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Geachte mevrouw, heer,

Hierbij ontvangt u een kopie van de brief aan de colleges van B&W, respectievelijk
Gedeputeerde Staten, die bij de Jaarstukken van de Regio Groningen-Assen is verstuurd
en in 3-voud de Jaarstukken.

U wordt verzocht deze stukken ter kennis te brengen aan uw raad dan wel Staten.
Jaarlijks wordt t.b.v. de raads- en Statenleden een samenvatting van de Jaarstukken
opgesteld in de vorm van 'GA rapporteert' (voorheen het Scorebord). Deze is ook
bijgevoegd.

De Jaarstukken voor de raads- en Statenleden zijn ook op Extranet te vinden. Op
aanvraag via ons secretariaat (secretariaat@regiogroningenassen.nl) kunnen deze in
gedrukte vorm toegezonden worden.

Wij zijn graag bereid de Jaarstukken met een presentatie nader toe te lichten.

Met vriendelijke g roet,

J.B.R. Wijma
programmadirecteur Regio Groningen-Assen
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 Groningen, 15 mei 2012  

 

 

Behandeld door : Programmabureau Regio Groningen-Assen 

Telefoonnummer : 050-3164289 

Bijlagen : Zie opsomming einde brief 

Onderwerp : Jaarstukken 2012 Regio Groningen-Assen 

 

 

Geacht college, 

 

 

Hierbij bied ik u de Jaarstukken 2012 van de Regio Groningen-Assen in drievoud aan.  

Conform het convenant wordt uw college in de gelegenheid gesteld te reageren. Ik 

verzoek u namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de Jaarstukken ter kennis te 

brengen aan uw raad dan wel Staten. Eventuele reacties van uw college kunnen 

schriftelijk vóór 1 oktober a.s. bij het programmabureau ingediend worden.  

Daarna stelt de Stuurgroep de begroting vast.  

 

Op 24 februari 2012 heeft de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de jaarrekening 2011 

en concept begroting 2013 vastgesteld. Wij kjunnen u de Jaarstukken echter nu pas 

aanbieden. 

De oorzaak daarvan is dat na deze datum er aanvullende informatie bekend is geworden 

over de financiële positie van Landsbanki. Hieruit blijkt dat er meer dan 100% dekking 

beschikbaar is om de preferente crediteuren inzake de IJslandse Landsbanki uit te 

betalen. Naar oordeel en op advies van de Ernst & Young accountants moet deze 

gebeurtenis na balansdatum daarom met terugwerkende kracht worden verwerkt in de 

jaarrekening 2011. In het kader van het weerstandsvermogen is Ernst & Young 

accountants van oordeel dat er geen financiële buffer gehouden hoeft te worden voor het 

feit dat er ook kosten worden gemaakt voor de afwikkeling van het faillissement van 

Landsbanki en eventuele valutarisico’s bij uitbetaling.  

Dit tesamen houdt in dat de volledige voorziening Landsbanki (circa € 1,18 miljoen) vrijvalt 

en weer is bijgeboekt bij het saldo van het Regiofonds. 

 

Daarnaast is tijdens de controle van de jaarrekening 2011 gebleken dat er in de 

jaarrekening 2010 een relatief kleine incorrectie in de post Kleine regionale projecten zat. 

In overleg met de accountant is dit in de vergelijkende cijfers gecorrigeerd. 
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Eveneens op 24 februari 2012 heeft de Stuurgroep in samenhang met de afspraken over 

de regionale woningbouwprogrammering compensatie middelen beschikbaar gesteld ten 

behoeve van gemaakte kosten in het kader van de regionale opgave van de gemeenten 

Leek/Noordenveld en Hoogezand-Sappemeer. 

 

Aangezien bovenstaande drie punten doorwerking hebben in de jaarrekening 2011 en de 

concept begroting 2013 zijn beide documenten hierop aangepast. Voor het overige zijn 

beide documenten ongewijzigd. 

