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Aan de leder . ndegem ;nteraad v; n Noordenveld, 
Aan de leden van de Provinciale Staten Drenthe, 
Aan de ledei n de Provinciale Staten Groningen, 

PROV. BESTUUR VAN DRENTHE 
No. 

Ingek.: - 5 MRT ZOU 

AFDELING 
TE BEH. DOOR: 
DWS: G.AFD.; 

In de bijlage vindt u een brief v ; n de Vereniging Grc n Noordenveld be.reffende de actualisatie n de Regiov ie, in 
het bijzonder een reactie op samenwerking. 

Een kopie van deze brief wordt toegezonden aan de overige deelnemende gemeenten van de Regiovisie. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Groen Noordenveld 
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tn.v. Groen Noordenveld 
Ingeschre in KvKMeppel nr. 04087156 

5 maart 2014 

Aan: Leden van de gemeenteraad van Noordenveld 
Provinciale Staten van Drenthe 
Provinciale Staten van Groningen 
Overige deelneme n de Regiovisie Gro Ass n (RGA) 

Betreft: actualisatie Regiovisie 

Geachte leder , rader ï stater 

U staat met de actualisatie van de RGA v er belangrijk besluit. 
Bij aanvaarding van deze actualisatie is feitelijk besluitvorming genomen over een financie
ringsperiode van 11 jaar namelijk 2013 t/m/ 2023. Daar zal een actualisatie in 2018 weinig 
aan veranderen. 
Veel aandacht is gevraagd voor het der ratisch gehalte n de arking. Daar is 

snt veel over geschreven. 

In onze brief van 31 oktober hebben wij daar ook naar verwezen. 

De lokale praktijk wordt overwoekerd door bovenlokale samenwerkingsverbanden. Er is zelfs 
een door de VNG aangestelde 'ambassadeur gen entelijke amenwerking' die spreekt over 
een "democratisch gat". 

Hoe kunnen deelnemers sturing geven aan een supergecompliceerd proces dat ook nog op 
regionaal niveau plaatsvindt? Het antwoord is simpel. Organisatie, college en gemeenteraad 
moeten samen maar wel van uit eigen rol invulling geven aan de regie van beleid. Afgevaar
digden naar de regio dienen zich te verantwoorden voc zaken die regionaal worden uitge
voerd. 

In Noordenveld ontbreekt een vastomlijnd mandaat bij afgevaardigden in het regiobe
stuur. Dat is een groot gemis. 

Het mogelijk realiserei van een nieuw vervoerstraject (busbaan) door het wijkengebied tus 
n Leek (Oostindië) en Nieuw Roden was voor onze vereniging reden om eind vorig jaei 

te spreken bij de commissie van de gemeente Noordenveld en de commissie omgevingsbe 
leid van de provincie Drenthe. 

In brieven van 31 oktober en 29 november hebben wij u onze bezwaren tegen de vaststelling 
van de actualisatie, waarin een nieuw bustraject was opgenome nader toegelicht. De brief 
van 31 oktober betrof voornamelijk de hardheid van de projecten en ontbrekende informatie. 
in de brief van 29 november hebben wij toegelicht dat de financiële basis achter 3 act - i-
satie niet correct was. Omdat wij door de diverse reacties niet overtuigd werden hebben wij 
op 10 december door middel van WOB vragen inzicht gevraagd in een aantal details. In het 
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vervolg van deze brief komen wij daar nader op terug. Op basis van alle ontvangen stukken 
zijn wij van mening dat de door u vast te stellen actualisatie een onjuist beeld geeft van de 
werkelijkheid, vanwege de ontoereikendheid van de MIP 2010 - 2020. Onze conclusies zijn: 

1. Het financier meerjarenperspectief op pagina 31 , n de nota inde ;nde contexi 
blijvend perspectief' geeft een substantieel tekort aan en kan dus geen basis zijn 
voor de motivatie van het voorstel voor de financiering van het Regiofonds. 

2. In plaats van een eerder gepresenteerde korting op de bijdragen is er feitelijk sprake 
van een verhoging. 

3. Raden en Staten stellen de meerjan n investeringsplanning (MIP) vast, maai een 
controle op de financiële artaling naar begrotingen en jaarrekeningen ontbreekt. 

4. De regio werkt met bestuursopdrachten, die niet n odzakelijk een afgeleide zijn var-
de MIP. 

5. De regio legt geen verklaring af van overschotten/tekorten op afgesloten projecten. 
6. De regio voldoet niet aan de afspraken zoals neergelegd in het convenant 2004. 
7. Het regiobestuur geeft blijkt van et n neger i , n de noodzaak tot e n goede s 

menwerking niet de deelnem jen enorme irrogantie. 
8. Op basis van voorgaande heeft o ; vereniging geen vertrouwen in de h delwijze 

van de regio. 

In bijlage 1 hebben wij het financieel meerjarenperspectief Regio Groningen Assen (pagina 
31 Veranderende context) aangevuld met de gewijzigd begroting 2013 en het financieel ka
der 2014 - 2023 (pagina's 6, 8 en 20 van de begroting 2014). 
In de bijlagen 2, 3 en 4 bij deze brief hebben wij de aan ons verstrekte informatie o var de 
verplichtingen in het vastte stellen actualisatie budget samengevat. In bijlage 5 tenslotte zijn 
enkele van belang zijnde artikelen uit het convenant tussen de deelnemers opgenomen. 

