHS Reitdiep Herstel en versterken Wierden Middag-Humsterland

Gebiedsplan Woldstreek Wandelnetwerken MH en ZWK

Recreatieve ontsluiting EHS Midden Groningen fase ll

Assen aan de Aa Verkenning laagveengordel

Uitvoeringsprogramm a 2013, met daarin ook cten die deels doorl n tot 2014
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a

de woningbouw betekende dit dat de betrokken gemeenten een forse regionale
taakstelling hebben gekregen, die heeft geleid tot integrale uitwerking in de plannen

Groene Compagnie en IGS LeeURoden, met daaraan gekoppelde (voor)investeringen en
plankosten. De combinatie van het inleveren van regionale taakstellingen en het resteren
van zware exploitatielasten, vormt aanleiding om de betrokken gemeenten financieel
tegemoet te komen. ln onderling overleg en rekening houdend met het saldo van het
Regiofonds is met de vier gemeenten in 2012 een kasritme afgesproken.
Net als in 2013 is voor 2014 een bedrag van € 3,4 miljoen euro gereserveerd.

F. Substantiële projecten niet-stedel¡jke gemeenten € 2.146.000
ln het kader van de besluitvorming over de evaluatie heeft de stuurgroep regio Groningen-
Assen besloten vast te houden aan de onderscheidende rollen in regionaal verband van
de niet-stedelijke gemeenten. Het gaat respectievelijk om de schragende opgaven van
Leel</Roden en Hoogezand-Sappemeer, de schakelrollen van Bedum, Ten Boer, Winsum
en Zuidhorn en de eigenstandige rollen van de gemeenten Haren, Slochteren en
Tynaarlo.

Met het oog op het meer zichtbaar maken van deze rollen heeft de stuurgroep middelen
beschikbaar gesteld in het Meerjaren lnvesteringsprogramma van de regio (MlP 2010-
2O2O). Voor de schragende ontwerpopgaven (Leek-Roden en Hoogezand-Sappemeer) is

totaal€ 6 miljoen beschikbaar. Voor de opgaven van de schakelgemeenten (Zuidhorn,
Bedum, Winsum en Ten Boer), en de gemeenten Haren, Tynaarlo en Slochteren is totaal
€ 5,0 miljoen beschikbaar. De stuurgroep heeft 6 december 2012 het
uitvoeringsprogramma substantiële projecten vastgesteld. De daadwerkelijke uitbetaling is

afhankelijk van de claims die gedurende het jaar worden ingediend. Voor 2014 wordt
rekening gehouden met een bedrag van € 2,1 miljoen. In de jaren 2015 en 2016 worden
de laatste verplichtingen uit het uitvoeringsprogramma van 2011 ingelost.

tn

Leek-Nietap Herstructurerinq dorpscentrum Zuidhorn

Stadshart Hoooezand

Stationsqebied Haren

Revitaliserinq Dorpscentra qemeente Tynaarlo Dorpsentree ïen Boer

Herinrichtino Slochterhaven

Uitvoerings ramma Substantiële ro ecten. vastgesteld stuL¡rgroep 06-12-2012
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1. Salariskosten 850.000

2. Huisvesting 55.000

3. Vergaderkosten 9.000

4. Administratiekosten 18.000

5. Communicatiekosten 45.000
6. Kwaliteit programmabureau 25.000
7. Nirov 6.000

6.0008. Stichting Vastgoedrapportage

9. Onvoorzien 25.000

Totaal 1.039.000

Omschrilving Begroting 2013

4. Begroting programmabureau en organ¡satie 2014

Tabel 5a: Begroting programmabureau 2013

Tabel 5b: Begroting programmabureau 201 4
*Naast de salariskosten zullen ook extra kosten worden gemaakt ten behoeve van de transitie van de

organisatie van de regionale samenwerking (onder meer de kosten voor begeleiding, herplaatsing en

kwartiermaker ). Vanwege het onzekere karakter is deze post niet ve¡taald in een begrotingspost. Wel wordt

een reseruering van € 200.000 opgenomen ten behoeve van de organisatie van de regionale samenwerking

Toellchtlng op de begroting programmabureau 2013

Dit onderdeel van de begroting ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Voor 2014 is er
naar aanleiding van de Actualisatie eenmalig een post transitiekosten opgenomen.
Daarnaast zijn enkele posten uit de vorige begroting samengevoegd.

1. Salariskosten € 591.000
Binnen de gestelde randvoorwaarden en financiële uitgangspunten is het huidige
programmabureau RGA (11,6 fte) door een extern bureau herijkt. De resultaten worden
als uitgangspunt gebruikt voor de transitie - onder voorbehoud van goedkeuring door
raden en staten - van het programmabureau.
De directe salariskosten voor 2014 zijn een ruwe inschatting van een kleinere organisatie:
het bedrag van € 591.000 is gebaseerd op een kernorganisatie van 6,5 fte.

1 .Salariskosten. 591.000

2. Huisvesting, kantoor & ICT 90.000

3. Administratie- en advieskosten 31.000

4. Communicatiekosten 45.000

5. Onvoorzien 25.000

Totaal 782.000

Omschrijving Begroting 2014
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2. Huisvesting, kantoor & ICT € 90.000
Het programmabureau Regio Groningen-Assen is gehuisvest in de Oosterstraat in
Groningen. Onder deze post vallen de huur- en servicekosten (€ 63.000, hoger dan voor
2013 vanwege huurstijging en omdat het werkelijke aantal verhuurde vierkante meters
iets hoger was); Kantoor-/vergaderkosten (€ 10.000) en ten slotte kosten voor ICT en
telefonie (€ 17.000) die door de provincie Groningen wordt geleverd. Deze post is in de
vorige begroting wel genoemd, maar de kosten waren per abuis niet meegenomen.
Vanaf december 2012 wordt de gehele verdieping gehuurd. Een deel (23%) wordt vanaf
december 201 2 weer onderverhuurd aan het samenwerkingsverband Groningen
Bereikbaar. Het begrote bedrag betreft de netto huisvestingskosten.
Omdat de organisatie zal inkrimpen, is het te verwachten dat deze post op korte termijn
ook lager zal worden. ln het meerjarenkader is hier al van uitgegaan.

3. Administratie- en advieskosten € 31.000
De financiële administratie van de Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de
kassier (provincie Groningen) van het samenwerkingsverband. De provincie Groningen
ontvangt een vergoeding (€ 10.000) voor het uitvoeren van de financiële administratie.
Het opstellen van begrotingen, jaarrekeningen en meerjareninvesteringsprogramma's valt
niet onder deze dienstverlening. Daarnaast worden er jaarlijks kosten gemaakt voor het
opstellen van accountantsverklaringen van de jaarrekening en de rijksbijdragen (€ 7.500).
Ten slotte zijn in deze post reserveringen gemaakt voor deelname aan het Nirov-
programma, Stichting Vastgoedrapportage en incidentele advisering (samen € 13.500).

4. Communicatiekosten € 45.000
Voor het vrijwillige samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen is communicatie met
de interne en externe omgeving van cruciaal belang. Vaste onderdelen zijn de
nieuwsbrief, website en communicatie met raden, Staten, private en maatschappelijke
organisatie. Door een deel van de kosten te financieren uit het taakstellende
programmabudget, is de post communicatiekosten gehandhaafd op € 45.000.

5. Onvoorzien € 25.000
De post heeft alleen betrekking op onvoorziene kosten in het kader van de
organisatiekosten en is gebaseerd op een bedrag dat in de buurt komt van 2,5% van het
totaal.
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5. Totale begrote uitgaven 2014

De totale begrote uitgaven geven een overzicht van de geplande uitgaven voor het jaar
2014. Bovendien worden deze uitgaven vergeleken met de prognose voor 2013.

Tabel 6: Totale begrote uitgaven

Toellchtlng totale ultgaven 2013 en 2014
Voor 2013 is voor circa € 16,5 miljoen aan uitgaven begroot. Te weten circa € 15,5
miljoen voor de projecten uit het meerjareninvesteringsprogramma en € 1,0 miljoen voor
het programmabureau.

Voor 2014 is voor circa € 17,5 miljoen aan uitgaven begroot. Te weten circa € 16,5
miljoen voor de projecten uit het meerjareninvesteringsprogramma en € 1,0 miljoen voor
het programmabureau.

Proiecten / Speerpunten 15.500.000 16.534.000
Programmabureau (i ncl. reservering
tbv de transitie 2014)

1.039.000 982.000

Totaal 16.539.000 17.516.000

Bec¡roting 2013 Begroting 20.14
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Bijlage 1 Biidrage van de deelnemers
De bijdragen van de deelnemers zijn voor de jaren 2013 en 2014 in het onderstaande
tabel weergegeven.
De Stuurgroep heeft op 14 juni ingestemd met de Actualisatie Regiovisie, waarin onder
meer wordt voorgesteld de jaarlijkse bijdrage met ingang van 2013 met 30% te verlagen
ten opzichte van het oorspronkelijke totaalbedrag van 9,5 mln. Op grond hiervan zal de
korting van (€ 8,81 mln. -/- € 6.65 mln.=) € 2,16 mln. worden verrekend voor 2013. ln de
laatste kolom van onderstaande tabel is te zien waar de bijdragen na verrekening op
uitkomen.

Tabel 7: Bijdrage van de deelnemers

Reglo GÍ0ning€n-Asserì

Provincies

Groningen 2.640.440 1.848.308 792.132 1.056.176

Drenthe 1.185.084 921.732 263.352 658.380

Gemeenten

Groningen 1.909.000,80 1.484.778 424.222 1.060.556

1.197.244,80 931.190 266.054 665.136Assen
Hoogezand-
Sappemeer

472.125,60 367.209 104.917 262.292

Leek 209.336,40 162.817 46.519 116.298

Noordenveld 326.037,60 253.585 72.453 181.132

Tynaarlo 385.718,40 300.003 85.715 214.288
Haren 99.770,40 77.599 22.171 55.428

Slochteren 63.248,40 49.193 14.055 35.138

Zuidhorn 99.770,40 77.599 22.171 55.428

Bedum 63.249,40 49.193 t 4.055 35.138

Winsum 99.770,40 77.599 22.171 55.428

Ten Boer 63.248,40 49.193 14.055 35.138

Totaal 8.814.044 6.650.000 2.164.044 4.485.956

¡tao!!tJt t¡rlat¡
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Bif lage 2 Financieel kader 2014-2020

Tabel 8: financieel kader 201 4-2020

'Het programma Beter Benutten (€ 9,9mln.) wordt gedekt uit een Rijksbijdrage van € 7,2mln. en een

Regiofondsbijdrage van € 2,7 mln. ln 2013 is van de Rijksbijdrage al € 5,2 mln. ontvangen. De resterende

€ 2,0 mln. wordt in 2014 ontvangen.

" Doordat er in de tabelwordt gewerkt met afgeronde cijfers lijkt de optelling niet te kloppen. Dit kan het geval

zijn als bijvoorbeeld een meerderheid van de getallen naar boven wordt afgerond.

Tabel 9: ln deze tabel zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. het meerjarenperspectief u¡t de begroting van

2013 weergegeven. De taakstellingen zijn toegepast op de vrije ruimte binnen het meerjarenperspectiel

(=begroot 20 I 3-2020 minus verplichtingen).
*Voor het Programmabureau is geen taakstelling geformuleerd. Wel zal medío 2014 duidelijk zijn wat het

effect van een kleinere organisatie voor de komende jaren zal zijn,

Verpllchtlngen

- Substantiéle projeclen 4,8 Saldo Regiofonds (1 -1 -201 4) 25,6

3,4- Compensaliemiddelen (Restant) Beter Benutten' 2rO

- Bereikbaarheid (uitvoeringsprogramma) 1,2 Terugstorling Gemeente Groníngen 10,0

- Beter Benutten (incl, rijkssbijdr.) 9,9 Bijdragen deelnemers 66,5

1,0 Verlaging bijdrage 201 3- Organisatiekosten '2,16
- Regiopark (uitvoeringsprogramma) 5,6 Rente 0'6
- Kleine regionale projecten w

26,1Totaal verpllchtlngen

Na actualisatie (nieuw beleid)

- Bereikbaarheid 58.9
- Regionale projecten 8,0

1 'l- Economie

- lnnovatie 3,5

- Wonen (CPO-fonds) 0,3

- Organisatiekosten 4,7

Totaaloverig 76,5

Totaallasten 102,6 Totaalbaten 102,6

Taakstelling Regionale Projecten (voorheen Regiopark) 3OY" (= €3,4 mln.)

80"/" (= € 4,4 mln.)Taakstelling Economie (voorheen Economie, Bedrijventerreinen en Profiledng)

Organisatiekosten, incl. Programmabureau PM*

Schrappen van de RegioTram uit het Regiofonds € 33 mln

Maatregelenpakket l.o.v. het financieel kader uit de begroting 2013
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Flnancleel kader 2O1 +2020 (tabel 8)

Op basis van de Actualisatie is het financieel kader 2014-2020 opgesteld. Het financieel
kader wijkt af van de Actualisatie, omdat die uitging van de periode vanaf 2013. Het
financieel kader gaat in vanaf 2014, hetgeen automatisch betekent dat de prognose voor
2013 hierin is verwerkt.

Het financieel kader laat twee looptijden zien. De programma's en projecten zijn begroot
tot 2020, terwijl de financiering daarvan tot en mel2023loopt. Deze opstelling geeft in
hoofdlijnen weer op welke manier de beschikbare middelen zullen worden ingezet. Hierbij
is onderscheid gemaakt tussen de aangegane verplichtingen en het deel waarbinnen de
Stuurgroep nog kan bijsturen.

ln tabel 8 is aan de kostenkant een opsomming gemaakt van posten die al verplicht zijn.
Hierbij gaat het om de eerder vastgestelde uitvoeringsprogramma's, de beschikbaar
gestelde compensatiegelden en de in deze begroting voorgestelde organisatiekosten.
Voor de overige posten geldt dat de stuurgroep de kaders heeft aangegeven waarbinnen
de overige uitgaven mogen worden gedaan. Een post als Bereikbaarheid is concreter
omdat deze is gebaseerd op de geactualiseerde Netwerkanalyse, die voor de komende
kan worden gezien als de kapstok voor de bereikbaarheidsprojecten in de regio. De post
organisatiekosten is ook hier opgenomen. Het betreft de reservering voor de jaren 2015
tot en met 2020.

Ruim tachtig procent wordt besteed aan de investeringsprogramma's Bereikbaarheid
(inclusief Beter Benutten) en Regionale projecten (voorheen Regiopark). ln dit percentage
zijn de lopende verplichtingen meegenomen. Voor nieuw beleid (Economie en lnnovatie)
is circa vijf procent beschikbaar en voor organisatiekosten iets minder dan zes procent.
Het overige betreft de substantiële projecten en compensatiemiddelen.

Voor diverse begrotingsposten geldt dat er - op onderdelen zelfs op de kortere termijn
(2014) - nog verfijning zal moeten plaatsvinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de post
organisatiekosten. Op korte termijn zullen de kosten van het programmabureau omlaag
gaan. Medio 2014 zal er meer duidelijkheid zijn ten aanzien van het vernieuwde
programmabureau. ln het financieel kader is vooralsnog uitgegaan van ca.25'/"
structureel lagere organisatiekosten (€.0,77 mln. per jaar). Daarnaast is geen rekening
gehouden met het effect van kostenstijgingen. Overigens zal dit beperkt zijn, omdat het
alleen betrekking kan hebben op de post organisatiekosten. Vanwege een lagere stand
van het fonds, maar vooral vanwege de lagere rente (verplicht schatkistbankieren) zijn de
renteopbrengsten veel lager dan waar vorige jaren rekening mee werd gehouden.