 

De bezuinigingen bij gemeenten en provincies hebben ook hun weerslag op de regio. Als 

deelnemers uitgezonderd de Provincie Groningen hebt u besloten de bijdrage aan het 

regiofonds te verlagen met 10% ingaande 2011. Ook het Programmabureau heeft een 

vergelijkbaar kortingspercentage toegepast op de bureaukosten en organisatie. Het is 

gelukt binnen die taakstelling de uitvoering van de Bestuursopdrachten en daarin 

opgenomen activiteiten te realiseren. Dat blijft de lijn in 2012. Dat gebeurt vooral door het 

efficiënt inzetten van beschikbare formatie, terugbrengen van inhuur en het verlagen van 

een aantal budgetten. 

In overleg met de provincie Groningen in haar functie van vermogensbeheerder en 

kassier werken wij aan verdere professionalisering en optimalisering van onze financiële 

administratie en het vermogensbeheer.  

 

Als Regio Groningen-Assen kijken we terug op 2011 als een jaar waarin meer dan ooit de 

vrijwillige samenwerking in de regio werd getoetst op haar meerwaarde. Zo vergde het 

traject van woningbouwafstemming veel tijd. Ook dit jaar kenmerkte zich dat door een 

grote mate van eensgezindheid bij de deelnemers in het zoeken van oplossingen voor de 

stagnatie op de woningmarkt. Sterker nog, als deelnemers vond u zich in het 

gemeenschappelijke uitgangspunt de regio te beschouwen als één gemeente en van 

daaruit te komen tot besluiten. Een vergelijkbaar proces is gestart voor de 

bedrijventerreinen. 

Andere resultaten zijn onder meer de opening van het P+R-terrein Hoogkerk en afspraken 

over een gezamenlijke innovatieve agenda met het rijk ter verbetering van de kwaliteit van 

het openbaar vervoer. De Taskforce Mobiliteitsmanagement kreeg een vliegende start en 

27 werknemers zijn inmiddels convenantpartner.  Verder is er een landschapsfonds met 

streekrekeningen voor een noodzakelijke kwaliteitsimpuls in het landschap in het Zuidelijk 

Westerkwartier en het Nationaal Landschap Drentsche Aa gerealiseerd en de Europese 

aanvraag ten behoeve van de herstructurering van bedrijventerreinen werd gehonoreerd.   

 

We leven in een ongewisse tijd. De dossiers van afstemming rond wonen en 

bedrijventerreinen zijn een weerspiegeling van een bredere ontwikkeling waarin eerdere 

ambities van continue groei een halt worden toegeroepen. De tijd van grote groei komt 

naar veler inschatting niet meer terug. In de openbare ruimte en fysieke bebouwing 

worden de gevolgen daarvan zichtbaar en tastbaar. Het is een opgave om daarvoor 

oplossingen te vinden. Als overheden hebben we het zwaar: we krijgen andere en meer 

taken met minder budget, tengevolge van decentralisaties door het rijk en bezuinigingen. 

We constateerden eerder dat juist de regionale samenwerking haar meerwaarde bewijst 

in het gezamenlijk vinden van oplossingen, ook zodanig dat we nieuwe kansen kunnen 

creëren. In dat licht dringt de noodzaak tot een kwalitatieve actualisatie van onze 

regiovisie zich op. Wij zullen daartoe ook de onafhankelijke advisering door het 

Kwaliteitsteam benutten. 
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Mede gezien het tijdsgewricht van crisis en recessie kiezen we als rode draad voor 2012 

voor het thema ‘verbinding’, als essentie van de meerwaarde van de regionale samen-

werking en als kans gezamenlijk doelen te bereiken waar dat afzonderlijk niet (meer) kan. 

We doen dat in een sterk veranderende omgeving.  

Naast moeilijkheden zien we juist door de regionale samenwerking ook mogelijkheden.  

Een daarvan is een operationele. Bij de meeste deelnemers en stakeholders is er een 

vacaturestop. De bezuinigingen nopen hen steeds vaker tot aanzienlijke ingrepen in 

personeelsformatie. Daardoor neemt de kwetsbaarheid in voorbereiding en uitvoering van 

werkzaamheden en projecten toe. Mogelijkheden tot samenwerking op operationeel 

niveau is een onderbelicht thema binnen de regio en verdient in 2012 agendering en 

nadere verkenning. 