Ad 1. 
Bij de stukken die i ir besluitvc ing zijn aangeboden zijn op pagina 35 enkele fietsprc 
jecten toegevoegd voor een tota* n € 4.531.000. Uit de bijlagen blijkt dat die niet in de 
actualisatie zijn opgenomen. Het totaal aan bestaande verplichtingen bereikbaarheid (€ 5.5 
miljoen) is daarentegen vervallen. Toch zijn die wel opgenomen in het geactualiseerde MIP 
uitvoeringsprogramma 2013. De kosten programmabureau zijn ruim € 1 miljoen hoger en 
voorde periode 2014 t/m 2013 (10 jaar) gemiddeld €470.000 per jaar, wat wij niet erg realis
tisch vinden. Aan het eind van 2020 bestaat er een tekort van € 20 miljoen (3x€ 6.6 miljoen), 
waar geen toelichting inzake de financiering op is gegeven. Sai ïen met de kosten bereik
baarheid en het programma bureau lijkt een tekort eind 2020 van 25 a 30 miljoe an-
nemelijk. Artikel 13 lid 3 bepaalt dat het saldo van het fonds niet negatief mag zijn en in arti
kel 14 lid 3 is opgenomen dat aanvullende stortingen gevraagd kunnen worden door de 
stuurgroep. In de begroting 2014 stelt de stuurgroep dat, als gevolg van het waarschijnlijk 
bereiken van het nulpunt van het regiofonds, bijdragen later zullen worden uitbetaald. Voor 
veel ger r zal dit gezien de financiële problemen niet mogelijk zijn. Dit onderstreept het 
belang van een termijnafstemming tussen projecten en betalingen. Een ;rlenging van de 
betaling van bijdragen t/m 2023 past niet in deze ontwikkeling. 

Ad 2. 
Hierover is al voldoende gezegd. 

Ad 3. 
De door deelne ïers vastgestelde MIP ij volgens ons n de financiële vei -; 
ding. De jaarbegrotingen, jaarrekeningen en de MIP zouden daarom een financiële aanslui
ting behoren te geven. Wij hebben daarom via een WOB verzoek de volgende vragen (4,5 
en 6) gesteld: 
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4 Een financieel overzicht dat de nsluiting geeft tussen de MIP ; oals in 2012 is vast 
gesteld e i de ,/erplichtingei i in de actualisatie. 

De stuurgroep heeft daarop geantwoord: 
"Een dergelijk overzicht is niet beschikbaar. Wel is informatie beschikbaar die gebruikt is om 
de verplichtingen in beeld te brengen. Dit zijn de uitvoeringsprogramma's voor Bereikbaar
heid, Regiopark en Substantiële projecten". 

5. Een financieel overzicht van de in de jaarrekening 2012 opgenomen koster va pre 
jecten dat aansluit bij de MIP 2012. 

Hierop heeft de stuurgroep verwezen naar het meegestuurde uitvoaringsprogramma 2012. 
Ook hebben wij de volgende vraag gesteld: 

6. Het meerjareninvesteringsprogramma als bedoeld in artikel 13 lid 4 van iet coni 
nant uit 2004 tussen de deelnemende partijen in de RGA. 

Waarop de stuurgroep heeft verwezer s de MIP regiopark en de MIP bereikbaarheid 

Artikel 13 lid 4 zegt echter: "Het ontwerp gaat vergezeld v n een ontwerp v > 
ringsprogramma, waarin worden opgenomen de projecten, die in het begrotingsjaar uitvoe-
ringsgereed worden". 

Het feit dat er gei ^ aansluitingen gen aakt kunne >rden tussen de MIF en de jaarrekeni; 
gen en begrotingen tast de controlemogelijkheden door de deelnemers aan. Dit blijkt ook wel 
uit het feit dat er nog rrn mer financiële verantwi irding ij afgelegd over afgesloten pre 
jecten. 

Een voorbeeld daarvan is de afrekening van de busbaan in Peize, waarvan wij de kosten 
hebben opgevraagd. 
De provincie Drenthe heeft ons geantwoord dat zij daa i € 1.3 miljoen \ jeft bijgedragen 
In bijlage 4a (kolibri 19f) is de busbaan Peize opgeni ( ) r € 4 miljoen met een last voor 
net regiofonds van € 3.2 miljoen. Op onze vraag over deze kosten heeft de regio niet gerea
geerd, maar uit het uitvoeringsprogramma 2012/2013 blijkt dat er geen kosten ten laste van 
het regiofonds zijn gebracht. De totale financiering is uit andere bronnen geschied. Dit is dus 
een project dat geruisloos wordt afgevoerd en waarbij de middelen aan andere projecten 
worden besteed zonder rekening te houden r iet artikel 14 lid 3 waarin staat dat dit ve 'eken 
had moeten worden met de deelnem 

De MIP is de basis voor de financiële planning op lange termijn en de jaarlijkse begrotingen 
zijn feitelijk deelplannen van die MIP. Het ontbreken van een uitvoeringsprogramma bij de 
begroting 2014 dat de aansluiting geeft tussen het deelplan 2014 van de MIP en de daardoor 
ontbrekende controlemogelijkheid voor de deelnemers van de begroting (MIP) met de jaarre
kening is volgens ons een essentieel tekort in de financiële verantwoordingsplicht van de 
regio. 