De Stuurgroep heeft ervoor gekozen om de bijdrage met 30% te verlagen en tegelijkertijd
de betalingstermijn te verlengen tot en met 2023. Dit houdt automatisch in dat het
regiofonds eerder het nulpunt zal bereiken. Omdat volgens het spelregelkader het fonds
niet rood kan staan, betekent dat dat de bijdragen voor een deel van de projecten op een
later moment zullen worden uitbetaald.
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Billage 3 Verdellng kosten conform actualisatie

ln tabel I zijn de begrotingsposten verwoord zoals deze tot 2013 zijn gehanteerd. Om
aansluiting te maken met de geactualiseerde regiovisie is in tabel 9 een opstell¡ng
gemaakt waarin de in nieuwe visie verwoorde speerpunten tot uiting komen.

Tabel 9 : Bestedi ngen confo rm de geactual iseerde regiovisie

Speerpunten

Economie 1,1 1,07"

lnterne samenhang 70,3 68,5o/"

Kwaliteit stad-land 13,6 13,3/o

Overige projecten

lnnovatie 3,5 3,4%"

3,4 3,3/"Compensatie

Substantiële en kleine regionale projecten 5,0 4,9y"

Organisatiekosten 5,7 5,6%"

Totaal 102,6 1O0o/o

oVerdelinq koslen conf or m Aclt¡alisatie 201 3 Bedrag

r Economie

t,096
4,gyn

3,3% ¡ lnteme samenhang

3,4yo

r Kwal¡teit stad-land

r lnnovatie

r Compensatie

¡ Sub6tantiêle en kleine
regionale projecten

I Organisatþkosten
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9727 KB Groningen
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Stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030
T.a.v. de secretaris, mevrouw H. Vrijhof
Postbus 610
97OO AP GRONINGEN

Groningen, 21 mei 2013 LVRS-97SGSJ/BL/LdV/Jb

1 Geachte leden van de stuurgroep,

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de iaarrekening 20L2, voorzíen van onze
controleverklaring d.d. 21 mei 2013.

Tevens zenden wij u drie losse exemplaren van bovengenoemde controleverklaring. Wij bevestigen u

akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring ín exemplaren van de jaarrekening

2012, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening.
Dít exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. De overige exemplaren van de controleverklaring
zijn voorzien van de naam van onze accountantspraktljk en de naam van de accountant, echter zonder
persoonlijke handtekening. Wiiverzoeken u bÍJ openbaarmakíng van de controleverklaring gebruik te
maken van de exemplaren van de controleverklaring die niet zijn voorzien van een persoonlíjke

handtekening,

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat een afschrift van onze controleverklaring zonder
persoonlijke handtekening wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzÍgd
wordt vastgesteld door de stuurgroep. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan
tezamen met deze jaarrekening.

lndien u deze jaarstukken en de controleverklaring opneemt op Ínternet, dient u te waarborgen dat de
jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere inf ormatie op de internetsite. Afscheiding kan

bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op
te nemen of door een waarschuwing op te nemen indíen de lezer de jaarstukken verlaat ("U verlaat de
beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening").

Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van het dagelijks
bestuur en te worden aangeboden aan de stuurgroep. Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld
door de stuurgroep en de vaststelling dient te worden genotuleerd.

¿rrit E Young Ac(ountð¡t'5 LLP ¡s æn liñied lrðb¡lrly parln€r¡hlp opgolchl nàdr net recht vðn tngeldnd !n Vlöl!s en ç!rÊg'iireerd bii Compðn¡ei

Hou5e cnder reg 5tr¡tienummer OC335594. ln relôtle lol €rntt E Yoonq 
^ü<ount¿n[i 
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Overigens wlJzen wif erop dat, lndien tot de vergaderlng van de stuurgroep omstandigheden blljken die

aanpasslng van de laarrekenlng noodzakelljk maken, een dergelljke aanpassing nog voor deze
vergaderlng moet worden gemaakt op grond van het bepaalde ln Artikel 2:362lld 6 en Artlkel 2:392
lld 1 letter g BW. Uiteraard vervalt ln dle sltuatle onze bovengenoemde toestemming.

Hoogach
Ernst & untants LLP

rmerklngsdoeleinden

Bijla voor identlficatie gewaarmerkte Jaarrekening 2012
ondertekende controleverklaring ten behoeve van uw archÍef
"was getekend" controleverklarlng behorende blj openbaar te maken stukken
inf ormatieblad "Openbaarmaklng van controleverklaringen"
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: Reglo Gronlngen'Assen 2030

Wlj hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening ZOLZvan Regio Groningen'Assen 2030 te
Groningen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de

exploitatierekening over 2OLZ met de toelichting, waarin zljn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financlële verslaggeving en andere toellchtingen.

Verantwoordelijkheid van het besfuur
Het dagelijks bestuur van Regio Groningen-Assen 2030 is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met
de door het dagelijks bestuur gekozen en beschreven grondslagen, zoals uíteengezet in de toelichting
op de balans en de exploitatierekenÍng. Het dageliiks bestuur is tevens verantwoordelijk voor een
zodanige lnterne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te
maken zonder afwijklngen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wijvoldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschrlften en dat wiJ onze controle zodanig plannen en ultvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekenlng geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uítvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekenlng. De geselecteerde werkzaamheden zijn af hankelijk van
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat
de jaarrekening een afwijking van materleel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gerícht op
het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zljn in de omstandlgheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter nlet tot doel een oordeel tot ultdrukking te brengen over de
effectivitelt van de interne beheersing van Regio Groningen-Assen 2030. Een controle omvat tevens
het evalueren van de geschiktheíd van de gebruÍkte grondslagen voor financiële verslaggeving en van
de redelljkheid van de door het dagelijks bestuur van Regio Gronlngen-Assen 2030 gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschíkt is om een
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

)
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Oordeel betref fende de jaarrekenlng
Naar ons oordeel geeft dejaarrekenlng 2012 van Regio Gronlngen'Assen 2030 een getrouw beeld van
de grootte en samenstelllng van het vermogen van Regio Gronlngen-Assen 2030 per

31 december 20L2 en vðn het resultaat over 2OL2,ln overeenstemming met de door het dagelljks
bestuur van Reglo Gronlngen-Assen 2030 gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de

toellchtlng op de balans en de staat van baten en lasten.

Gronlngen, 21 mel2013

Ernst & Young Accountants LLP

w.9. drs. B.W. LittelRA
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Voonvoord

ln deze jaanekening 2012 presenteert de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de
financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geeft inzicht in het inkomsten- en
uitgavenpatroon van het afgelopen jaar. Bij het opstellen van de afrekening is het
convenant Regio Groningen-Assen (november 2004) als leidraad gehanteerd.

De Regio Groningen-Assen is een ruimteliJke ontwikkelingsvisie waarbij over de
bestuurlijke grenzen tussen de gemeenten en provincies heen wordt gekeken.

Karakteristiek voor de Regio Groningen-Assen is de ruimte. Ruimte die we willen
koesteren. Tegelijk willen we onze economische kansen benutten. Deze opgave is alleen
te realiseren als we de handen ineenslaan. Deelnemers aan het samenwerkingsverband
zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen,
Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo,
Winsum en Zuidhorn (zie ook .

Zoals gebruikelijk is in'GA Rapporteert" ook een vooruitbl¡k 2013 gegeven. Dit staat voor
een deel nog ter discussie. Het Kabinet komt met een aantal maatregelen dat invloed zal
hebben op de regionale uitvoering. Daamaast vindt actualisatie plaats van de regionale
samenwerking. Hierover neemt de stuurgroep in het voofiaarlzomer 2013 besluiten. Op
basis van die nieuwe koers wordt de begroting2Ol4 voorbereid.

4
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1. Besluitvorming
De jaanekening wordt vastgesteld door de Stuurgroep. Daarna wordt de vastgestelde
jaanekening ter informatie toegestuurd aan de radEn en de staten van de deelnemers.

Enkele ontwikkelingen die in deze jaarrekening zijn beschreven hebben een effect op de
begroting 2013. Daarom stellen w'rj tegelijkertijd met deze jaarrekening enkele
begrotingswijzigin gen voor voor de beg rotin g 2013.
De begroting 2013 is in 2012 reeds vastgesteld. De wijzigingen hierop worden ook door
de Stuurgroep vastgesteld en zijn derhalve ook ter informatie voor de raden en de staten
van de deelnemers.

2. Grondslagen

Grcndslagen van waardering
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de
nominale waarden.

G ron d sl age n v a n re sultaatbe p al i n g
Voor zover niet anders is vermeld, vindt de resultaatbepaling plaats op basis van het
stelselvan baten en lasten.

TER
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3. Balans 2012

Tabel l: Balans 2012

Toellchtlng op de balang
Activa
. Vorderingen op korte termijn € 1.329.949

Dit betreft nog te ontvangen bedragen. De grootste posten zijn:
o Een terug te ontvangen bijdrage van provincie Drenthe in verband met het

project "Dynamisch gebruik busbaan Peize - Groningen" (Kolibri 19f).
. Terug te vorderen BTW van de deelnemers. Dit betreft de doorschuif-BTW die

door de deelnemers ook weer terug te vorderen is van de belastingdienst. O.a. in
verband met het mogelijk afschaffen van het BTW+ompensatiefonds wordt op
pag. 15/16 van deze jaanekening nader ingegaan op de doorschuif-BTw.

Rekening-courant met de provlncie Groningen € 20.369.852
Betreft het saldo in rekening-courant met de provincie Groningen ultimo 2012.

Streekrekeningen. Er ls op verzoek van de Stuurgroep bÜ de Rabobank een
streekrekening geopend waarop € 10 miljoen is gestort.

Vooruitbetaalde bedragen € 0

Passfua
. Regiofonds €27.8/,9.670
Het regiofonds heeft op 31 december 2012 een reserve van € 27,8 miljoen (2011 € 33,5
miljoen).
Voor de uitvoering van het programma Regiopark en Bereikbaarheid is er voor een totaal
bedrag € 66,5 mln aan projecten opgenomen vanaf 2013 in het meerjarige
investeringsprogramma 2010-202O. Hiervan is circa € 9,4 miljoen aen verplichtingen
aangegaan voor de periode 2013 tlm 2020 voor projecten die in uitvoerlng zijn.

Naar verwachting zal de gemeente Groningen een deel van de bijdrage aan de Regiotram
terugbetalen aan RGA. Hiermee is in deze jaanekening nog geen rekening gehouden.
Definitieve vaststelling van het bedrag en besluitvorming hierover moet nog plaatsvinde

¡

6

Ro¡cwc
. reoiolonds 27.f'/,5.670 33.54t-655

Voorrlcnlng
. voozlenlno Landsbanki 0 0

Vordcrll¡ln
. vorderlngen op kortc

tem[n
. rekcnlngcourant met

provlncic Groningon

. Stlrckrckenlng

. voorultbetaaldc

bcdragcn

1.329.949

20.369.852

r0.000.000

0

u.602.745

æ6.257

0

0

Schulden
. koile temln

Kortv¡rcmd v.fmogpn
. vooruit ontvangan

bedraoen

3.850.1 31

0

1.153,277

772,O70

Totalo actlva (31-12) 31.899.E01 36..109.002 Totale ¡pcslvz ( 3l-12) 31.699.E01 35.469.002

lL l'j

Vooziening Landsbanki € 0.
ET
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Tot en mel2017 vindt jaarlijks in gedeelten terugbetaling plaats door Landsbanki van de
gelden die daar in 2A0912010 zijn uitgezet. Van de oorspronkelijke vordering van
€. 1.217.000 is eind 2Q12 nog € 615.000 terugbetaald. Eind 2012 is dus nog € 602.000 te
vorderen. De verwachting is dat het totale bedrag zal worden terugbetaald. Daarom is
conform het advies van de accountant in 2011 de vooziening Lansbanki volledig
vrijgevallen.
De totale vordering is opgenomen in het Regiofonds en in de Rekening Courant met de
provincie. Omdat de terugbetaling in gedeelten plaatsvindt, kan pas in 2017 een
definitieve afrekening met de provincie plaatsvinden.

Afgezien van het terugbetalingsrisico is er ook nog een renterisico. RGA ontvangt jaarlijks
rente van de provincie op de rekening courant, lndien de rente die de provincie (namens
de RGA) uiteindelijk van Landsbanki tot en met 2017 minder is geweest dan de rente die
de provincie zelÍ heeft vergoed op de rekening courant, zal dal pas in 2017 worden
verrekend.

. Schulden op korte termijn € 3.850.131
Dit betreft nog te betalen bedragen. Dit zijn nota's/verplichtingen die al zijn meegenomen
in eerdere jaren, maar betaald worden in 2013 en deels in20'14.

' Vooruit ontvangen bedragen € 0
Deze post betreft normaliter vooruit ontvangen bedragen. Dit zijn bedragen die zijn
overgemaakt in 2012 of eerder, maar worden besteed in 2013 en verder. Het betreft
onder andere bijdragen van het Rijk en andere overheden. Eind 2012 ziin er geen
bedragen meer "open'.
Voor het project Beter Benutten is wel door de provincie in2012 € 750.000 ontvangen in
het Provinciefonds. Dit bedrag was echter eind 2O12 nog niet bijgeschreven bij het
Regiofonds en zal alsnog in 2013 worden verantwoord.
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3. Exploitatie
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Toel ichtl ng op exploltatiereken lng 2012
ln 2011 is de lijn ingezet om regelmatig bij de deelnemers langs te gaan waardoor een
scherper beeld van de uitvoering ontstaat en snel kan worden bijgestuurd. Deze lijn is in
2012 doorgezet. Een groot deel van de projec{en is mede daardoor conform planning
gestart. Onvermijdelijk is echter dat een aantal projecten door uiteenlopende oozaken is
vertraagd. Hieronder geven we een specificatie voor wat betreft de financiële voortgang.
ln GA Rapporteert wordt een meer inhoudelijke toelichting gegeven.

Lagûen programma's en prolecten
A. Be¡eikbaarheid € 6.108.248
f n tabef 3 zijn de projecten aangegeven die of in 2012 in uitvoering of in voorbereiding of
voltooid zijn en langer doorlopen.

ln 2012 is circa € 5,8 miljoen door de deelnemerc geclaimd. Het begrote bedrag van € 10

miljoen (inclusief Quick Win middelen van I en M) voor het programma Bereikbaarheid is
dus niet volledig uitgekeerd. Dit heeft met name te maken met het niet doorgaan van een
geplande volgende bijdrage van € 5 miljoen aan de Regiotram.

De gemeente Groningen heeft als één van de regionale partner in het project Regiotram
besloten te stoppen met dit project. Naar aanleiding daarvan heefr de stuurgroep
Regiotram het project stopgezet.
De gemeente Groningen heeft de intentie uitgesproken om de bijdrage van circa € 10

miljoen die is betaald uit het Regiofonds terug te betalen. Aangezien over dit alles nog
definitieve besluitvorming moet plaatsvinden, zijn deze ontwikkelingen niet verwerkt in

deze jaarrekening.