 

Inhoudelijk richt de Regio naast woningbouwafstemming haar blik in 2012 ondermeer op 

afstemming rond de bedrijventerreinen waar vergelijkbare problemen spelen qua 

capaciteit. Her- en anders bestemmen wordt een belangrijk thema. Wat betreft de 

bereikbaarheid wordt verder gewerkt aan de Programmering voor het doorrijden van de 

Regiotram de regio in en zal de tot nu toe succesvolle Taskforce Mobiliteitsmanagement 

worden geëvalueerd. Voor Regiopark wordt de lijn van 2011 voortgezet dat Regiopark op 

onderdelen verweven wordt met het programma Wonen en het programma 

Economie/bedrijventerreinen. Daarmee beogen we behoud en verhoging van de 

omgevingskwaliteit bij het wonen en de bedrijventerreinen.  

 

Onderdeel van de Jaarstukken vormt het Financiële kader MeerjarenInvesterings-

Programma (MIP) 2010 – 2020. De uitgaven aan de regionale programma’s 

Bereikbaarheid en Regiopark zijn gebaseerd op het MIP en het Uitvoeringsprogramma 

2012. In de doorvertaling in de conceptbegroting 2013 is een inschatting gemaakt van de 

bijdrageaanvragen die de projectverantwoordelijken in 2012 en 2013 kunnen indienen. De 

daadwerkelijke uitbetaling uit het regiofonds is afhankelijk van de claims die de 

deelnemers gedurende het jaar indienen.  

 

Eveneens vormen onderdeel van de Jaarstukken de bestuurlijke opdrachten. Conform de 

uitkomsten van de evaluatie worden deze met ingang van 2010 jaarlijks opgesteld. De 

bestuurlijke opdrachten vormen het kader voor het uitvoeringsprogramma, waarbinnen de 

portefeuillehouders opereren. In de opdracht staan kernachtig de doelen, de beoogde 

acties met de verwachte output, de planning en de benodigde middelen uit het regiofonds. 

Tevens staat vermeld met welke risico’s de uitvoering gepaard gaat.  

De ambities zoals verwoord in de Bestuursopdrachten zijn naar de mening van de 

bestuurders reëel en haalbaar. 

De Stuurgroep heeft de bestuursopdrachten 2012/2013 in haar vergadering van 24 

februari jl. vastgesteld. Zij kiest daarmee voor sturing op een meer strategisch niveau.  

Ik verzoek u de bestuursopdrachten als integraal onderdeel van de Jaarstukken aan uw 

raad respectievelijk uw Staten ter kennisneming voor te leggen.  

 

Evenals het voorgaande jaar wordt in ‘GA rapporteert’ (voorheen het Scorebord) een 

samenvatting gegeven van de Jaarstukken. ‘GA rapporteert’ is bijgevoegd. 

Ook worden er voldoende aantallen ter verspreiding naar de raads- en Statengriffiers 

gezonden. 
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De raads- en Statengriffiers worden in een separate brief door het programmabureau er 

over geïnformeerd, dat de overige stukken voor de raads- en Statenleden op Extranet zijn 

te vinden en op aanvraag in gedrukte vorm toegezonden kunnen worden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Bijlagen:  

1. Notitie jaarstukken Regio Groningen-Assen 

2. Jaarrekening 2011 

3. Concept-begroting 2013 

4. MIP (Meerjareninvesteringsprogramma) 2010 - 2020 

5. Inleiding op Bestuursopdrachten en 5 Bestuursopdrachten 

6. ‘GA rapporteert’ 2012. 
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(01 ) Oplegnotitie Jaarstukken 2012

lnleiding op onderwerp
Conform het convenant Regio Groningen-Assen is een ontwerpbegroting opgesteld voor het
jaar 2013. Deze begroting moet worden gezien in samenhang met de jaarrekening 201 1 en
wijzigingsvoorstellen voor de begroting van 2012, het vastgestelde
Meerjareninvesteringsprogramma 2010-2020, het Scorebord 2012 en de
bestuursopdrachten.