Ten aanzien van de relatie MIP en besluitvorming stelt het regiobestuur in haar nota van 
reactie op de zienswijzen: 

Naar aanleiding van de gestelde vragen over de hardheid van projecter n aangegane 
plichtingen wil de stuurgroep graag het volgende kwijt. De hardheid van projecten in de regio 
is gebaseerd op een bestuurlijke toezegging en goedkeuring voor n financiële bijdrage uit 
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het regiofonds middels een besluit van de stuurgroep. Dit besluit wordt genomen op basis 
van een positief advies van een portefeuillehoudersoverleg en/of de projectdirectie. Op basis 
van het stuurgroepbesluit volgt de daadwerkelijke toekenning. 

Hetb . s dan ook zee dat de v ^ arkeer in Noordenveld geen informatie 
kan geven over de projecten die het HOV aangaan en waarvoor € 12 miljoen is uitgetrokken, 
met een last voor het regiofonds van € 3,6 miljoen. 

Wij hebben in het kader van de controle op de financiële verslaggeving ook gevraagd naar 
een verslag van controlebevindingen, dan wel e anders genoemd doei nent met ee voi 
gelijkbaie inhoud, bij de ac< jntantsverklaring o vor 2012. 

Het antwoord van het regiobestuur is dat dat niet beschikbaar is (Regio GA is geen be
stuursorgaan). 

Wij vragei ons daarbij af of dit betekent dal en dergelijk v;rslag e r niet is of dat dat niet 
beschikbaar is omdat de RGA ge* n bestui* orgaan is. 

Tot slot willen wij nog graag uw aandacht vragen voor enkele projecten. 

In bijlage 3a (rp67a en rp67b) zijn twee bedragen opgenomen voor de Onlanden, recreatieve 
infra en het Hoge Hert, totaal € 820.800 ( € 337.800 resp. € 483.000). Wij vinden die bedra
gen buitensporig hoog voi i een project dat naar onze mening niet thuishoon ï zich fan
tastisch ontwikkelend natuurgebied. Dit gebied is juist autoluw gem lakt door versmalling van 
de doorgaande weg. 
In het uitvoeringsprogramma 2013 is dit overigens al weer verhoogd tot € 548.000. 
Uitvoering van dit project zal een onwenselijke verkeersaantrekkende invloed hebben waar
op de route in het gebied en de oute via Roden/volde niet berekend zijn. 

n bijlage 4a (fiets 09) is de bijdrage regiofonds lil, ir d IIP (versie janua 14) stas 
hier een bedrag voor van € 1.6 miljoen. 

In bijlage 4 b (kolibri 42) was in het basispakket € 881.581 opgenomen, nu € 1.326.500. 

i lopende projecten n de MIP (versie januari 2014, zonder achtergrond kleur) zijn bijna alle 
hoger dan in de vsrsie van 3 juni 2013 die als basis geldt v ir de actus i >atie. 

De nu bijgevoegde lijst geeft dus veel onduidelijkheid en verwarring. 

Ad 4. 
De lijst uitvoeringspre a 2013 bevat een aantal projecten die niet voorkomen of voor 
lagere bedragen zijn opgenc n in de actualisatie. Wij noeme n hier 

Regiopark 33 Veenhuizen, opgenomen h de actualisatie (bijlage 3) voor €98.156, i 
uitvoeringsprogramma voor € 490.779. 

Regiopark 37 Ter Hansouwe, opgenomen n de actualisatie voor € 82.500, in het uitvoe-
r ingsprograü i > > r € 206.250. 

letzelfde geldt voor regiopark 48, TRI I ndgoedei s Nien »r bedragen jsp. 
€ 465.940 en € 765.940. 
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En zo zijn er nog een aantal projecten met grote verschillen. Het uitvoeringsprogramma 2013 
wijkt dus substantieel af van de in de actualisatie 2013 - 2020 opgenomen projecten. 

Ad 5. 
Dit behoeft geen verdere toelichting. Zie het voorbeeld van de busbaan Peize. 

Ad 6. 
Wij hebben hiervoor enkele artikelen uit het convenant als bijlage opgeno c i. Over de tij
digheid is reeds voldoende gezegd. Naast de tekortkomingen in de diverse rapportages wij
zen wij u nog op artikel 13, waarin duidelijk de koppeling is opgenomen van het uitvoerings
programma aan de stortingen per jaar met verrekening na afloop van het jaar. 
In artikel 13 lid 8 is de verplichting opgenomen van een jaarlijkse rapportage per 1 maart en 
1 oktober. Op veel aspecten voldoet de stuurgroep dus niet aan de bepalingen in het conve-

ant. 

Ad 7. 
In de aanbiedingsbrief van 21 januari 2014 zegt de stuurgroep: 
"Door bovendien de harde afspraken uit het verleden financieel overeind te houden, verplich
tingen uit het Regiopark na te komen en nieuw geld vrij te maken voor regionale projecten 
wordt voorde komende jaren een investeringsbudget gecreëerd van ruim € 100 miljoe 7. Ze
ker in deze tijd een enorme prestatie.' 