Daarnaast zal de Regiotram het project definitief afrekenen. De verwachting is dat ook
hieruit nog een terugbetaling aan het Regiofonds zal plaatsvinden. Bij het opstellen van
deze jaarrekening was het bedrag nog niet bekend. Deze ontvangst zal daarom ook in
2013 worden venrerkt.

fTR I

I

Fícls 04 Fletsbrug Re¡tdiep / Noordellke Rlngwcg (Pletsanbrug) Aftorond

Flct¡ 06 Fl€tspad Zuldhorn - Den Hom Ultvoerlng

F¡etl 09 Fletaroutcplus Zuidhom - Groningen Uitvoerlng

Flcts l0 Fictsrcuteplus Bedum - Gronlngen Ultvoering

Flet¡ 16 Fletsverblntllng'De Vosholen" Ultvoêrlng

Fi€tB 18 Herprofllerlng lletspad langs Meertleg VooËcreiding

F¡ob 19 Fietsroute Woldweg - Foxholstermeer Ultvoerlng

Ficts 20 Fietsroule Rotonde Meenrveg Paterswolde Uitvoering

Kolibrl 19f Dynamlsch gebrulk busbaan Peizc - Gronlngen Afgerond

Kollbrl 19h Bus op de vluchtstrook A7 Leek - Munnikesloot - Hoogkerk I A28 De Punt - Haren UNoerlng

Kollbri 23b/RSP02 Pemanente uitbreld ing trensferlum Haren Voorbereiding

Kolibrl32 Verkeepmanagem€nt Ring Gronlngen (¡ncl. pakiket 13) Uitvoering

UitvoeringKolibri 33 Transferium Hoogezand (P+R fec¡l¡teit, '1" fase)

Projectcrr rlie irr 2012 in uitvocrirtg w¿ìrerì of voltooirl zr¡tr
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Kollbri 35/RSP 2l Bus / treinknooppunt stationsgebied Haren en infraontslulting Stalionsgcbied
Haren Uitvoedng

Kolibrl42 Mobtl¡ta¡tlrme nagsment / TasKorc€ Uitvoerlng

Kolibrl44/RSP 27 Dynamlsch verkecrsmanagement / DRIS Uitvoerlng

KOV I Bcrclkbaañekl ¡tation Ass€n afrondlng

KOV¡t ProJcct Doorrflden de Reglo ln Voorberelding

g)

Tabel 3: Uitvocringspmgramma Berclkbaa¡ñeld 201 2

Aan voorbereidings-, onderzoeks- en Þegeleidingskosten is ten behoeve van het
programma Bereikbaarheid € 337.000 uitgegeven.

Beter Benutten
Van de genoemde voorbereidingskosten is € 120.000 uitgegeven ten behoeve van het
opzetten en voorbereiden van het project Beter Benutten. Het ministerie heeft daarvoor
ru¡m € 8,6 mln (incl. BTW) ter beschikking gesteld voor 2012-2014. Hiervan is in 2012
€ 750.000 uitgekeerd.

Vanwege de uiteindelijke korte voorbereidingstijd is het niet gelukt al in 2O12 gelden
verantwoord toe te kennen aan de diverse projecten. De bijdrage van het Ministerie is
daarom niet in 2012 als inkomsten opgenomen. Deze inkomsten en de overige in 2013 te
ontvangen bedragen en worden samen met de uitgaven verantwoord.

Voorstel wijzíging begroting 201 3:
Voor het proJect Beter Benutten zal door de deelnemers, het bedrijfsleven en vanu¡t het
Regiofonds een b'rjdrage worden gegeven. Het definitieve bedrag zal in de loop van 2013
in overleg met de andere participanten worden vastgesteld.
Er zal dan een voorstel tot wijziging van begroting 2013 overeenkomstig deze inkomsten
en uitgaven worden gedaan.

B. Taskforce Mobiliteitsmanagement e 776.581
De stuurgroep heeft op 29 april 2O1O ingestemd met een TasKorce
Mobiliteitsmanagement. Juni 2010 is het Regionaal convenant Mobiliteitsmanagement
Groningen-Assen ondertekend. De Taskforce Mobiliteitsmanagement heeft een looptijd
tot 2013.

De totafe kosten van het project zal €.2,1 miljoen bedragen. Vanuit het regiofonds is

daarvoor€ 1,1 miljoen gereserveerd. Daarnaast is er in 2011 een rijksbijdrage van ruim
€ I miljoen ontvangen. Daarnaast worden er gedurende het project ook inkomsten
gegenereerd door bijdragen van derden.

ln totaal is tot en met 2012 €. 1,38 miljoen uitgegeven voor dit project (waarvan )n 2012
€ 0,84 miljoen) en is e Oj4 miljoen (waarvan in 2O12 € 66.000) extra inkomsten
gegenereerd.

Omdat de Rijksbijdrage in príncipe eind 2012 moet zijn besteed, is het voorstel om de
kosten zoveel mogelijk van de nog te besteden Rijksbijdrage te dekken, Het gaat hierbij
om €,0,77 miljoen.
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Op basis van de in 2010 toegezegde bijdrage van het Regiofonds is dan nog een bedrag
van € 881.000 beschikbaar.

Samenvattend:
Regiofondsbijctrage
RiJksbijdrage
Inkomsten 2011
lnkomsten 2012

Uitgaven tot en met 2012
Restant budget

1.100.000
1.021.000

76.000
66.000

2.263.000
L382.000

881.000

)

Voorctel wijziging begroting 201 3:
Het voorstel is om dit bedrag, € 881.000 in 2013 voor dit project ter beschikking te stellen
en dienovereenkomstig de begroting 2013 te wijzigen. Voor de inhoudelijke invulling ven
dit bedrag zal een werkplan ter besluitvorming worden voorgelegd.

C. Regiopark e 1.362.383
Conform de evaluatie-resultaten is voor 2012 e 3.5 miljoen beschikbaar gesteld voor
Regiopark om nieuwe projecten te beschikken en aan lopende projecten termijnbetalingen
te verrichten. Het uitvoeringsprogramma 2012, zoals dat in december 2010 is vastgesteld
door de stuurgroep, is begroot op €3,5 miljoen. Hiervan is €1.182.000 daadwerkelijk
geclaimd. De overige uitgaven van € 180.000 zijn bestemd voor voorbereidings-,
onderzoeks- en begeleidingskosten.

Tabel 4: Uilvoeringsprogramma Regiopatu 2012

D. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw € 0

ln de stuurgroepvergadering van februari 2012 is de notitie vastgesteld waarin is

aangegeven dat de gemeente bereid is de regionale taakstelling voor De Groene
Compagnie te laten vervallen evenals de claim van € 6 miljoen voor de voorinvesteringen
in het landschap,

fER

ASerondRegioparlt 027 Revltaliscring enkcle dorpeommotÞs (Struunrout€s)

AþerondRegíopark 029 Fruaylemaborg

Herstel slul¡ Ha¡nsvaart Slochteren UftvoeringRegioprfi (XO

Reglopadr 048 TRI Landgoedoronzons Nienoord UiWoerlng

AþerondRegioperk 050 Versterten ncre¡llevc lnfrastruc'tuur Beekhel¡tel Oostervooilsediepþ

Rcgloprrk 051 Zwartendljksteschang (Schans bil een) Aþerond

UitvoeringReglopafi 053 Heretel Karatcrlstieke Boerenewen Mlddag Humsterland

Reglopa* 054 Venterklng reclealieve lnftaslrucluur, landschap EHS Reitdiepgebied Gestart

Vcrstcrking r€creaticvc ¡nlregtrucfuur EHS Mldden-Groningen fase ll GestartRcaiopaft 058

Rcgiopaù 059 Fietspad Spoorbaan, deelproJecl van Assen ean do Aa Gestart

GesterlRcgiopa* 068 Landgoederengordel Nood-Drenthe fase I

GestaftRegiopark 069 Schakel landgoed Nienoo¡d - cêntrum Leek-Nietap

ln 201 2 ztyt tlc volgcrrrlc l)ro¡cctcrì in r¡itvocrirrg/voltooirl
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)

ln dezelfde vergadering heeft de stuurgroep besloten compensatiemiddelen (in totaal
€ 3,3 miljoen, zie volgende punt) ter beschikking te stellen.

E. Compensatiemiddelen € 3.5æ.@0
Op24 februari 2012heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen in samenhang met de
afspraken over de regionale woningbouwprogrammering compensatiemiddelen
beschikbaar gesteld ten behoeve van gemaakte kosten in het kader van de regionale
opgave van IGS LeeUNoordenveld en gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Aan de gemeente Hoogezand-Sappemeer is in totaal een bedrag van € 3,3 miljoen
toegekend. Van dit bedrag is € 1,1 mln in 2012Étaald.
Aan de gemeenten Leek en Noordenveld is in totaal een bedrag van € 7 miljoen
toegekend. Van dit bedrag is € 2,4 mln in 2012belaald.

F. Economie, Bedrijventeneinen en Profilering € 304.869
ln het geactualiseerde MIP 2010-2020 (stuurgroep juni 2009) is jaarlijks een budget van
€ 500,000 beschikbaar gesteld voor het programma Economie, Bedrijventeneinen en
Profilering. Via een bestuursopdracht wordt dit jaarlijks uitgewerkt.

Het begrote bedrag is in 2012 voor het programma Economie, Bedriiventeneinen en
Profilering niet volledig uitgegeven. ln totaal is in 2012 € 157.000 uitgegeven voor
onderzoek en de diverse regionale overlegstructuren ter bevordering van de regionale
economische ontwikkeling. Naast het bieden van diverse platforms aan bestuurders van
het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en vertegenwoordigende organisaties is een
aantal onderzoeken uitgevoerd:

Energiemonitor van Regio Groningen Assen en Noord Nederland,
arbeidsmarktanalyse van de regio, de evaluatie van de regionale afspraken over
kwaliteiten en grondprijssystematiek, de bedrijventeneinenmonitor en de
marktanalyse naar de toekomstige vraag naar werklocaties,

Het overige bedrag van circa € 124.OOO is besteed ten behoeve van profilering voor het
vergroten van kennis over en draagvlak voor de Regio Groningen-Assen.

Tot slot is € 24.000 uitgegeven voor het Europese SEEDS-project, onderdeel van lnteneg
lvb. Het project zoekt naar innovatieve mogelijkheden voor het (tijdel¡jk) anders
bestemmen van leegstaande kantoor en bedrijventeneinen.
Circa de helft van deze kosten kan worden teruggevorderd in het kader van dit Europese
projec{. Omdat hierover nog geen concrete toekenning is ontvangen is dit niet als
inkomsten in 2012 verwerkt. Na toekenning worden d¡t bedrag alsnog in 2013
opgenomen.

G, Wonen e 206.096
ln de stuurgroep van maart 2011 heeft de Stuurgroep ingestemd met de bestuursopdracht
2011-2012 en de daarin opgenomen begroting van het beschikbare jaarlijkse budget van
€ 200.000. Uiteindelijk is voor dit programma € 206.096 uitgegeven.
Een inhoudelijke toelichting op deze activiteiten en de behaalde resultaten is opgenomen
In GA Rapporteert.
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H. Substanlréle projecten niet-stedelijke gemeenten € 2.320.0@
ln het kader van de besluitvorming over de evaluatie in 2008 heeft de stuurgroep besloten
vast te houden aan de onderscheiden rollen in regionaal verband van de niet-stedelijke
gemeenten. Met het oog op het zichtbaarder maken van deze rollen is € 11 miljoen
beschikbaar gesteld in het Meerjaren Investeringsprogramma van de regio (MlP 2010-

2020). ln 2010,2011 en 2012 hebben gemeenten projectplannen ingediend, welke met
het kwaliteitsteam zijn besproken. Het kwaliteitsteam heeft in een vroegtijdig stadium
geadviseerd hoe extra kwaliteit aan de projecten kon worden toegevoegd. In 2011 is de
uitvoering van het eerste project gestart. Deze lijn is conform planning in 2012 doorgezet.
Helaas niet in het tempo dat was beoogd. Van de begrote € 3,2 mln is uiteindel1ke2S2
miljoen uitgekeerd,

l. Kwaliteitsteam € 100.035
Het begrip kwaliteit speelt een centrale rol binnen de Regio Groningen-Assen. Daarom is
sinds 2004 een kwaliteitsteam geïnstalleerd. Het kwaliteitsteam fungeert als klankbord en
kan, gevraagd en ongevraagd, handreikingen of zwaarwegende adviezen geven aan de
stuurgroep, De kosten hebben betrekking op de organisatie van de sessies met het
kwaliteitsteam en de vergoeding voor de leden van het kwaliteitsteam.

Kosten programmabureau

De kosten van het programmabureau hebben in totaal € 1.078.000 bedragen. Bij een
begroting van € 1.024.000 is dit een overschrijding van bijna € 55.000. Dit betrefr met
name salariskosten, huisvestingskosten en administratiekosten. Alle kostenposten van het
prog ram mabureau wo rden hieronder toegelicht.

1. Sa/anskosten € 854.295
De stuurgroep heeft voor 2012 € 840.000 beschikbaar gesteld voor de salariskosten. De
salariskosten worden jaarlijks geconigeerd voor de CAO-ontwikkelingen. Het budget van
de salariskosten is ten opzichte van de begroting relatief licht overschreden.

2. Huisvestingskosfen € 63.286
De gemaakte kosten hebben betrekking op de huur en de inrichting van de kantoonuimte.
De huur is door de verhuurder in 2012 ve¡hoogd op basis van een hoger aantal gebruikte
vierkante meters.

3. Vergaderkosten € 8.815
Er wordt vaak extem vergaderd vanwege de capaciteit van de vergaderruimten in de
Oosterstraat. Daarnaast worden de stuurgroepvergaderingen digitaal opgenomen en op
basis daarvan wordt extern een uitgebreid verslag opgesteld.

4. Administratiekosten C 35.927
De financiële administratie van de Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de

kassier (provincie Groningen) van het semenwerkingsverband. De provincie Groningen
ontvangt een vergoeding voor het uitvoeren van de financiële administratie. Het opstellen
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van begrotingen, jaarrekeningen en het meerjareninvesteringsprogramma valt niet onder
deze dienstverlening,
Daamaast drukken de kosten voor de accountantscontrole voor de jaarrekening en de
controle op de rijksbijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op deze post.

Begin 2012 is de accountant een aanvullend advies gevraagd over de AO/IC naar
aanleiding van het rapport hierover van de provincie.

Voor de uitwerking van de aanbevelingen is een deskundige ingehuurd. Deze kosten
hebben hiervoor in2O12 € 15.000 bedragen.
Tijdens en na de uitwerking van de aanbevelingen is aan zowel provincie als accountant
gevraagd om de resultaten te beoordelen. De totale extra kosten van de accountant voor
het advies en de beoordeling hebben circa € 12.000 bedragen. Daar staat tegenover dat
de accountantskosten voor de jaanekening ten opzichte van voorgaande jaren aanzienlijk
lager zijn geweest hetgeen een deel van de extra kosten heeft gecompenseerd,

5, Communicatiekosten e 49.963
Jaarlijks stelt de stuurgroep € 90.000 beschikbaar voor communicatie. Dit is in 2010
verlaagd naar € 45.000. De middelen zijn onder meer ingezet voor promotionele acties,

nieuwsbrieven, websites, bijeenkomsten en de stuurgroepexcursie naar Amhem
Nijmegen. Deze kosten zijn door hogere kosten van externe inzet in verband met
ziektevervanging in 2012 overschreden.

6. (lnterne) l<waliteit pqremmaburcau € 32.071
Om de kwaliteit van de dienslverlening aan de deelnemers van het
samenwerkingsverband te verhogen hebben enkele medewerkers ven het
programmabureau een opleiding gevolgd. Tevens hebben er twee teamdagen
plaatsgevonden. Daamaast hebben de medewerkers van het programmabureau

deelgenomen aan congressen en kennlssessies van het Nirov.