Wij hebben in bovenstaande aangegeven dat er niet altijd sprake is van harde verplichtingen 
uit het verleden. De ruim € 100 miljoen moet opgebracht worden door deelnemers met veelal 
nu al een tekort aan middelen. Om jezelf dan een pluim te geven voor het feit dat er een in
vesteringsbudget is gecreëerd van ruim € 100 miljoen getuigt van zelfoverschatting en arr 
gantie. Een passender formulering zou zijn dat de regio de deelnemers dankbaar zal zijn 
voor het in deze tijden zeker niet gemakkelijke besluit om ruim € 100 miljoen beschikbaar 1 
stellen voor regionale projecten. 

Onze vereniging is regelmatig uitgenodigd voor de informatiebijeenkomsten van de regio en 
wij hebben daarvan een positieve indruk gekregen. Echter voor een goede samenw erking is 
transparantie, beheersbaarheid en controle door de deelnemers een eerste vereiste. Man 
ons oordeel ontbreekt dat momenteel. Wij zoud< i dan ook graag zien dat een provin< 
rekenkamer, of een combinatie daarvan van beide provincies een onderzoek zou doen naar 
de interne organisatie en de conclusies die daaruit getrokken moeten worden voor de MIP en 
de daar aan gekoppelde vaststelling van de bijdragen van de deelnemers. Pas daarna zou 
een verantwoord besluit genomen kunnen worden over de actualisatie. 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Gro^ i Noordenveld 

W. Nooren, secretaris 
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Bijlage 1 bij brief d.d. 5 maart 2( Samenvatting financiële overzichten 

Bestaande verplichtingen 

Substantiële projecten 

Compensatiegelden 

Bereikbaarheid 

Beter benutten 

Programmabureau 

Regiopark 

Kleine regionale projecten 

Bestuursopdrachten/kwaliteitsteam 

Basispakket 3 juni 2013 

Bereikbaarheid 

Programma beter benutten 

Afronding 

Regionale projecten 

Economie 

Innovatie 

Wonen 

Organisatie 

Financiering 2013 t/m 2023 

Saldo regiofonds 1 januari 

Bijdragen Rijk programma beter benutten 

Gemeente Groningen 

Bijdragen deelnemers 

Verlaging bijdragen deelnemers 

Rente 

Onttrekking uit het Regiofonds/afrondingsverschil 

8,3 

6.8 

5.5 

1.0 

8.7 

0,4 

0,2 

H 

2,7 

61,6 

0,4 

8,0 

Actualisatie 

Budget 

2020 

30,9 

62,0 

8,0 

1,2 

' 

4,5 

110,6 

27,7 

10,0 

-

Begroting 

013 

3,8 

3,4 

3,3 

0.1 

10,6 

<1 ' 

0,5 

0,2 

1,0 

16,5 

5,2 

4.4 

Financieel 

kader 

4 

4,8 

3,4 

1.2 

1,0 

5,6 

0,2 

■ 

8,0 

1.1 

3,5 

0,3 

4.7 

26,1 

76,5 

102,6 

25,6 

2,0 

10,0 

66,5 

2,2-

-

Totaal 

-2020 

8,6 

6,8 

1,2 

1,0 
8.9 

0,2 

0,1 

36,7 

6
 : 

8,0 

1,6 

3,7 

0,3 

5,7 

119,2 

27,7 

7,2 
10,0 

73,2 

0,9 

0,2 

110,6 16,5 102,6 119,2 
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kosten 

B 

krp13 
krp1£ 
krp 1t 
krp18 
krp 20 
krp 21 
krp 23 
C 
D 

F 
G 
H 

Kleine regionale projecten 
Dorpscentrum Winsum 
Pilot zorgvernieuwing Verzoamelstee 
Recreatieve voorzieningen Veenhuizen 
Dorpsplein Zuidhorn 
Damsterdiepgebied Ten Boer 
De Brink Zuidlaren 
Centrumplein Ten boer 

Programma bureau 
Regio park (zie bijlage 2) 
Bestuursopdrachten dec 2012 
Programma beter benutten 
Bereikbaarheid (zie bijlage 3) 
Totaal A t/m H 

gereed 

sp 1 

s p 2 

s p 3 

s p 4 

sp 5 

s p 6 

sp 7 

sp 8 

A 

Substantiële projecten 

Leek - Nietap 

Stadshart Hoogezand 

Stationsgebied Haren 

Dorpscentrum Tynaarlo 

Slochterhaven 

Dorpscentrum Zuidhorn 

Centrumplan Bedum 

Herinrichting Onderdamseweg 

Compensatiegelden 

Leek 

Hoogezand-Sappemeer 

Noordenveld 

2013 

2013 

2013 

. ' 
2013 

2013 

2013 

■2016 

■2015 

•2016 

2 

■2015 

2013 

■2016 

■2014 

regiofonds restant basispakket 

bijdrage 3-jun-i: 3-jun-1 

1.800.000 
3.000.000 

560.000 
'00.00 

700.000 
140.000 
700.000 

700.000 

kosten 

20.000 
15.000 

100.0C 

15.678 

100.000 

100.000 
417.278 

128.529.198 

8.300.000 

2.200.000 

2.300.000 

6.800.000 

20.000 
15.000 

100.000 
66.600 
15.678 

100.000 

100.000 
417.278 

1.039.000 

192.000 

5.458.495 

januari-14 
basispakket fietsprojecten 

toegevoegd 
3-jun-' jan-14 

lopende 
projecten 

progr2013 

2.700.000 
58.943.750 

15.800.000 
520.777.476 

128.529198 30.891.835 61.643.750 536.577.476 

2.700.000 
58.693.750 
61.393.750 

4.531.000 
4.531.000 

12.439.255 
12.439.255 
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totaal 

248.200 
156.000 
239.200 
35.000 
119 224 
98.156 
12.944 
7.500 
82.500 
12.540 
30.000 
8.798-

21.250 
432.000 
45.915 
465.940 
40.600 
170.000 
72.000 

248.400 
36.055 
189.583 

000 
230.000 
300.000 
516.000 
7.600 

135.600 
500.000 
182.250 
337.800 
483.000 

5.454.462 

uitbetaald 
2013 

41.250 

150.000 

27.000 

31.340 

60.750 

_ 
310.340 

2013 

248.200 
156.000 
239.200 
35.000 
119.224 
98.156 
12.944 
7.500 

41.250 
12.540 
30.000 
8.798-
12.750 

216.000 

150.000 
40.600 
136.000 
27.000 
165.600 
4.715 

157.986 
8.000 
92.000 
100.000 
309.600 
7.600 

90.400 
125.000 
60.750 

225.200 
164.400 

3.084.818 

201-

8.500 
108.000 
45.915 
165.940 

34.000 
18.000 
82.800 

92.000 
100.000 
103 200 

i.200 
250.000 
60.750 
112.600 
219200 

1.477.702 

2015 2016 2017 

Regiopark 
rp 03 Aanleg beekdal Messenen fase 1 
rp 10 1e fase Leeg kerk - Dorwerd 
rp 21 Ecologischr verbindigszone Ter Borch 
rp 24 Toegangspoort Noord 
rp 31 Recreatieve voorzieningen en infra waterberging 
rp 33 Veenhuizen kolonie in beeld 
rp 34 Versterken landschaps elementen Haren 
rp 35 Gebiedsplan Woldstreek 
rp 37 Ter Hansouwe 
rp 40 Sluis Hansvaart Slochteren 
rp 41 Particuliere landschapselementen Tynaarlo 
rp 44 Natuurgebied het Stort 
rp 45 Natte landschaps elementen Haren fase 1 
rp46 Structuurvisie Meerweg 432.000 216.000 108.000 108.000 
rp 47 Recreatieve infra Paterswoldsemeer gebbied 
rp 48 TRI landgoederen zone Nienoord 
rp 49 Recreatieve infra Midden Groningen Knuppelpad 
rp 52 Stadsrandzone Peizermaden 
rp 53 Boerenerven Middag Humsterland 
rp 54 Recreatieve infra EHS Reitdiep gebied 
rp 56 IGS natuur landschap en recreatie 
rp 58 EHS Midden Groningen fase 2 
rp 59 Fietspad Spoorbaan Assen aan de AA 
rp 60 Toegangspoort Drentse Aa Asst 230.000 92.000 92.000 46.000 
rp61 Klein Wetsinge 300.000 100.000 100.000 50.000 
rp62 Landgoed Amelte 516.000 309.600 103 200 103.200 
rp 63 Eendekooi Huis te Glimmen 
rp 64 Ontwikkelingsvisie Leekstermeer 
rp 65 Entree Meerweg incl vern Paterswoldsemeer - Friescheveen 500.000 125.000 50.000 
rp 66 Zeegse loopje 
rp 67a recreatieve infra Onlanden 
rp67b Het Hoge hert 483.000 . 164.400 219.200 99.400 

subtotaal 5.454.462 310.340 3.084.818 1.477.702 531.600 50.000 



Bijlage 3b bij brief d.d. 5 maart 2014: Reserveringen Regiopark 

subtotaal 
rp 68 Landgoederen zone Noord Drenthe fase 1 
rp 69 Schakel Nienoord - centrum Leek 
rp 70 Stadsweg Een 
rp 71 Brinkenplan Noordenveld 
rp 72 Pilot onderhoud middels burgerparticipatie 
rp 73 Fase 1 Nieuw wonder van Aduard 
rp 74 Versterking dorpslint Duurswold 
rp 75 Landschap Haren fase 2 
rp 76 Wierden Midden Humsterland 
rp 77 Wandelnetwerken Westerkwartier en Middag Humsterland 
rp 78 Kwaliteitsimpuls dorps en sttadsranden 
rp 79 Verkenning integrale opgave Laagveengordel 
rp 80 Assen aan de Aa 
MIP 40 Landschapsopgave en recreatie IGS 

totaal 

5.454.462 
195.000 
30.390 
36.000 
22.500 
30.000 
120.000 
101.500 
145.934 
236.526 
19.750 