7. Nitov e 5.413
Het Nirov heeft - met de partners als klankbord en denktank - een vervolgprogramma
uitgewerkt op het Nirov-programma'Van Stad Naar Regio'. Dit vervolg is genaamd Forum
voor Stedelijke Regio's, om de platformfunctie verder gestalte te geven. De functie van het
forum is netwerkvorming voor regionale professionals en bestuurders, leeromgeving voor
de nieuwe regionale praktijk, praktijkgerichte kennisontwikkeling en het nemen van
initiatieven op nationaal en internationaal niveau.

8. Vastgoedrappoftage e 5,000
De stuurgroep heeft in 2005 besloten om toe te treden als Founder ven de Stichting
Vastgoedrapportage Regio Groningen-Assen. De informatie uit deze monitor wordt
verwerkt in de sociaal-economische monitor. Vanwege de zorgelijke financiële situatie ís

echter kritisch gekeken naar de begroting en vanwege de professionalisering van het
vastgoedrapport is er gekozen om de monitor niet meer uit te geven. Het budget voor de
sociaal economische monitor komen te vervallen.
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9. Onvoonien e ß.412
2O12 is in veel opzichten een jaar geweest met veel ontwikkelingen dynamiek, intern en
extern. Om deze ontwikkelingen binnen de organisatie goed te ondersteunen is hiervoor
extra secretariële capaciteit ingezet. Dit is ten laste gebracht van deze kostenpost.

Stortlngen
A. Onttrekking Regiofonds€5.693,986
ln 2Q12 is circa € 5,7 miljoen onttrokken aan het Regiofonds.

Baten
1. Bijdragen van de deelnemers€ 8.814.U4
De deelnemers hebben met elkaar afgesproken om jaarlijks € 9,5 miljoen beschikbaar te
stellen voor Regio Groningen-Assen. De Stuurgroep heeft in 2010 besloten tot het
doorvoeren van een korting van 10o/o op de regionale bijdrage voor de jaren 2011 Um

2014. Dit betekent dat er voor deze jaren € 8,8 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Ook is

destijds in de stuurgroep afgesproken om de gevolgen van deze vermindering in 2014 in
meerjarig financieel perspectief te evalueren, met als resultaat een geactualiseerd MIP
voor de periode na2O15.

2. Algemene inkomsten € 772.070
Vanuit de BDU middelen is voor de Taskforce Mobiliteitsmanagement in 2010€1,021
miljoen toegezegd voor de periode 2011-20'12. Het restant van dit budget is in 2012
vrijgevallen ter dekking van de kosten die zijn gemaakt.

3. Rente € 476.294
Van de provincie Groningen wordt jaarlijks rente ontvangen op de rekening-courant. Deze
bedroeg in 2012 € 377.239. De overige renteopbrengsten ad € 99.055 zijn afkomstig van
de in 2012 geopende streekrekeningen bij de Rabobank.

Doorschuif BTW
De RGA betaalt, zoals alle organisaties voor geleverde diensten en goederen BTW aan
de leveranciers. De RGA kan, net zoals veel andere samenwerkingsverbanden en
gemeenschappelijke regelingen, dit zelf niet terugvorderen van de belastingdienst, Dat
gaat via de achterliggende gemeenten en provincies. Dit is de zogenoemde doorschuif
BTW.
Normaliter vorderen de achterliggende gemeenten en provincies dit terug en betalen dit
ook weer door aan de samenwerkingsorganisatie. Bij de RGA is hiervan in het verleden
afgeweken. Tot 2010 was de handelswijze dat de deelnemers welde BTW
terugvorderden van de belastingdienst maar gezien de relatief beperkte omvang van het
bedrag dit niet terugbetaalden aan de RGA.

ln 2010 en 201 1 zijn er significante wijzigingen geweest in de BTW-systematiek. Dit
betrof, in overleg met en op last van de belastingdienst, de volgende twee punten:
. de doorrekening van de BTW met betrekking tot het project Regiotram en;
. de BTW over het personeel dat vanuit diverse deelnemers is gedetacheerd bij de

RGA,
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De genoemde wijzigingen hadden tot gevolg dat de te verrekenen BTW vanaf 2010
aanzienlijk is gestegen. De handelswijze bestendigen die tot 2010 is gehanteerd, zou een
versnelde uitputting van het Regiofonds betekenen.

Omdat één en ander pas in de loop van 2011 definitief duidelijk is geworden, was het niet
meer mogelijk om de BTW voor 2010 daadwerkelijk af te rekenen met de deelnemers.
Voor 2011 is dit wel gebeurd. Ook in deze jaarrekening2012 is er rekening mee
gehouden dat de deelnemers de BTW niet alleen terugvorderen bij de Belastingdienst
maar ook terugbetalen aen de RGA.

De handelswijze tot en met 2010 en ook de wijziging daarvan in 2011 is bestuurlijk niet
vastgelegd. Vandaar dat tegelijkertijd met de vaststelling van deze jaanekening, het
voorstel is om eenduidig te besluiten dat de doorschuif BTW ook daadwerkelijk door de
achterliggende deelnemers wordt terugbetaald. Zoals eerder aangegeven, is dit geheel in
lijn met hetgeen bij alle andere samenwerkingsverbanden feitelijk aljaren gebeurt,

ln het regeerakkoord is afgesproken dat het BTW+ompensatiefonds (BCF) per 2O14
wordt afgeschaft. Recentelijk is er een bestuursakkoord gesloten tussen Rijk en VNG om
het BCF niet af te schaffen maar wel de bijbehorende bezuiniging als algemene korting op
het gemeentefonds te handhaven. Op dit moment (eind januari) l¡gû dit akkoord voor aan
de leden van de VNG en is nog niel definitief of men dit akkoord accepteert.

Mocht het BCF alsnog worden afgeschafr, betekent dit dat de gemeenten en provincies
hiervoor (grotendeels) worden gecompenseerd via een verhoging van het gemeente- en
provinciefonds. Het hiervoor gedane voorstel betekent ook dat, bij afschaffing van het
BTW-compensatiefonds, de begroting van de RGA en daarmee ook de bijdrage van de
deelnemers moeten worden verhoogd met de BTW-component.

ln de begroting 2014 zullen we dit, afhankelijk van definitieve besluitvorming van het Rijk,
verder uitwerken.

4. Financlële plannlng
ln onderstaande financiële planning is een koppeling gemaakt tussen de balans en de
exploitatierekening. Het geeft op hoofdlijnen lnzicht in de financiële stromen,

Stand reglofonds (1 ¡¡nu¡rl) 33.543.654 33.543.654 40.097.054

Stodinq van de declnemers E.E14.044 ô.Ef 4.044 8.814.044

Alqemcnc inkomston 772.070 0 1.343.500

Renteoobrenoslen 476.2% 400.000 636.938

Uitsaven 15.756.394 18.535.841

Aboeklno voozienino Landsbankl 0 0 r . r 87.959

Stand rcslolonds ß1 december) 27,049.670 21.8E7.096 33.6,t3.654

Tabel 5: Financiële planning
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ACHTERGROND

De samenwerking ¡n Begio Groningen-Assen is gestart

in 1996 met als doel meer kwaliteit in en voor de regio

te bereiken. De basis is een vrijwillige samenwerking

met een inhoudelijke benadering. De Regiovisie 2030 is

de gezamenlijk gedragen lange term¡jnvis¡e. Belangr¡ike

thema's ziin de afstemm¡ng van woningbouw, economische

ontwikkeling, versterken van landschappelijke kwaliteiten,

verbeteren bereikbaarheid en gezamenlijke profilering van

het gebied. Dankzij de regionale samenwerking profiteren

de gemeenten o.a. van een beter bereikbare regio, van een

beter perspectief voor centrumontwikkeling en van een

versterking van de gebiedskwalite¡t

REGIO GRONINGEN-ASSEN

Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkings-

verband tussen twaalf gemeenten en twee provincies.

Met ru¡m 450.0OO inwoners en bijna 235.000 banen is

deze regio dé economische motor van Noord-Nederland

Deelnemers zijn de provinc¡es Drenthe en Groningen en de

gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-

Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer,

Tynaarlo, W¡nsum en Zuidhorn.

NIEUWE FASE

De Regio Groningen Assen is in een nieuwe fase beland. De context

van de reglonale samenwerklng, dle ln 1996 van start glng, ls de

afgelopen per¡ode aanzienlijk veranderd. De economische groei

is minder dan verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en

bedriJventerreinen is vermlnderd. Deze veranderde context leidt tol
een aangepaste ¡nhoudell¡ke agenda, D€ veêrtien samenwerkende

partiien zijn echter unanlem van mening dat de noodzaak tot

samenwerking niet vermlnderd is. Juist ln de huldige economische

situat¡e is het behoud en het versterken van de kwaliteit van het

economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrilk. De regíonale

samenwerking is hierbij een essentieel instrument, dat zijn waarde

in de afgelopen laren heeft bewezen. ln september 2013 stelde de
stuurgroep Begio Groningen-Assen de actualisatie'Veranderende

context, blijvend perspectief vast. Eind 2013/ begin 2014 wordt deze

voorgelegd aan raden en Staten van de deelnemende paniien.

VERANDERDE CONTEXT NIEUW PERSPECTIEF

De hoofddoelstelling van hel samenwerkingsverband bliift ook

¡n de nieuwe visie overeind. Deze lu¡dÎ: 'Benutten en u¡tbouwen

van economische kansen en het behouden en versterken van

gebiedskwaliteiten". De veranderde context leidt tot een nieuwe

focus. De komende laren zal de Regio Gron¡ngen-Assen z¡ch

richten op drie speerpunten:

- De ¡nterne samenhang tussen steden en regio versterken,

o.a. door financiering van het pakket voor regionale

bereikbaarheid.

- Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, o.a. door

het faciliteren van het Economisch Plalorm waarin overheden,

bedrijfsleven en kennisinstellingen z¡tting hebben.

- De kwaliteit van stad en land behouden en versterken,

o.a. door ¡n te zenen op regionale proiecten ter verslerking

van de gebiedskwal¡te¡t,

INVESTEREN IN DE REGIO

Door harde afspraken uit het verleden financieel overeind te houden,

verplichtingen u¡t het Regiopark na le komen en nieuw geld vrii te

maken voor regionale projecten wordt voor de komende jaren een

invester¡ngsbudget gecreëerd van ruim € 100 miljoen. Zeker in deze

tiid een enorme preslatie! De bereikbaarheid van de regio Groningen-

Assen en van haar economische toplocaties in het bijzonder, is van

cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio,

haar (inter)nationale posilie en de goede kwaliteit van de woon- en

leefomgeving, Daarom is in 2013 gewerkt aan een geactualiseerde

visie op de bereikbaarheid van de regio. Hieruit is een basispakket

ontw¡kkeld met een stevig investeringsprogramma voor de periode tot

aan 2O2O. De bijdrage van do Regio aan dit pakket bedraagt € 62 mln.

Een deel van deze investeringen was tot nu toe n¡et financieel gedekt.

Nu dit wel is gebeurd, kan de beoogde 30% lagere jaarlilkse bijdrage

van de deelnemende gemeenten en provincies behaald worden

door de financiering van de investeringen over een drie jaar langere

periode te spre¡den.
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+ ln het uitvoeringsprogramma Regiopark 2012 staan 72 projecten in uitvoering

dan wel reeds afgerond met een totale omvang van ruim 70 rnil¡oerr euro Van die

72 projecten waren er in 2012 dertien projecten nieuw opgezet en zijn er zeven

projeclen opgeleverd De bijdrage vanuit hel Regiopark bedroeg irì totaal zo'n l4

mil¡oen euro aan harde verplichtingen waarvan ruim een miljoen in 2012 is Lritgekeerd

ll¡errnee is een belangnik resultaat dat er breed intern en extern draagvlak is voor de

ambities en de uitvoeringstrategie. waarbij ondanks de recessie de uitvoerìng van

projecten goed op gang is gekomen
+ De context van het programma Fìegiopark is veranderd als gevolg van cJe

economische crisis en de landelijke discussie omtrent de herijking van de

Ecologische []oofdstructuur Samen met de stakeholders rs een strategische

verkenning uitgevoerd en het lvllP Fegiopark geactualiseerd
+ Als u¡tvoer¡ng van de woningbouwafspraken 201 1 is vanuit Regiopark onderzoclrt

hoe een kwalite¡tsrmpuls kan worden gegeven aan de woningbouwloca(res Sarnen

meÌ Bereikbaarheid is een verkenning uilgevoerd, met als resultaat twee nieuwe

rnvesteringsprojecten in het MIP

+ Vanuit Regiopark, samen Wonen en Bereikbaarheid is ingezet op de kwalitatieve

versterking van stads' en dorpsranden, mede ter versterking van regionale

woningbouwlocaties Samen met de Rijksuniversiteit is een waarderingsmethodiek

ontwikkeld,
+ Vanuit Regiopark is proaclief ¡ngezet op beheer en onderhoud van het landschap,

met als doel de kwaliteit van de investering te borgen voor de toekomst
+ De afgelopen twee jaar is gekozen voor een extra impuls aan de recreatieve
toegankelijkheid binnen de Ecologische Hoofdstructuur, waaronder Midden-
Groningen, Reitdiep en de Onlanden Verder heeft Regiopark sterk ingezet op cJe

parels binnen de regio zoals Nienoord Veenhuizen, Fraeylemaborg en de land-

goederengordel Noord-Drenthe Daarnaasl ook op strategische groeninvesterinqen,

zoals de stadsrand Assen

VOORUITBLIK

+ Het geactualiseerde l',/lP Regiopark, waar de focus en scherpere keuzes ln

zijn aangebracht, wordt als input meegenomen in de actualtsalie van cJe hurcJrge

Regiovisre

+ Een sterkere focus komt te lìggen bij het investeringsgebred Laagveengordel
, C)pgaven voor een kwaliteilsimpuls woningbouwlocaties (strategische groen-

investeringen) zrtten rn het MIP Fegropark Echter. veel van deze opgaven bevrnden

zich nog in de rdee- en ontwikkelfase De zogenaamde waarderingsmethoclrek

stadsrander¡ kan biidragen aan een verdere concretiserinqsslaq De qerneenterì

gaan samen met Reg¡opark hiermee aan de slag zodat uite¡ndelijk concrete

investeringen kurrnen worden opgenomen in de uitvoeringsprogramma's van de

Begio Gron¡ngen Assen

+ De Begio Groningcn Assen blijft zich verder richlen zich op het versterken van

de beleving van de kernkwaliteiten waar het gebied haar kracht aan orìtleent in

het contrasl tussen stad en platteland. het hoogstedelijke met de hoogwaardige

voorzieningen en het vr¡le uitzicht. de natuur en de afwisselende lanclschappen

en goede toegankelijkheid van het landeliik gebied De herkenbaarhercl en

aantrekkelijkheid van de regio voor bedri¡ven werknemers, kennismedewerkers/

experts, studenten zal hrermee worden verslerkt Er zal op verschrllende manieren

gewerkt worden aan de invulling hiervan Deze strategie zorgt voor behoud van

gebiedskwaliteit en de hieraan gekoppelde economische rmpuls



TEFUGBLIK

+ Het Economisch Platform is in 20ì2 lwee keer bijeengekomen De focus

van het platform is: het verd¡envermogen versterken en werkgelegenheid

creêren in de regio Het platform bestaat u¡t bestuurders van het

bedrijfsleven, de overheid. onderwijs en vertegenwoordigende organisaties

ln 2012 zijn vier concrete lijnen afgesproken: Versterken kiezen voor techniek
(nadrukkelijke wens bedrijfsleven), Focus op energie, Profilering van de regio

en Samen-werken met Eemsdelta Kern van deze laatste afspraak is dat

beide regio's elkaar omarmen en als één economische zone bezien

+ De evaluat¡e van de regionale afspraken over kwaliteiten en grond-
pr¡issystemat¡ek zijn in 2O12 vastgesteld, ln februari 2Ol2 is bedrijven-

terreinenmon¡tor opgeleverd Ook is de marktanalyse naar de toekomstige

vraag naar werklocaties in de Regio Groningen-Assen in kaart gebracht

D¡t heefl geleid tot herijking van het aanbod Van de oorspronkelijke plannen

blijft l/3 deel overeind, is l/3 deel geschrapt en wordt l/3 deel op langere

termijn ontwikkeld. Om rn de toekomst overaanbod te voorkomen ¡s, samen

met het programma wonen, een regionaal instemmingsmodel ontwikkeld

Dit is op 20 december 2012 door de stuurgroep ondertekend
+ Er zijn contact gelegd bestuurlijk en/of ambtelijke contacten met onder

andere Eemsdelta, Leeuwarden, Emmen en Oldenburg/Bremen om de

mogelijkheden tol verdere samenwerking te onderzoeken
+ ln 2012 is de eerste energiemon¡tor Regio Groningen-Assen u¡lgebracht
+ Regio Groningen-Assen is partner in het Europese SEEDS-proiect,

onderdeel van lntereg lvb Het project zoekt naar innovat¡eve mogelijk-

heden voor het (t¡jdel¡jk) anders bestemmen van leegstaande kantoren

en bedrijventerreinen.