158.000 
140.000 
600.000 

1.395.000 
8.685.062 

uitbetaald 
2013 

310.340 

12.156 

29.000 
41.696 
67.579 

_ 
460.771 

2013 

3.084.818 
130.000 
12.156 
28.800 
22.500 
10.000 
60.000 
29.000 
41.696 
67.579 
9.750 

58.000 
100.000 
100.000 
43.400 

3.797.699 

2014 

1.477.702 
65.000 
6.078 

20.000 
60.000 
29.000 
41.696 
67.579 
5.000 

50.000 
40.000 
150.000 
351.600 

2.363.655 

2015 

531.600 

7.200 

14.500 

33.789 
5.000 

50.000 

150.000 
500.000 

1.292.089 

2016 

50.000 

20.846 

200.000 
400.000 
670.846 

2017 

-

100.000 
100.000 



Bijlage 4a bij brief d.d. 5 maart 2014: Reserveringen Bereikbaarheid 

fiets 04 
fiets 06 
fiets 09 
fiets 10 
' ■ 

2 
fiets 15 
fiets 16 
fiets 18 

kolibri 02 
kolibri 03 
kolibri 04/rsp12 
kolobri 07 
kolibri 08 
kolibri 14/rsp13 
kolibri 15 / rsp 05 
kolibri 16 

Iibri17 
kolibri 18 
kolibri 19 /rsp 06 
kolibri 19d 
kolibri 19f 
kolibri 19h 
kolibri 20 
kolibri 21 

Bereikbaarheid 
Reitdiep/Noordelijke ringweg 
Zuidhorn - Den Hoorn 
Zuidhorn - Groningen 
Bedum - Groningen 
Ten Boer Groningen 
Winsum - Groningen 
Assen West- Messchenveld 
Verbinding "de Vosholen" 
fietspad langs Meerweg 
Woldweg - Foxholstermeer 
Rotonde Meerweg Paterswolde 
Busstation Assen 
Station Assen - Zuid 
Stationsgebied Bedum 
OV -as Peizerweg 
Station Europark 
Knooppunt stationsgebied Winsum 
Transferium Zuidhorn 
Kwaliteitsverbetering Q-liners/marketing 
Regiotram Zernike 
Regiotram Kardinge 
Transferium Leek 
DRIS studie 
Dynamisch gebruik busbaan Peize 
Bus vluchtstrook Leek 
Facelift Noorderstation 
Spoor Groningen - Veendam 
subtotaal 

gereed 

2012 
2012 
2014 
2013 

' -201 
2015 
2012 
2013 
2013 

2015 
2013 
2013 

na 2014 
2016-2018 

2017 
2012-2014 

2014 
2011 
2012 

2012-2013 
2012 

kosten 

1.047.000 
388.320 

4.700.000 
2.900.000 

670.000 
789.266 
540.000 

35.000.000 
50.000.000 

1.500.000 
12.000.000 
65.000.000 
2.300.000 
2.442.972 
4.000.000 

4.000.000 
5.600.000 

29.000.000 

regiofonds 

bijdrage 

200.000 
178.000 

1.600.000 
1.500.000 

531.000 
335.500 
350.000 
270.000 

■ 

2.400.000 
11.000.000 

400.000 
8.000.000 

10.700.000 
650.000 
610.743 

2.100.000 
20000.000 

800.000 
580.000 

3.200.000 
1.420.000 

2.400.000 
85.110.643 

restant 

3-jun-13 

35.600 

65.000 
450.000 

54.000 

480.000 
2.766.703 

basispakket 

3-jun-13 

400.000 
2.600.000 

650.000 
675.000 

_ 
17.725.000 

kosten 

388.320 
4.700.000 
2.900.000 
5.000.000 
■ / • • . 

670.000 
1.013.301 

540.00C 
■ 

155.01 
1.500.000 

12.000.000 

2.710.000 
2.700.000 

_ 
199.672.421 

basispakket 

3-jun-13 

I.400.000 
400.000 

2.600.000 

650.000 
675.000 

_ 
17.725.000 

fietsprojecten 
toegevoegd 

jan-14 

531.000 

_ 
4.531.000 

lopende 
projecten 

progr2013 

178.000 
1.600.000 
1.500.000 

335.500 
450.000 
270.000 

-

. 
8.638.900 
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Bijlage 4b bij brief d.d. 5 maart 2014: Reserveringen Bereikbaarheid 

subtotaal 
kolibri 2', Freq. verhoging Gron - Leeuwarden 
kolibri22a Transferium Haren 
kolibri 23b Transferium Haren 
kolibri 24 Station Hoogezand 
kolibri 28 Ten Boer - Groningen 
kolibri 31 / rsp 07 Transferium Assen-West 
kolibri 3 Verkeersmanagement Ring Groningen 
kolibri 33 Transferium Hoogezand 
kolibri 34 Knoop Groningen 
kolibri 35 / rsp 21 Stationsgebied Haren 
kolibri 42 Mobiliteitsmangement 

DRIS (Dynamisch verkeers manage-

kolibri 44 / rsp 27 ment) 
kolibri 46 Bushalte Hooge Meeren 
kolibri 49 Busontsluiting Europaweg 
KOV 1 Busstation Assen 
KOV 4 Project doorrijden 

Onderzoek exploitatie OV - bereikbaar-
KOV 5 heid 
KOV Onderzoekskosten P + R lokaties 

Busstation Norg 
RSP 18 Busdoorstroming Europaweg 
RSP 23a enb HOV Leek - Roden 
RSP 23b HOV Roden 

verschil 

gereed 

2011 
2013 

2016 
2014 

201 
202 

1-201'. 
2012 

2012 

2012 

kosten 

' 

1.000.000 

27.000.00C 
■ * 

1 8C 0 
2.347.000 

40.000 

5.000.000 
719.000 

3.100.000 

regiofonds 

bijdrage 

7.000.000 

500.000 

60.000 
1.000.000 

: 
500.000 

1.326.500 

20.000 

,ti() Kif) 

660.000 
. 

128.529.198 

restant 

3-jun-13 

■i ' 

t o o i 

881.581 

620.000 
5.458.495 

basispakket 

3-jun-13 

7 725 C 
.000.000 

960.000 
1.000.000 

8.750 
900.000 

500.000 
5.600.000 

_ 
58.943.750 

kosten 

t 

127.000.000 

■ 

920.000 
10.000.000 
4.042 

000 
000.000 

7.800.000 
2.347.000 

35.000 
3.000.000 
1.500.000 

'C! i ( 000 

_ 
520.777.476 

basispakket 

3-jun-13 

7.000.00C 

).000 
1.000.000 

750 
900.000 

3.60 

_ 
58.693.750 

fietsprojecten 
toegevoegd 

jan-14 

4 , 

_ 
4.531.000 

lopende 
projecten 

progr2013 

■ 

6.8I 

500.000 
1.326.500 

175.1 

_ 
12.439.255 
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Bijlage 5 bij brief d.d. 5 maart 2014: Artikelen uit het convenant 2004 

Artikel 3. De Stuurgroep. 
4. De Stuurgroep beslist bij unanimiteit van de ter vergadering aanwezige leden. Voor het nemen van 
beslissingen is de aanwezigheid vereist van ten minste tien leden, die ten minste acht Deelnemers verte
genwoordigen. Het nemen van beslissingen over voorstellen vindt niet plaats, indien een of meer leden, 
die niet ter vergadering aanwezig kunnen zijn, vóór de aanvang van de vergadering aan de voorzitter 
hebben gemeld, dat zij tegen die voorstellen bezwaar hebben. 

Artikel 4. De taken van de Stuurgroep. 
2. Voorzover beslissingen de instemming behoeven van de Deelnemers of de staten en raden, zullen zij 
tijdig daaraan worden voorgelegd en door de leden van de Stuurgroep worden verdedigd. 

3. De Stuurgroep heeft in ieder geval de volgende taken: 
e. het jaarlijks vaststellen van de begroting met het uitvoeringsprogramma, bedoeld in Artikel 13; 
f. het geven van bindende adviezen aan Gedeputeerde staten van Groningen 
over de bijdragen aan Deelnemers uit het Regiofonds, bedoeld in Artikel 13; 
h. het jaarlijks vaststellen van het meerjareninvesteringsprogramma, bedoeld in 

Artikel 5. Het Dagelijks Bestuur. 
1. Er is een Dagelijks Bestuur, waarvan de leden door en uit de Stuurgroep worden aangewezen. Bij deze 
aanwijzing wordt in acht genomen, dat zitting hebben leden, die de provincies Drenthe en Groningen, de 
gemeenten Assen en Groningen, de "schragende" gemeenten, de "schakelgemeenten" en de overige 
Drentse en Groningse gemeenten vertegenwoordigen. 

Artikel 9. De uitvoering. 
Deelnemers zijn belast met de uitvoering van de regionale programma's, de essentiële regionale pro
jecten en de ontwerpopgaven, zoals vastgelegd in deel II Uitvoering van het Rapport. 

Artikel 11. Het meerjareninvesteringsprogramma. 
1. De Stuurgroep stelt jaarlijks vóór 1 maart het meerjareninvesteringsprogramma voor het daaropvolgen
de kalenderjaar en de vier jaren daarna vast. 
2. In het meerjareninvesteringsprogramma worden alle investeringsprojecten en acties opgenomen, die 
ter voorbereiding of uitvoering van de essentiële regionale projecten zullen worden ondernomen. 
3. Het meerjareninvesteringsprogramma wordt door Deelnemers tijdig voor de eerste keer ter instemming 
aan de staten en raden voorgelegd. Elke volgende keer wordt dit programma ter kennisneming aan de 
staten en raden voorgelegd. 

Artikel 12. De uitwerking. 
3. Deelnemers spannen zich in voor een vroegtijdige betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en 
marktpartijen bij de ontwikkeling, de uitwerking, de uitvoering en de financiering van de regionale pro
gramma's, de essentiële regionale projecten en de ontwerpopgaven. 