VOOBUITBLIK

Het kader voor de bestuurlilke bestuursopdracht ligl in de Ambitieagenda

Economie 2013 Voor 2012 zi)n de volgende speerpunten geformuleerd:
+ Het Economisch Plalorm komt in 2Ol3 twee keer bijeen De v¡er

afgesproken acties staan dan centraal Deze acties worden getrokken

door de leden van het platform

+ Jaarlijks monitoren van vraag en aanbod van werklocaties
+ Jaarlijks monitoren van de Energiemarkt in de Regio Groningen-Assen
+ Mogelijkheden voor gezamenl¡ike acquisltie worden verder verkend
+ De Stuurgroepexcursie (mei 2013) gaat naar Oldenburg/Bremen

Economie is een belangrijk onderdeel van de agenda
+ Oppakken van de kwalitatieve analyse van de werklocaties De analyse

richt zich zowel op de bedri¡venterreinen alsook op andere werklocaties

zoals centra van steden en dorpen
+ Verdere concretisering van de samenwerking met de Eemsdeha

+ ln overleg met het economisch platform wordt een economisch profiel

vastgesteld Deze is nodig iv.m. het posit¡oneren van de regio in (inter)

nat¡onaal verband
+ Komen met een aanpak voor de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarkt
+ ln economische termen de kansen verkennen die het buitenstedeliik
regiogebied met de kwal¡teiten van het landschap biedt en deze mogelijk
vers(erkt Er ligt een d¡recte relatie met Wonen en Regiopark
+ Vanuit economische positionering van de regio wordt input gegeven aan

het programma Bereikbaarheid en programma Regiopark in de regio en

de nationale hoofdstructuur
+ Actieve deelname aan het Europese SEEDS-project

J
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TERUGBLIK

+ In september 2012 bleek binnen de gemeenteraad van Groningen geen

draagvlak meer te bestaan voor de RegioTram in de stad Over de gevolgen

van dil besluit en "hoe verder" is binnen de regio veelvuldig gesproken Met

de gemeente en provincie Groningen is afgesproken vooral weer vooruit

te kijken Uitgangspunt rs en bliif t dat de bereikbaarheid van stad en regro

een gezamenlijke opgave is v¿¡r'¡ slad en regio Er wordt een inhoudelijke

verkenning uitgevoerd naar de mogelijke oplossingsrrchtìngen voor de

regionale bereikbaarheidsopqave
+ ln november 2012 is gestart met de actual¡sering van de Netwerkanalyse

in verband rnet het niet doorgaan van de Regiotrarn en de veranderde

econom¡sche omstandigheder'ì
+ ln juli 2012 heeft de Stuurgroep besloten om verkenningen uit te voeren
naar het doorrijden van de RegioTrarn naar diverse locaties Dit onderzoek ¡s

inmiddels stopgezet
+ De heer Ockels heeft zijn ideeën gepresenteerd voor de Superbus op het

traject Groningen Heerenveen Ondanks dat de Superbus een interessant

en innovatief project is, is besloten niet verder gaan mel het onderzoeken van

de Superbus voor Groningen - Heerenveen. omdat de meerwaarde te ger¡ng

is en de risico's te groot

+ De regio heeft een prograrrìma op gestelcJ voor "Beter Benutten" van

het Ministerie van lnf rastrucluur en Milieu Bij haar bezoek aan de regio

op 27 auguslus 2012 heeft lvlin¡ster Schultz een bijdrage toegezegd van

€ 8,6 miljoen aan de Regio Gron¡ngen-Assen voor de uitvoering van vijf

maatregelen Het doel van het programma is het betere benutten van

bestaande infrastructuur, waardoor de filedruk afneemt en een bijdrage wordt
qeleverd aan de verbetering van de exploital¡e van het openbaar vervoer

+ ln 2012 is de projectorganisatie Groningen Bereikbaar gestârt De taak van

d¡t prolect is om Groningen bij de uitvoering van de grote projecten in en om

de stad bereikbaar (e lrouden
+ Het POVV heef t ten aanzien van een aantal projecten een posit¡ef advies

uitgebracht aan GS over de financiering uit het RSP-budgel "HOV-bus en

P+R/Transferia" Grote projecten zijn Busbaan Eemskanaalzone, Vr¡ie busbaan

Europaweg, Stationsgebied Veendam en Busstation Gieten
+ ln 2012 is circa €l 6,1 miljoen uit het Regrofonds uitgekeerd aan

bereikbaarheidsproiecten Een deel van de prolecten die inm¡ddels ziin

geslart lopen door in 2013 waardoor een deel van het geplande budget

doorschuift naar 2013 Verschillende proiectc.n zijn afgerond, van andere
projecten zijn studies gestart en van weer andere projecten is begonnen rnet

de uitvoer¡ng

VOORUITBLIK

+ Voor de zomer varì 2013 zal de Actualisatie Netwerkanalyse gereed zijn ln
relatie hiermee wordt medio 2013 ook het MIP Bereikbaarheid geactualiseerd
+ ln de jaren 2013 en 2014 wordt het programma Beter Benutten RGA

uitgevoerd Het programma wordt in 2013 aangevuld met maatregelen voor

de capaciteilsproblemen op het regionale spoor
+ In het kader van Beter Benuüen wordt lvlobiliteitsmanagement tot en met

2015 voortgezet De werkgeversgerichte benadering wordl gecontinueerd en

daarnaast zal mobil¡te¡tsÍronagement een belangrijk onderdeel vormen varì

Gron¡ngen Bereikbaar en de aanpak van de Florijnas in Assen

+ Ook in 2013 zullen doc¡r de regionale partners aanvragen worden

ingediend voor financiering van prolecterì Wat betrefl bereikbaarheid

zullen aanvragen worden besproken van de gemeente Assen in het kader

van de Florijnas en van de gemeenten l-eek en Noordenveld voor het

bereikbaarheidsproqramma LeekJRoden
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TEBUGBLIK

+ De nieuwe webs¡le is sinds 2011 online en kent

een groeiend bezoekersaantal en een groeiend

aantal volgers op Twitler Nieuwe projecten worden

voortdurend toegevoegd aan de site De Twitterfiets-

actie vanuit Mobilite¡tsmanagement leverde veel

publiciteit op Voor de opening van Fietsroute Plus

projecten is een video gemaakt, die ook te bekiiken

is op het Youtube-kanaal van de regio

Er z¡jn in 2Q12 weer diverse bijeenkomsten geweest

voor raden en Slaten. Ten behoeve van de interne

commun¡catie is gewerkt aan een n¡euw extranel,

gekoppeld aan de nieuwe webs¡te. Deze wordt naar

verwachting begin 20ì3 opgeleverd Het nieuwe

extranet kent vele nieuwe functionaliteiten en

ondersteunt o a het papierloos vergaderen
Voor het project CPO is een beknopte folder gemaakt

ter promotie van deze regeling bij de gemeenten in

Regio Groningen-Assen Veel aandacht is uitgegaan

naar de communicatie mel de media rondom het niet

doorgaan van het proiect Regiotram. ln 2012 is verder

gewerkt aan het plan van aanpak profilering Dit plan

valt onder veranlwoordelijkheid van het Economisch

Platform Vooruillopend op de vaststelling van

het plan in de stuurgroep Regio Groningen-

Assen is in 2012 een e-magazine verschenen Hel

e-magazine brengt in woord en beeld naar voren

welke economische innovaties uniek zijn voor Regio

Gron¡ngen-Assen

VOORUIfBLIK
+ Voor 2O1312014 wordl een nieuw strateg¡sch

communicatieplan opgesteld. Tevens wordt een

commun¡catieplan opgesteld voor het project

Beter Benutten Het nieuwe extranet wordt in 2013

opgeleverd en geimplementeerd. De n¡euwe webs¡te

wordt verder uitgebreid, o a met webfilmpjes en
(digitale) roulekaarten In 2013 worden weer diverse
discussiebijeenkomsten georganiseerd voor raads-

en Statenleden

ln 2013 wordt veel tijd gestoken in de communicatie

rondom de actual¡satie van de Regiovisie en

in samenhang hiermee de actualisat¡e van de
Netwerkanalyse, Het plan van aanpak profilering

wordt ¡n 2013 opgeleverd en samen met slakeholders

en regionale parlners in hel Economisch Platform
wordt gewerkt aan de uitvoering ervan



TERUGELIK

+ Voor de woningbouwprogrammering ziir., in 2012 belangrijke
stappen gezet en beslissingen genomen De Stuurgroep
heeft het regionaal instemmingsmodel vastgesteld en heeft
ingestemd met de planningslijsten waarin afgesproken
scenario's zijn uitgewerkt naar woningbouwlocaties Dit proces
is verwoord in een 'woondocument' Landelijk bestaat er veel

aandacht voor dit proces
+ Door vermindering van de bovenregionale woningbouwopgave
in de schragende gemeenten (Leek, Noordenveld en
Hoogezand-Sappemeer) zijn gemeenten gecompenseerd
+ Er heeft een uitwerkingsslag plaatsgevonden voor de
kwaliteitsimpuls op woningbouwlocaties door mogelijkheden
voor de programma's Bereikbaarheìd en Regiopark te
combineren met de woningbouwlocaties
+ Er ziin drie kwartaalberichten 2012 opgesteld die inzicht geven
in de huidige woningmarkts¡tuatte Voor her eerst ook mel
stu ringsadviezen
+ CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-regeling is

ontw¡kkeld in samenwerking met de Rabobank en vastgesteld
door de Stuurgroep
+ lnnovatieteam Wonen heeft advies gegeven voor ir'ìnovat¡eve

woonconcepten aan de hand van zeven basisprincipes en heeft
daarnaast vier innoval¡eve ideeën be<Jacht voor locaties in de
gemeente Ten Boer, Hoogezand-Sappemeer, Leek en Roden
+ Er twee overleggen gevoerd met een afvaardiging van

corporaties en van bestuurders uit de Regio Gron¡ngen-Assen

over verschillende woonthema's en over de aclualisatie van de
Regiov¡s¡e

VOORUITBLIK

+ Eén uitgebreide woningmarktmonitor wordt opgesteld met

sturingsadviezen Hierin staan oa de voortgang en de planning
van de woningbouwopgave en wordt een relatie gelegd met de
afgesproken scenario's per gemeente Rapportage wordt april
2013 verwacht
+ Er worden drie korte kwartaalberichten met sturingsadviezen
worden opgesteld als input voor afstemm¡ng van de wontng-
bouwprogramma's
+ Reg¡onale CPO-regeling wordt opengesteld en uitgevoerd in

samenwerking met de Rabobank
+ Het ¡nnovatieteam Wonen komt met een uitwerking/
implementatie van een aantal eerder uitgebrachte kansrijke
ideeén
+ Het rnnovatieteam Wonen komt met een advies voor
binnendorps en binnenstedelijk bouwen en geeft daarnaasl
nieuwe ideeén voor vier aangedragen locaties (Assen -

Havenkade, Slochteren- Slochterhaven, Winsum - Lornbok/
Winsum Oost en Zuidhorn- RWZI)
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Gemeente Assen
Assen is samen met de stad Gronrngen een belangr¡ke drager van

het stedelijk netwerk Groningen-Assen Assen heeft een essentièle
functle voor wonen, voorzienrngen en werken binnen de regio

Deze groene stad biedt een hoogwaardig woon- en werkklimaat
Aantrekkelijk voor bedrrjven is de gunstige liggrng aan de snelweg
A2B, de verdubbelde N33, de spoorliln Zwolle-Groningen en de
toenemende aanwezigheid van kennrsinstellingen. De FlorijnAs rs

het programma voor bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling dat
vanaf 2012 rn urtvoenng komt en voor 2O2O wordt afgerond

TERUGBLIK 2OI2

+ De herovemegingen die in de Regio Groningen-Assen ziJn opgemaakt over wonen en

werken zijn vertaald naar het beleid en de financiële kaders van Assen. De uitvoering

van de plannen voo¡ de FlorljnAs passen binnen de nieuwe afgesproken kaders.

+ De raad heeft ingestemd met een stedenbouwkundige visie en de uitwerkingsstrategie

voor het Havenkwartier. Het planconcept laat ruimte om op actuele en toekomstige

ontwikkelingen in te spelen.
+ ln Januari is de visie op de Stadsboulevard vastgesteld. Deze is uitgewerkt naar een

voorlopig ontwerp.
+ Voor de ontwikkeling van het Stationsgebied met de daarbi.j behorende voorzieningen

is een businesscase opgesteld.
+ Op 9 maart 2012 heeft de feestelilke start van de Blauwe As plaatsgevonden.

+ Op 24 mei 2012 heeft Minister Schultz van Haegen het tracébesluit verdubbeling N33

Assen - Zuidbroek ondertekend.
+ ln november 20ll is visiedocument en het projecten- en ideeënboek Assen aan de Aa

vastgesteld door de raad. Het is opgezet als'cafetaria-model'. ln 2012 is gewerkt aan de

volgende prolecten: Toegangspoort Drentse Aa, Fietspad Oude Spoorbaan (afgerond),

Amelte en Nijlandsloop.
+ Voor Assen Zu¡d ¡s in 2Ol2 een ontwikkelstrategie opgesteld voor hel werklandschap

en is het bestemmingsplan vastgesteld.
+ Voor de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) langs de 428 ziin twee toeristisch-

recreatieve concepten ontw¡kkeld. Voor het noordelijk deel ¡s het concept de'Green
valley'ontwikkeld en voor het zuiden de'TT-experience'.
+ Ondanks de recessie zijn er in Assen 268 woningen gebouwd. Het gaat om 177

huurwoningen en 9l koopwoningen.
+ Sinds het begin van de crisis is de verkoop van bedrijventerreinen teruggelopen

maar niet gestagneerd en zijn er nieuwe panden verrezen op de beschikbare

bedrijventerreinen.
+ Onder de t¡tel 'verbetering bereikbaarheid busstation Assen'ziln langs de Europaweg

9 nieuwe bushaltes aangelegd. Vooral de Q-liners en streeklijnen naar Groningen zullen

profiteren van deze voozieningen.

VOOFUITBLIK 2013

+ Begin 2013 neemt de raad het besluit over het definitief ontwerp voor het Stalions-

gebied. Op basls daarvan worden de aanbestedingen voorbereld.
+ Het definitief ontwerp voor de Stadsboulevard komt in 2013 gereed.

+ Begin 2013 wordt de Europese aanbesteding voor de aansluiting 428 in gang gezet.

De werken starten eind 2013.

+ Op basis van de resultaten van het onderzoek naar een evenementenstation ¡n Assen

Zuid wordt de planontwikkeling verder uitgewerkt.
+ ln 2013 verwachten we de oplevering van circa 300 won¡ngen.

+ ln 2013 wordt een Verkeersmanagementsysteem (VMS) ontwikkeld in samenhang met
Sensor City als onderdeel van Beter Benutten lTS. Dit VMS is ook toepasbaar t¡idens de
werkzaamheden aan de FlorijnAs en bij evenementen.
+ ln het kader van Beter Benutten worden de stallingsvooz¡eningen voor fietsen bij

bushaltes verbeterd.
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Gemeente Bedum
Bedum vervult binnen de Regio een schakelfunctre, samen met
de gemeenten Ten Boer, Wrnsum en Zurdhorn

TERUGBLIK 2OI2

+ ln Bedum biedt het Structuurplan 2006 het ruimtelijk kader voor de locaties voor
uitvoering van de woningbouwopgave en de uitbreiding van het bedrijventerrein.
+ Om de verkeerssituatie in Eedum en Onderdendam te verbeteren is een n¡euwè

oost-(of)-west ontsluit¡ng noodzakelllk. De aanpak is afhankelilk van de besluitvorming
over de N361.

+ Voor de woningbouwopgave is in Bedum gestart met de uitbreidingswiik Ter Laan 4.

lnm¡ddels ¡s ongeveer 30% van de in totaal circa 350 woningen in dit plan verkocht/
gebouwd/ in aanbouw
+ Op diverse herontwikkeling-, transformatie- en invullocaties wordt een ander deel van

de woningbouwopgave gerealiseerd en ¡s een aantal plannen in verschillende stadia
van voorbereiding.
+ ln samenhang met het centrumplan is voor de vervangende nieuwbouw van het
seniorencomplex Bederawalda een integraal uitwerkingsplan opgesteld. Met het
centrumplan wordt ingezet op een kwalitatieve en kwant¡tatieve verbetering van

de bebouwing (nieuwbouw winkels met appartementen) en het openbaar gebied
'aankleding en parkeervoozieningen) om ook in de toekomst de regionale functie
van Bedum te kunnen garanderen. Het Kwaliteitsteam heeft in 2012 een positief
advies gegeven en het project is op het uitvoer¡ngsprogramma Substantiéle Projecten
geplaatst.

+ Van het Bedrijvenpark Boterdiep fase 2 is de uitgifte in 2009 gestart. ln rotaal is

circa 80% verkocht en grotendeels bebouwd.
r Onderdeel van het ¡nvester¡ngsprogramma Fegiopark is het gebiedsplan Woldstreek.
ln 2012 is door de stuurgroep Woldstreek besloten af te zien van de mogelijkheid van

een golfbaan, het proces voor het opstellen van een gebiedsinrichtingsplan wordt nu

afgerond en zal in 2013 tot definitieve besluitvorming leiden.
+ Het pro¡ect Bereikbaarheid station is gestarr, opdracht voor het maken van een

definitief schetsontwerp is verstrekt. De afronding is voozien in 2013, daarna volgt
de realisering.
+ Met het prolect Fietsrouteplus Eedum-Groningen is gestart. De afronding zal in 2013
plaatsvinden.

VOORUITBLIK 2OT3

+ Met de woningbouw in Ter Laan 4 wordt doorgegaan, het plan zal worden biigesteld
om op de huidige marktomstandigheden aan te slu¡ten.

+ De herstructureringsprojecten Vogelzang en Almastraat (fase 2) worden afgerond.
,,n overleg met een marktpartii zal verder worden onderzocht of de transformatielocatie
De Plank (20 woningen) op de markt wordt gebracht. Het herstructureringsprojecr
Almastraat fase 3 (Wierden & Borgen) zal worden opgestart.
+ Met een planstudie voor de nieuwe verkeersstructuur aan de noordzijde van
Bedum (mede ter verbetering van de ontsluiting van de Frico-Domo locatie) wordt in

samenwerking met de Provlncie Groningen een aanvang gemaakt.
+ Het centrumproject wordt in samenwerking met marktpartilen verder uitgewerkt,
nadere besluitvorming is in 2013 te verwachten. Ondezocht wordt om een zorgcentrum
te integreren.
+ De nieuwbouw van woningstichting Wierden & Borgen op het gesaneerde terrein van

de voormalige gasfabriek (32 appartementen) en van het seniorencomplex Bederawalda
(57 woningen) zal in 2013 starten,

+ Het Gebiedsplan Woldstreek wordt afgerond. Voor de eventuele uitvoering zal ook een
beroep op de middelen van het Regiopark worden gedaan
+ Nadat het definitief ontwerp voor het project Bereikbaarheid station gereed is, worden
de voorbereidende wsrkzaamheden gestart De uitvoer¡ng start in 2O13. Voor een

doorkijk naar de middellange en lange term¡in ontwikkeling is een notitie opgesteld die
in 2013 wordt ter vaststelling wordt aangeboden.
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Gemeente Groningeül
De grootste concentratie op het gebied van wonen,

voorzieningen en werken in Regio Groningen Assen is

te virìden in de stad Grorrirrgen.

TERUGSLIK 2012

+ Ondanks de recessie ziin in 2Ol2 ruim 800 woningen gebouwd. 8o/" daawan vindt ¡n de

uitleg plaats en 92o/o ¡n de bestaande stad. ln Meerstad zrin in 2Ol2 27 woningen verkocht.

+ Het programma voor wonlngbouw en bedrijventerreinen Um 2030 is fors naar beneden

biJgesteld.

+ De manifestatie BOUWJONG is in juni 2012 feesteliik afgesloten, de ptojecten

Wielewaalflat (150 eenheden) en Eendrachtskadezz (63) ziln gerealiseerd.

+ De gemeente en de corporaties werken aan uitvoering van het NLA 2.0.

+ Er ls 1,5 hectare bedrilventerrein uitgegeven, ondanks de recessie meer dan in 2011.

Bedrijventerrein Roodehaan is ln uitglfte genomen.

+ ln 2012 is een nieuwe lnnovatienota opgesteld.
+ De sloop van de Oostwand van de Grote Markt ¡s voortgezet en er is gestart met de

bouw van de parkeergarage onder het Forum.

+ De kandidatuur voor de Floriade heeft het niet gehaald. Er wordt gewerkt aan een

tildelijke invulling van het Sulkerunieterrein.
+ Eind 2012 is gestart met een nieuw bereikbaarheidsplan a.g.v. het niet doorgaan van

de Regiotram.

+ Het voorkeursalternatief voor het Stationsgebied is verder uitgewerkt.
+ Het definitieve Station Europapark is ln december in gebruik genomen

+ Er is gewerkt aan het Ontwerp-Tracébesluit voor de Zuidelijke Ringweg.

+ De aansluiting van P3 Euroborg op de Europaweg is in december opgeleverd.

+ ln december is besloten om een nieuwe busbaan aan te leggen over de Europaweg.

+ Groningen Bereikbaar is van start gegaan.

+ Het defin¡tief ontwerp voor de Sontbrug over hel Winschoterdiep is vastgesteld.

+ De fietsrouteplus Groningen-Zuidhorn is gerealiseerd evenals de fietsbrug over het

Reitdiep bii Zernike.

VOORUITBLIK zof 3

+ ln 2013 verwachten we de oplevering van circa 800 woningen. Pas in 2014 zal de

recessie merkbaar worden in de woningbouwproductie.
+ Er wordt gewerkt aan een aanvalsplan om de woningbouw op gang te houden ondanks

het regeerakkoord, de recessie en het verdwijnen van ISV na 2014.

+ Meerstad wordt verder ontwikkeld volgens de nieuwe ontwikkelstrategie, met aandacht

voor de verbindíng met de stad (Sontbrug), de vaarverbinding en het aanleggen van

groen.
+ De BOUWJONG prolecten Belastingkantoor (136 eenheden) en Zonnelaan (135) worden

opgeleverd. Voor de andere locaties is de planvoorbereiding verder gevorderd

+ De stad bl¡ift startersleningen verstrekken.
+ Er komt een aanjaagteam om tijdell¡k ruimtegebruik te stimuleren.

+ De stad gaat fundamenteel nadenken over de toekomst van de binnenstad.
+ Het nieuwe bereikbaarheidsplan zal in 2013 gereed z¡in.

+ Er komt een herijking van de parkeerbalans ¡n relat¡e tol de regionale bereikbaarheid.

+ De u¡twerk¡ng van het Stationsgebied zal aan het rijk worden voorgelegd v¡a het BO-

MIRÏ
+ De Min¡ster neemt het Ontwerp-Tracébesluit voor de Zuidelijke Ringweg
+ Samen met de provincie werkt de stad verder aan het ongelijkvloers maken van de
Oostelijke Ringweg.

+ Er worden 150 bushaltes ingericht met DRIS-panelen.

+ Planontwikkeling voor de op- en afritten Hoogkerk en de HOV-as Peizerweg wordt

afgerond.
+ Er wordt gestart met de u¡tvoering van de Sontbrug.
+ De stad werkt aan duurzaamheidsdoelstellingen uit het Masterplan Groningen
Energieneutraal via vijf sporen: warmte, zonne-energ¡e, windenergie, biomassa en

energiebesparing.

0



Gemeente Haren
Haren heeft een sterke eigen identiteit Door de ligging nabij de
stad Groningen heeft zich een aantrekkeli¡k, woonmilieu met een
goed voorzieningenniveau ontwikkeld

TERUGBLIK 2012

+ Voor het uitwerken van de ontwerpopgave Haren heeft de gemeente een

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. ln het LOP wordt vanuit de

landschappelijke kwaliteiten gekozen voor woningbouw in Dilgt, Hemmen en Essen
(Haren-Noord).

+ Ten behoeve van de landschappelijke "ontwerp'bpgave is het Landschaps-

uitvoeringsplan (LUP) vastgesteld. Het eerste project dat in uitvoering is gebracht is
'Kwaliteitsverbetering landgoed Huis te Gllmmen'. Deze werkzaamheden ziln afgerond.
+ ln 2009 is gestart met het proiect'Herstel kleine landschapselementen'. Binnen dit
proJect is de doelstelling geformuleerd om 1.300m houtwal te renoveren en 2.000m

nieuwe houtwal aan te leggen. Het proiect Herstel kleine landschapselementen

heeft in 2011 de Gouden Mispel heeft ontvangen van de Vereniging Nederlands

Cultuu rlandscha p.

+ Met het bedrijventerrein Nesciopark voldoet de gemeente Haren aan de opgave voor

bedrijvigheid tot 2020.

+ ln mei 2010 heeft de Raad heeft ingestemd met de uitvoering van de Structuurvisie

Meerweg.

+ De bouw van de woningen ln Haren-Noord DHE deelgebied 3 verloopt voorspoedig.

Het aantal harde plannen op de inbreidingslocaties is de afgelopen jaren behoorlijk
toegenomen, maar de productie blijft achter. Het ontwerp bestemmingsplan Haren

Noord DHE deelgebieden 5 en 6 is ter inzage gelegd.

VOORUITBLIK 2OI3

+ Om na de aanleg en herstel van de kleine landschapselementen het behoud te

waarborgen ziin er met de deelnemers afspraken gemaakt over het uit te voeren

onderhoud voor de komende'10 jaar. Vanwege het succes wordt onderzocht of het
project'Herstel kleine landschapselementen' een vervolg kan gaan krijgen. Voorliggend
proiectvoorstel streeft na om ¡n de periode 2013 Um 2016 opnieuw 1.300m houtwal

te renoveren en 2.000m houtwal aan te leggen. Tevens zal 1.000m meidoornhagen

worden aangelegd en 300m meidoornhaag hersteld.
+ Nadat het project Herstel Huis te Gl¡mmen is afgerond is eind 20'll een start gemaakt

met het opknappen van de eendenkooi en de naast gelegen speelweide in het

Ouintusbos, Glimmen. D¡t ¡s het vervolg op het succesvolle participatieproces wat als

resultaat had een breed gedragen ontwerp voor beide elementen.
+ Voor het bedrijventerrein Nesciopark is samen met een ontwikkelaar aan een- 
stedenbouwkundig Masterplan gewerkt. De regio heeft toestemming gegeven voor een

minder intens¡eve bebouwing. We starten de afslanking van het stedenbouwkundig

masterplan op. Begin 2013zal een aangepast plan worden gepresenteerd.
+ Vrijwel direct na de aanleg van het transferium bleek dat de capaciteit niet was

afgestemd op de onverwacht snelle en grote vraag. ln dat verband wordt bekeken of

en in hoeverre tijdelijke uitbreid¡ng van de capaciteit van het Transferium kan worden
gerealiseerd in afwachting van een permanente oplossing.
+ Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de Meerwegvisie tot concrete
projecten. Als eerste zal een wandelpad over de dijk langs de Meerweg worden

aangelegd.
+ Het "substantiële" proiect Stationsbuurt is in voorbereiding.

+ ln het kader van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) wordt als

eerste stap een integrale verkeersstructuurvisie ontwikkeld. Ook wordt meegenomen

de ontwikkeling van een regionale noord-zuid fietsverbinding (fietsroute plus) tussen

Gron¡ngen en Zuidlaren via Haren.

+ De gemeente Haren zal in 2013 het vigerend Woonplan 2004 actualiseren.



Gemeente
Hoog ezand-Sappemêer
Hoogezand-Sappemeer heeft samen met de gemeenten Leek en
Noordenveld een schragende functie ln de Regio Dit betekent dat
Hoogezand-Sappemeer een ondersteunende functie heeft voor
de concentratie van wonen, werken en voorzieningen. De i¡ 2012

geactualiseerde regionale woningbouwopgave van Hoogezand-
Sappemeer wordt in de diverse woningbouwplannen gerealiseerd

TERUGBLIK 2OI2

+ Gelet op actualisering van de regionale woningbouwopgave is besloten om de Ont-
wikkelingsstratêgie De Groene Compagnie los te laten en wordt geen verdere invulling
meer aangegeven.
+ ln 2012 is besloten om plannen rondom de Regiotram te beëindigen.
+ ln 2012 zijn belangrijke besluiten genomen voor de doorontwikkeling van het nieuwe

Stadshart van Hoogezand-Sappemeer. Gelet op de regionale functie van het stadshart
is een financiêle bijdrage van Substantiele Projecten toegekend.
+ ln 2012 is een start gemaakt met de realisatie van de fietspaden Vosholen fase 3 en

Woldweg - Foxholstermeer.