Artikel 13. Het Regiofonds. 
3. Rente over het saldo van het Regiofonds wordt aan het Regiofonds toegevoegd. Het saldo van het 
Regiofonds mag op kasbasis (d.i. de som van de ontvangen stortingen, bedoeld in Artikel 14, en de bijge
schreven rente verminderd met de uitgekeerde bijdragen, bedoeld in Artikel 15) niet negatief zijn. 
4. De Stuurgroep stelt jaarlijks vóór 1 maart, in samenhang met het meerjareninvesteringsprogramma, 
bedoeld in Artikel 11, een ontwerp van een begroting voor het Regiofonds voor het daaropvolgende ka
lenderjaar vast. Het ontwerp gaat vergezeld van een ontwerp van een uitvoeringsprogramma, waarin 
worden opgenomen de projecten, die in het begrotingsjaar uitvoeringsgereed worden. De ontwerpen van 
de begroting en het uitvoeringsprogramma worden voorzien van een toelichting en, zonodig, ondersteu
nende bijlagen. 
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6. De Stuurgroep zendt de ontwerpen van de begroting en het uitvoeringsprogra nma zo spoedig mogelijk 
naar de Deelnemers. Deze ontwerpen worden door de Deelnemers ter kennis van de staten en de raden 
gebracht. Vóór 1 juli kunnen Deelnemers van hun zienswijze omtrent de ontwerpen doen blijken. 
7. De Stuurgroep stelt, kennis genomen hebbende van de van Deelnemers ontvangen zienswijzen, de 
begroting en het uitvoeringsprogramma vóór 1 juli vast. De Stuurgroep zendt de begroting en het uitvor 
ringsprogramma aan de Deelnemers, die deze ter kennis brengen van de staten en de rader 
8. De Stuurgroep brengt over elk halfjaar vóór 1 maart en vóór 1 oktober aan de Deelnemers verslag uit 
over de stortingen in, de bijdragen uit en de stand van het Regiofonds. Dit verslag wordt door de Deelne
mers ter kennisneming aan de staten en raden toegezonden. 
9. De Stuurgroep legt vóór 1 maart van elk jaar aan de Deelnemers rekening en verantwoi ling af var 
het door haar gevoerde behe sr over het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De rekening en verantwoc 
ding is voorzien van een accountantsverklaring. 

Artikel 14. De stortingen. 
1. De Deelnemers storten jaarlijks vóór 1 maar het Regiofc < 
2. Voor elk der jaren 2004 tot en met 2015 leveren de Deelnt mers gezamenlijk dezelfde storting in het 
Regiofonds als in het jaar 2003, te weten Euro 4.538.000, over hen verdeeld overeenkomstig kolom 2 van 
de tabel in Bijlage 2 van deel I Visie van het Rapport. De Deelnemers verplichten zich jegens elkander tot 
het tijdig treffen van een regeling in dit Convenant, die voorziet in de vaststelling van de stortingen van de 
Deelnemers voor elk der jaren 2015 tot en met 2029. 
3. Naast de storting, bedoeld in het tweede lid, leveren e Deelner ers v< r elk der jaren 2006 tot en met 
2009 een aanvullende storting. De grootte van deze aanvullende storting wordt door de Stuurgroep in de 
begroting, bedoeld in Artikel 13, vastgesteld, afhankelijk van het door de Stuurgroep vastgestelde 
meerjareninvesteringsprogramma, bedoeld in Artikel 11. Na afloop van elk begrotingsjaar wordt de aan
vullende storting van elk der Deelnemers voor dat jaar zo spoedig mogelijk verrekend op basis van de 
werkelijk in dat jaar gedane uitgaven. 

Artikel 16. De beleidsmonitoring. 
1. De Stuurgroep volgt de voortgang van alle investeringsprojecten en acties, die ter uitvoering van de 
regionale programma's, de essentiële regionale projecten en de ontwerpopgaven in het meerjaren-
investeringsprogramma zijn opgenomen. 
2. Eenmaal per twee jaar, voor de eerste keer in 2006, draagt de Stuurgroep zorg voor eer onitoring 
van het gevoerde beleid, in het bijzonder op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en mobiliteit. 
Daarbij wordt tevens gerapporteerd over voorzieningen, natuur, ruimtelijke aspecten van de landbouw, 
landschap, water, recreatie en toerisme. Aandacht wordt besteed aan duurzaam bouwen. 
3. De Stuurgroep neemt naar aanleiding van de uitkomstei n de in het eerste en tweede lid mo toring 
besluiten, zonodig tot wijziging van het meerjareninvesteringsprogra a, bedoeld in Artikel 11, en van de 
begroting, bedoeld in Artikel 13. 
4. De Deelnemers informeren de staten en raden over de resultaten van de monitoring. 

Artikel 17. De evaluatie. 
1. Eenmaal in de vijfjaar, voor de eerste keer in 2008, draagt de Stuurgroep zorg voor een evaluatie. 
Daarin wordt antwoord gegeven op de vraag of de gevolgen van de samenwerking in de Regio zowel 
bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming zijn met de visie, zoals neerge
legd in het Rapport, en of de Regiovisie nog voldoende antwoord biedt op maatschappelijke ontwikkelin
gen. 
2. De Deelnemers informeren de staten en raden over de evaluatie en legi|en aan hen 
verantwoording af. 
3. Indien zulks krachtens dit conven: : nodig is, vragen de l jelnemers de staten en raden om instem
ming over de besluiten, die de Stuurgroep naar aanleiding van de evaluatie mocht hebben genomen. 
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