VOORUITBLIK 2013

+ Hoogezand-Sappemeer heeft ambities die te maken hebben met de rol van de
gemeente in de Regio. Hierin is voor de komende jaren nog een groei van het aantal

wooneenheden voozien. Het betreft:
+ Het verbeteren van de uitstraling en functie van het stadshart en creéren van nieuwe
'binnenstedelijke' woonmilieus.
+ Het verbeteren en upgraden van de structuur van de hoofdontsluiting en de interne

verbindingen naar de stations z¡jn een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken van
nieuwe inwoners en het faciliteren van bedrijvigheid.
+ Naast invulling van de groeiambities en het opvangen van regionale behoefte, blijft
Hoogezand-Sappemeer ook doorgaan met wijkvernieuwing om aan de veranderende

kwaliteitsvraag van bewoners te kunnen voldoen en de kwalitatieve uitstraling van de

gemeente te versterken.
+ De gemeente kiest voor het intensiveren en vern¡euwen van bestaande

bedriiventerreinen en het verder vormgeven van de regionale samenwerking op het

gebied van bedrijvigheid.
+ln2012 zijn de plannen voorde Regiotram stopgezet. Ook is in 2012 besloten
geen OV-knoop te realiseren in Hoogezand-Sappemeer. ln 2013 zal de volledige
netwerkanalyse voor de regio geactualiseerd worden op basis waarvan de nieuwe

bereikbaarheidstrategie, inclusief te nemen maatregelen, bepaald wordt.
+ ln het kader van het Regioproject "Stadsranden" formuleert ook Hoogezand-

Sappemeer projecten.
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[eek en Rode¡ (gemeente Noordenveld) hebbe¡ een

schragende functie in de Regio Groningen Assen Ten behoeve

van de invulling van dre functie hebben de raden van Leek

en Noorcjenveld de rìtergemeentelilke structuurvisie Leek

Roden (lGS) vastgesteld Bil de uitvoerng van de IGS wordl

samer-rgewerkt tussen de provincies Groningen en Dre¡the de
gemeenlen leek en Noorde¡velcl en de Dienst I andelilk Gebied
Deze samenwerkrng s bekrachtigd in een op 2 luli 2010 door
parti]er] ondertekende samenwerkrngsovereenkomst

TERUGBLIK 2012

+ De sombere economische vooruitzichten en de s¡tuat¡e op de woningmarkt ztjn

aanleiding geweest om het woningbouwprogramma binnen de Reqio Groningen-

Assen opnieuw tegen het licht te houden Dit heeft gele¡d tot het instemmingmodel;

nieuwe regionale afspraken over het aantal te bouwen woniñgen en de ontwikkeling

van nieuwe bedrijventerreinen De regionale afspraken hebben geleid tot een forse

b¡jstelling van het woningbouwprogramma van de beide gemeenten en de keuze

om potentièle woningbouwlocaties u¡t de IGS niet, niet volledig of niet meer op

korte term¡in te ontwikkelen N¡et steun van de regio en de beide provincies is de

boekwaarde van al verworven gronden afgewaardeerd en is gecompensenseerd

in gemaakte plankosten Verder wordt gewe¡'kt aan de totstandkoming van een

investeringsprogramma, dat met financièle steun van de regio en de beide provincies

in de periode tot 2020 wordt uitgevoerd

Mede als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkel¡ngen is een discussie gestart

over de toekomst van de IGS en de daarbij horende samenwerking Die discussie wordt

mede bernvloed door de actualìsatie van de Regiovisie, die in 2012 is gestart

VOOFUITBLIK 2OI3

De inzet in 2013 zal in ieder geval gericht worden op de volgende werkzaamheden:

+ het voortzetten van de ontwikkeling van de woonw¡jk Oostindie (kern Leek), inclusief

de implementatie van het advies van het Innovatieteami
- het faciliteren van binnendorpse woningbouw door marktpartijen
(kernen Leek en Roden);
- de herinrichting en kwaliteitsverbeter¡ng van de Albertsbaan
(centum Roden) oppakken;
- het uitvoeren van de formele procedure voor het bestemmingsplan
'Zevenhuizen Oost';

- de herinricht¡ng en kwal¡teilsverbetering van het centrumgeb¡ed van de kernen Leek

en Nietap (gemeente Noordenveld) Het betreft hier een project u¡t het regionale

Uitvoeringsprogramma Substantièle Projecten, waarvan de uitvoering in 2012 is gestart;

- het verder uitwerken en uitvoeren van het lnvesteringsprogramma Leek-Roden

Hiertoe wordt onder andere de herstructurering van het bedrijventerrein Bitseveld

uitgevoerd, het plan van aanpak voor de studie naar de kwaliteitsverbetering van

hoogwaardig openbaar vervoer Groningen-Roden-Leek vv uitgevoerd en wordt

een uitvoeringsprogramma voor de landschapsopgave Terhe¡jl (onderdeel van de

landgoederenzone Nienoord- Terheijl Mensinge) opgesteld;
- het vervolgen van een ¡n 2O12 gestart onderzoek naar de mogelijkheden van een

alternatieve aanwending (definitief of tijdelijk) van overtollige gronden;

- het vervolgen van en zo mogelijk trekken van conclusies in de discussie over de

toekomst van de IGS en de bijbehorende samenwerking

EEN GREEP UIT ACTUELE PROJECTEN

- Realisatie Stadsrandzone Peizermaden

- Huls Ter Hansouwe

- Veenhuizen, Kolonie in beeld

- Uiwoer¡ng ontwlkkelingsvisie

Leekstermeer

- BrlnkenplanNoordenveld

- CentrumplanLeek-Nietap

- Recreatieve voorzienlngen Veenhulzen

- Verkenning integrale opgave

Laagveengordel

- Bus op de vluchtstrook A7 Leek -

Munnlkesloot - Hoogkerk

- Dynamisch gebruik busbaan Peize -

Gronlngen

- TBI Landgoederenzone Nlenoord

- Schakel landgoed Nienoord-centrum

Leek/Nletap

- Wandelnewverken Westerkwartier en

Middag-Humsterland, fase I

- Versterken recreatieve infrastructuur

Onlanden

- Het Hoge Hert



Gemeente Slochteren
De gemeente Slochteren ligt in de groene driehoek tussen
Groningen, Delfzijl en Hoogezand Sappemeer, met nog volop rust
en ruimte. Harkstede, Slochteren en Siddeburen zijn de grootste
kernen en in het ruime buitengebied liggen diverse kleine dorpen
De dorpen, gelegen in het lint, staan bekend om hun vaak

karakteristieke woonhuizen en boerderilen.

TERUGBLIK 2OI2

+ Voor de kern Harkstede is gewerkt aan een ruimtelijke structuurvisie waarbii met name

aandacht ls voor de dorpsranden en de functioneel ruimtelijke koppeling met Meerstad.

+ ln het natuurontwikkelingsgebied Midden Groningen is het gebied Dannemeer I

afgerond. Het gebled Dannemeer tussen het Slochterdiep en de Slochtermeenteweg ¡s

het centrum van de natuurontwlkkel¡ng Midden Gronlngen. Samen met de aanleg van

Dannemeer is het laatste deel van het Toeristisch Recreatief en Archeologisch Project
(TRAP) Duurswold aangelegd. Het laatste deel van deze TRAP route betreft een fietspad

langs één van de laatste stukken van de oude rivier de Fivel.

+ BedriJvenpark Rengers heett in 2012 PostNL als nieuw bedrijf verwelkomd Vanwege

de afwlkkeling van het (vracht)verkeer is de verbindingsweg tussen fase 2 en 4 van het

bedrilvenpark versneld aangelegd.
+ Het bestemmingsplan Verlengde Veenlaan is in 2012 onherroepelijk geworden. ln het
plan is ruimte voor 45 woningen en wordt gefaseerd u¡lgevoerd. Het proiect heeft de
naam 'de Molenstreek'gekregen. Particulier opdrachtgeverschap is het uitgangspunt.
+ De restauratie van het waardevolle cultuurh¡storische monument Sluis Haansvaart is

afgerond. De sluis maakt onderdeel uit van het rondje Schildmeer en heeft een functie als

waterinlaat voor het achterliggende gebied.
+ ln het masterplan voor het centrumgebied van Slochteren zijn de kaders geschetst voor

herinrichting van het dorpscentrum en wordt nu verder uitgewerkt.
+ De eerste stappen zijn gemaakt om het gebied Steendam - Schildmeer goed op de

kaart te zetÌen. Door het kwaliteitsteam is hierover een advies ontvangen.
+ ln Meerstad is de basisschool gerealiseerd waarin ook kinderopvang ¡s gevest¡gd.

VOORUITBLIK 2OI3

+ ln 2013 wordt het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijvenpark Rengers ter
besluitvormlng aan de gemeenteraad aangeboden.
+ Voor het natuurontwikkelingsgebied Dannemeer 2 is het bestek voor de uitvoering
gereed. De uitvoer¡ng stan in het voorjaar van 2013. Met de uitvoerìng van Dannemeer 2

wordt een extra loeristische vooziening in de vorm van een knuppelpad meegenomen.

Het gebied krijgt hierdoor een extra toeristische attractie die kan worden bereikt door

een ñetspad en nieuw aan te leggen parkeerplaatsen.

+ De strucluurvisie voor Harkstede zal naar verwachting in 2013 worden afgerond.
+ Het plan Eilandrilk 3a in Harkstede is vastgesteld en de grondverwerving is gestart.
+ De gemeente gaat verder met gesprekken met marktpartijen om de nieuwbouwopgave

uit het masterplan centrumgebied Slochteren uit te werken. De historische bebouwing

kriigt een nieuwe invulllng en er komt een stedenbouwkundig plan voor de pleinen. Het
innovatieteam zal een advies over de Slochterhaven uitbrengen.
+ Ook wordt in 2013 het gemeentelijk verkeer en vervoersplan vastgesteld.
+ De dorpsentree Korenmolenweg wordt her¡ngericht door een reconstructie van berm en

weg en er worden drie bedrijfspercelen toegevoegd.
+ De verkoop van de eerste l0 kavels aan de Verlengde Veenlaan start in 2013, zodra het
bouwrijp maken is afgerond.
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Gemeente Ten Boer
Ten Boer vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen met

de gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn

TERUGBLIK 2OI2

+ Ook voor Ten Boer heeft het instorten van de wonlngmarkt grote (financiële)

gevolgen. Dit betekent dat de lopende uitbre¡dingsplannen langer doorlopen en de
toekomstige ultbreldingswijk Woldwijk later zal starten.
+ Uitbre¡dingsplan Woldwilk; Er ls op de bestaande boekwaarde de afgelopen jaren

een bedrag afgeboekt. Er zou aanmerkelijk meer moeten worden afgeboekt maar

hiervoor ontbreken bij de gemeente de flnanc¡ële mogelijkheden. Voor Woldwijk is

een aantal onderzoeken (onder andere door het lnnovatieteam Wonen) gestart om

verschlllende mogelijkheden na te gaan.
+ Centrumplan: Gezlen het n¡et verkopen van de woningen in cluster lV is besloten

om deze ontwikkeling op te schorten.
+ Uitbreidingsplan Dijkshorn: Er zijn helaas in 2012 geen kavels in dit gebied verkocht.

Er is besloten dat er deflnitief geen transferium zal worden gerealiseerd.

+ Wegverbinding Groningen - Delfzijl N360: ln 2012 heeft de provincie besloten alleen

verder te gaan met het uitwerken van het sobernulplus alternatief. Dit belekent dat
alleen verbeteringen op de knelpunten gaan plaatsvinden.
+ Fletsroute Plus Groningen - Ten Boer: Parallel aan het project wegverb¡nding N360

zijn diverse routealternat¡even voor een nieuwe hoogwaardige en comfortabele
fietsroute tussen Groningen en Ten Boer bedacht. ln 2013 wordt een nadere keuze
gemaakt.
+ Toegankelilke bushaltes: Er ligt de opgave om vóór 2015 ongeveer de helft
van alle bushaltes in de gemeente Ten Boer toegankelijk te maken voor minder

validen. Omdat de meeste haltes eigendom zijn van de provincie ligl deze opgave
voornamelijk bij de provlncie.ln2Ol2 zijn hierover afspraken met de provincie
gemaakt.

VOOBUITBLIK 2OI3

+ Voor de toekomstige uitbreidingswijk Woldwijk zal duidelijk moeten worden welke

mogelijkheden kansrijk ziin en wat de resultaten, ook in financiële zin, kunnen

opleveren.
+ Centrumplan: voor het nog te reallseren veld I is de verwachting dat met de bouw

van de woningen op Veld I zal worden gestart
+ De resterende kavels in hel plan Dilkshorn, worden naar verwachting de komende
t¡jd verkocht. Wel zal het verkooptempo aanmerkelijk lager liggen dan in eerste

instantie was aangenomen.
, + Naar verwachting worden de resterende appartementen op de voormalige BIM-

locatie aan de Groene Zoom in Ten Boer in 2013 opgeleverd
+ ln het kader van de Stadsrandaanpak Groninger Ommelanden part¡cipeert
de gemeente in diverse prolecten, mede in relatie met de benoeming tot
investeringsgebied voor het Regiopark, namelijk: de ident¡teitsvisie Damsterdiep.
+ Het Ruimteli¡k Ontwikkelingskader voor het Diikpark, in 2012 opgesteld
gebruikmakend van een uitgebreid part¡cipâtieproces, brengt de uit te voeren
werkzaamheden in het gebied tussen Eemskanaal en Damsterdiep samen met de
gewenste ontw¡kkelingen benoemd in de identiteilsvis¡e Damsterdiep. ln 2013 zal

hierover besluitvorming plaatsvinden.
+ Er wordl, in samenspraak met de Regio Groningen-Assen en de provincie een plan

voorbereid om de dorpsentree van Ten Boer te verbeteren. De planning is dat de

uitvoering in de tweede helft van 2013 zal plaatsvinden.

+ Wegverbinding Groningen - Delfzijl N360: ln 2013 wordt het definitieve

maatregelenpakket vastgesteld en een realisatiebesluit opgesleld over de te nemen

maatregelen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.
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Gemeente Tynaarlo
Wie wil er niet in Tynaarlo wonen, de groene long tussen
Groningen en Assen? Ruimte genoeg, er komen regelmatig
nieuwe bouwkavels op de markt. En nog steeds vinden die
bouwkavels aftrek, al loopt het niet zo hard als een paa( laa(
geleden en is de ene wijk populairder dan de andere

De belangrijkste u¡tbreidingslocaties zi¡n Ter Borch (Eelderwolde), Groote Veen
(Eelde) en Oude Tolweg-Zuid (zuidlaren). Verder zijn er kleine uitbreldingslocaties:

Donderen, Zuidlaarderveen en Zuidoevers (De Groeve). Afgelopen zomer is besloten

de bestemmingsplanvorming voor De Bronnen (Vries) op te pakken, Daarnaast vindt in

Nieuwe Akkers (Paterswolde) vervangende nieuwbouw plaats. Verder zijn er plannen

voor het versterken van de 3 hoofd(winkel)centra, waarbij woon- en winkelruimte wordt

toegevoegd. Tenslotte is het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren een

heronwikkellocatie waarvoor de planvorming wordt voorbereid.

TERUGBLIK 2OI2

+ ln Ter Borch is plaats voor ca. 1.200 woningen. Tot en met 20ll zijn er bilna 500

kavels verkocht, waarvan inmiddels 455 bebouwd. ln 2011 ziin 32 kavels verkocht, met

name in de waterwiik. Door diverse omstandigheden is het aantal verkochte kavels

in 2Ol2lager uitgevallen. Deze zomer is de vaarverbinding tussen Waterwilk en het

Paterswoldsemeer in gebruik genomen. Bewoners kunnen nu vanaf hun huis naar het

meer varen. Hienoe is een brug in de Groningerweg en een sluisje aangelegd. Ook is

hiermee een schakel in de ecologische verbindingszone tussen de Onlanden en het

Paterswoldsemeer gerea liseerd.

+ ln Groote Veen is plaats voor bijna 200 huizen en een multifunctionele accommodatie.
Het woningsegment is zeer divers. Er ziln kavels beschikbaar om zelf te bebouwen,

eveneens zijn er kant- en klare projectwonÍngen in diverse prijsklassen.

+ De eerste huizen zijn bewoond. ln opdracht van de SEW worden momenteel 27

sociale huur- en 37 sociale koopwoningen gebouwd. De eerste huizenblokken zijn

opgeleverd en bewoond. Na instemming van de gemeenteraad mel het lntegraal

Accommodatiebeleid is de voorbereiding voor de bouw van de MFA opgepakt.
+ Zuidoevers: na een korte periode van herijking is begin 2012 de verkoop van kavels

weer opgepakt, tevens worden aanpassingen van de entree voorbereid.
+ ln Juni heeft de gemeenteraad groen l¡cht gegeven voor het opstellen van het

bestemmingsplan voor realisatie van circa 300 woningen in De Bronnen.

+ Oude Tolweg-Zuid blijft een succesvol plan. Ook de uitgifte van het laatste plandeel

lijkt goed te verlopen.

VOORUITBLIK 2OI3

+ ln Ter Borch wordt de volgende deelwijk bouwriip gemaakt: Rietwi¡k. De eerste kavels

komen in de loop van 2Ol3 op de markt. Ook wordt gewerkt aan verdere invulling van

het Entreegebied. Hierbij is het, gelet op de huidige markt, de vraag in welke mate dit
met realisatie van appartementen ¡s.

+ Gesprekken over invulling van het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve worden

naar verwachting in 2013 afgerond.
+ ln Groote Veen kr¡¡gt de planvorming van de MFA gestalte en blijft de inzet gericht op

kavelverkoop, net als in de overige plangebieden.
+ Eind 2013 is het ontwerp bestemmingsplan De Bronnen gereed.
+ De planvorming van de centrumplannen Eelde en Vries worden in 2013 afgerond
Aandachtspunt hierbil blijft de fi nancierbaarheid.
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Gemeente W¡nsum
Winsum vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen
met de gemeenten Ten Boer, Bedum en Zuidhorn

TERUGBLIK 2OI2

+ De gemeente heeft gewerkt aan het versterken van de winkelvoorzieningen. Er zijn
plannen in voorbereldlng voor een versterking van winkelcentrum Obergon. Door de
verschuiving in supermarktland ls de planvorming vertraagd.
+ Er is een ondernemersfonds ingesteld en de St¡chtlng Promotie Winsum is opgericht.
Met als doel Winsum met behulp van evenementen op de kaart te zenen en meer
kooppubliek te trekken.
+ De parkeermogelilkheden bii het station ln Winsum zijn uitgebreld. Daarnaast zljn bij de
stations in Winsum en Sauwerd E-laadpunten aangebracht .

+ Om de toegankelijkheid van het perron van het station Winsum voor minder validen te
verbeteren, ziln plannen uitgewerkt voor de aanleg van een nieuwe hellingbaan aan de
voozlJde van het station. Verwachte start uitvoering in 2013.

+ Er ls een tweetal lnbreidingslocaties in ontwlkkeling genomen. Door de s¡tuatie ¡n
de ma¡kt verloopt de verkoop van de woningen moeizaam. Voor één van beide wordt
daarom gezocht wordt naar een alternatieve invulling. Het innovatieteam heeft zich
hierover gebogen.
+ De mogelijke tracés van het fietsroute plus tussen Winsum en Groningen zijn met de
inwoners van het gebied besproken.
+ Samen met ondernemers is een begin gemaakr met actieplannen voor zowel recreatie
& toerisme, als voor economie.
+ ln de realisatie van prolecten in het Reitdiepgebied ziin stappen gezet. Zo is de
financlering van een voetveer Aduadezijl-Schaphalstezijl grotendeels rond, is er een
initiatiefgroep opgericht en wordt gekoerst op real¡satie voor zomerseizoen 2013
+ Ook wordt de verbinding Winsum-Garnwerd ondezocht, met als streven een veiliger
fietsverbinding en een alternatieve route voor het Pieterpad.
+ Het verpleeghuis De Twaalf Hoven heeft twee nieuwe woongebouwen (Allershotf en
Tiggelborg) in gebrulk genomen, ter vervanging van de gedateerde oudbouw.
+ Het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor Winsum Oost zi¡n vastgesteld en de
gemeente werkt aan de voorbereid¡ng van het uirbreidingsplan.
+ Wonlngstichtlng Wierden en Borgen bouwt 55 woningen in Obergum Noord.

VOORUITBLIK 2OI3

+ Uitbreiding vindt op korte termijn vooral plaats in het plan Oosterhuisen in Batlo.
+ Voor Winsum Oost werkt de gemeente aan een gefaseerde ontwikkeling in meerdere
deelplannen.
+ ln 2013 volgt uitsluitsel over de te varen koers voor de N361.

+ De verduuzaming van bestaande won¡ngen wordt ondersteund door een collectief van
plaatseliJke ondernemers.
+ Gestart wordt met de uiwverking van de techn¡sche haalbaarheid van de aanleg van
een verblndlngsweg tussen de Onderdendamsterweg en de Trekweg in Winsum, om
daarmee de bereikbaarheid van het stat¡on (openbaarvervoersknooppunt) ¡n W¡nsum

flink te verbeteren.
+ De gemeente ondeÍzoekt samen met de schoolorganisat¡es de haalbaarheid van een
brede school in Winsum en Baflo.

+ Er wordt gestart met de herinrichting van de Onderdendamstenveg. Die verloopt
gefaseerd en wordr in 2014 afgerond.
+ ln het centrum ontwikkelt de gemeente de Boogpleinlocatie met winkels en woningen.
+ ln 2013 staat besluitvorming door de gemeenteraad over de structuur-, woon- en

verkeersvis¡e en het te voeren sportbeleid op de rol. Aansluitend wordt de uitvoering van

hieruit voortvloeiende zaken ter hand genomen.
+ De gemeenteraad besluit in 2013 over de (co)financiering van prolecten voor de
komende jaren.

+ Op het terreln van verpleeghuis De Twaalf Hoven verrijst een derde woongebouw.

Gewerkt wordt aan plannen voor verdere vervangende nieuwbouw
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Gemeente Zuidhorn
: Zuidhorn vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen met

de gemeenten Ten Boet Bedum en Winsum

+ Voor Zuidhorn bestaat de woningbouwopgave met name uit de ontwikkeling van

de nieuwe woonwiJk Oostergast, met een capaciteit van 1.100 woningen. lnmiddels

ziin in fase l, 160 woningen (proiectmatig / vrije kavels) gebouwd. ln 2010 is het

nieuwe woonzorgcenlrum in gebrulk genomen met 200 intramurale plaatsen c.q.

aanleunwoningen en 100 (sociale) huurwoningen. ln fase 2A en 28 worden 143 woningen
gebouwd.
+ De gemeenteraad heeft op t7 decembet 2Ol2 ingestemd met de temporisering van

de woningbouwopgave voor fase 2D. De productie is teruggebracht van 58 naar 47

woningen per iaø(.

+ Voor de vervolgontwikkeling in fase 2D gaat Zuidhorn fasegewils veruerven en

realiseren. ln het eerste te verwerven deel 2D-A kunnen 218 woningen worden gebouwd.

+ B¡nnen de schakelfunct¡e van de kern Zuidhorn is het komplan Zuidhorn een pro¡ect

van regionaal belang. De gemeente Zuldhorn voert een omvangri¡k proiect u¡t om het

dorpscentrum van Zuidhorn om Îe vormen tot een elgentijds centrum, dat kwalitatief

en kwantltatief in staat is de verzorgende functie voor het omliggende gebied ook in
de toekomst waar te maken. Zi¡ doet dit door het realiseren van nieuwe culturele en

winkelvoorzieningen, het herstructureren van woongebieden in het dorpscentrum en

het opwaarderen van de verblijfsfunctie van het openbare gebied.

+ Het nieuwe Cultureel Centrum aan de Jellemaweg met drie appartementenblokken

is gereed. Woonzorgcentrum het Zonnehuis ls verplaatst naar de nieuwe

wijk de Oostergasl. Er is via een spoorwegonderdoorgang een nieuwe

langzaamverkoersverbinding gerealiseerd tussen het nieuwe woonzorgcentrum en

het dorpscentrum. Hel nieuwbouwpro¡ect overtuinen mel een supefmafkt, winkels,

30 appartementen en een ondergrondse parkeergarage is afgerond. De nieuwbouw

van twee supermarkten, een winkel en een ondergrondse parkeergarage aan de
Dorpsvenne is gestart in 2Ol2 en wordt begin 2014 opgeleverd.

+ Voor het dorpscentrum is een fasegewijze herstructurer¡ng van de openbare ruimte in

uitvoer¡ng. De nieuwe centrumpleinen Overtuinen en het Holtplein ziln in 2012 ingerichr

als autovrije pleinen. Midden 2012 is de nieuwe hoofdontslu¡t¡ng van het dorpscentrum

op het regionale wegennet gerealiseerd.

+ De vrijgekomen locatie van het voormalige woonzorgcentrum het Zonnehuis wordt

ontwlkkeld met woningbouw, appartementen en commerciële ruimten. ln 2012 is

begonnen met de bouw van de eerste koopwoningen. Deze worden in 2013 opgeleverd.

ln 2012 ziin er l0 huurwoningen in de vrije sector gerealiseerd. Ook ¡s in 2012 begonnen

met de bouw van 20 nieuwe appartementen en l2 grondgebonden won¡ngen aan de

Oosterburcht van woningbouwcorporalie Wold en Waard. De afrond¡ng is voorz¡en ¡n

2013.

+ Blnnen het kader van het Regiopark is door de gemeente ¡n 2010 een visie opgesteld
voor het gebied in en rondom Aduard onder de naam 'Het Nieuwe Wonder van

Aduard". Dit project beoogt de cultuurhistorische waarden uit de tild van het beroemde

klooster van Aduard weer z¡chtbaar te maken. ln 2012 is de voorbereiding ter hand ter

genomen van het eerste uitvoeringsproiect. De realisering h¡ervan is voorzien in 2013.
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REKENING 2O12

ln 201 1 is de liln ingezet om regelmatig bij de deelnemers

langs te gaan waardoor een scherper beeld van de uitvoering

ontstaat en snel kan worden bijgestuurd Deze liln is in 2012

doorgezet Een groot deel varr de projecten is mede daardoor

conform planning gestart Onvermijdeliik is echter dat een

aantal projecten door uileenlopende oorzaken is vertraagd Van

grolere invloed is het niet doorgaan van de tram geweest

ln totaal ¡s er vanu¡t de pro¡ecten hlerdoor in 2012 ruim

€ 7 rnln minder geclaimd dan er begroot was Eind 2Ol2 sloot

het regiofonds op € 27,8 rnln

PROGNOSE 2013

De prognose voor 2013 wijkt irì grole mate af van de begroting

2013 Belangrijkste oorzaken die zich na vaststelling van

de oorspronkelijke begroting het¡ben voorgedaarr ziln het

stopzetten van de tram en een bijdrage van het Rijk rn hel

kader van het programma Beter Benutten Voor Beter Benutten

is een bijdrage uan €7,2 mln beschikbaar gekomen voor de

reg¡o, waarvan in 2013 al € 5,3 mln is ontvangen Voor de tram

waren in zowel 2012 als in 2013 grote bedragen gereserveerd

Door deze twee effecten zal, ondanks een structurele verlaging

van de bijdrage van de deelnemers (zie ook het volgende

punt), het regiofonds mel een prognose van € 23,5 mln circa

€ l5 mln hoger sluiten dan ruim een jaar geleden werd

verwacht

FINANCIEEL KADER 2OI4.2O2O

De Stuurgroep heeft de geactualiseerde reg¡ovis¡e in haar

vergadering van 9 seplember 2013 vastgesteld, onder

voorbehoud van vaststell¡ng door de raden en slaten Eveneens

is vastgesteld de'Eindrapportage Bereikbaarheid regio

Groningen - Assen Geactualiseerde Netwerkanalyse 2013'

Deze vormt een belangrijk onderdeel van de geactualiseerde

VISIE

INKOMSTEN 2OI2

HHq Regtodeelnemers €B.Bl mtlloen

I Rente lnkomsten €0.47 milloen

Algemene lnkomsten €0.2I mllJoen

UITGAVEN 2OI2

Programma Bereikbaarheid 6.108.248

Proiect Taskforce Moblllteltsmanagem€nt 776.581

Programma Regiopark 1.362.383

Compensatiemiddelen 3.500.000

Programma's Economle, B€drilventeíelnen, Profi lerlng 304.869

Programma Wonen 206.096

Subsøntieel Regionaal Pro¡ect 2.320.000

Kwal¡teitsteam 100035

Programmabureau 1.078.183

De Stuurgroep heeft ondanks de verminderde financiéle

mogelijkheden besloten vast te houden aan de investeringen in

de bereikbaarheid in de regio Dit besluit combineert de Stuurgroep

met het nemen van een aantal financiêle maatregelen

Deze betreffen:
. de verlaging van de laarliikse biidrage vanaf 2013 mel 30% ten

opzichte van het niveau 2010 onder gelijktiidige verlenginq van

de betalingstermtjn van 2O2O naar 2023:

' een taakstellende verlaging van 30% (= € 3,4 mln ) op

tìegionale Projecten (voorheen Begroting Regiopark),
. ecn taakstellende verlaging van B0% (= € 4.a mln ) op

Economie (voorheen Begroting Economie, wonen,

profilering) 80%:
. verlaging van organisatiekosten. incl het Programmabureau

De actualisal¡e is het uitgangspunt qeweest bij het opstellen van het

financieel kader voor de jaren 2014-2O2O Dit kader laat zien welke

uitgaven (€ 102,6 nrln ) tot en met 2020 z¡¡n begroot Tevens laal het

z¡en dal voor deze uirgaven, de dekking (€ l02,6mln ) is uitgesmeerd

over de iaren2014-2023 Binnen dit kader is de begroting voor 2014

opgesteld

BEGROTING 2014

Tot 2013 werd onderscheid gemaakt in regionale programma's en

projecten (Bereikbaarheid, Regiopark, Economie en Innovatie) en

overige projecten (Substantiéle projecten, Kwaliteitsteam) Voor 2014

en daarna wordt de begroting gebaseerd op de speerpunten zoals

die staan geformuleerci in de geactualiseerde reg¡ovisie:

1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen (Economie)

2 De interne samenhang tussen steden en regio versterken

(lnterne samenhang)

3. De kwalite¡l van stad en land behouden en versterken
(Kwaliteit stad-land)

De pro¡ecÌen in het kader van Bereikbaarheid en Reqiopark maken

vanaf 2Ol4 respectievelijk onderdeel u¡t van de speerpunten lnterne

Samenhang en Kwalite¡t stad-land

ONTW|KXEUNG SALDO REGIOFONDS

(bedragen afgerond ln € miljoen)

Saldo reglofonds (t lanuail) 3í¡.5 27.8 23.4

lnkomsten
Stort¡ng van de deelnemers

Algemene inkomsten
Verwachte rente

Totale lnkom¡ten

Ultgavon

Programmabureau

Pro¡ecten
Totale ultgaven

8.8

o1
0.4

t0.0

6.6

5.2

o.2

12.1

1.0

r4.6

t5.7

1.0

15.5

t65

6.6

t.9

0.06

8.6

l.o

r6.5

175

l¡L5

Totale ultgaven 2Ol2 t4.gt82ll

Reglofonds (31 december) n.8 23.4
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