Begrotingswijzigingen 20 1 2
Er zijn geen begrotingswijzigingen ten opzichte van de begroting 2012.

Ontwerp begroting 2013
Evenals de voorgaande jaren is de ontwerpbegroting 2013 opgedeeld in de subgroepen
projectbureau en projecten. Ten opzichte van de begroting 2012 zijn er voor 2013 bijna geen
veranderingen.

Het door de Stuurgroep vastgesteld Meerjareninvesteringsprogramma 201 0-2020 is in de
ontwerpbegroting verwerkt. Evenals voorgaande jaren is een inschatting gemaakt van de te
verwachte aanvragen voor een regiofondsbijdrage van de deelnemers.

Uitvoeringsrisico's
De invloed van de effecten van economische onzekerheden kunnen leiden tot wijzigingen
van prioriteiten bij gemeenten en provincies. Deze kunnen van invloed zijn op de uitvoering
van de regionale programma's, zoals opgenomen in het Meerjareninvesteringsprogramma
2010-2020.
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Regio Groningen-Assen, telefoonnummer secretariaat: 050-31 64299 1t2
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: Stuurgroep Regio Groningen-Assen ZO3O

wij hebben de jaarrekeninq 2011 van stuurgroep Regic Groningen-Assen 2o3o te Gronlngengecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uii oe oalaÃs per 31 iecember 2011 en de staat van baten enlasten over 2011 met de toelichting, waarin fs opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslaqen voor vòrslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheld van het bestuur
De stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening,
in overeenstemming met de door de stuurgroep gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezetin de toelichting op de balans en de staat van baten en lasten. De stuurgroep Regio Grontngen-Assen2030 is tevens verantwoordeliJk voor een zodanige interne beheersinq ãts z¡ noóozakelijk acht om hetopmaken van de jaarrekeníng mogelíjk te maken zonder afwijkingen van materieelbelang als gevolg vanfraude of fouten. )

Verantwoordellj4heid van de accountant
onze verantwoordelijkheld is het geven van een oordeel over de jaarrekeninq op basis van onzecontrole. wii hebben onze controle verricht ín overeenstemming met ¡tedertånis recht, waaronder de
Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan oe voor ons geldende ethischevoorschrlften en dat wlj onze controle zodanig plannen en ultvoeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwljkingen van materíeel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over debedragen en de toelichtingen in de jaarrekeníng. De gesetecteerie werkzaamheden zlJn afhankelijk vande door de accountant toegepaste oordeelsvormlng, met lnbegrf p van het inschatten van risico,s dat de
Jaarrekenlng een afwiJking van materleel belang bevat als g.uólg'uun fraude of fouten. B¡¡ het makenvan deze ríslco-lnschattingen neemt de accountant de inteine beheerslng in aanmerkfng dle relevant isvoor het opmaken van de Jaarrekenlng en voor het getrouwe beeld daarvan, qerlcht op 

-net 
opzetten vancontrolewerkzaamheden die passend zlJn in de oms[andlgheden. Deze rtsfco-inschatilngen hebbenechter nfet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengán over de effectiviteit van de jnterne

beheersing van de stuurgroep, Een controle omvat tevens het evalueren van de geschlktheld van degebrulkte grondslagen voor flnanclële verslaggevÍng en van de redelijkheid van de door het bestuur vande stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekenlng.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informaile voldoende en geschikt is als basisvoor ons oordeel.
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Oordeel
Naar ons oordeel 1 van stuurgroep Regio Gronlngen-Assen 2030 in alle vanmaterieel belang eld in overeánrtårr¡ng met de door stuurgroep Regio

;jijiäTå:ì:: hreven srondslasen, zóats uíteensezet ln ¿á toËlrcntins op de

verspreidlngskrÍng
staat van baten en lasten waarin de basls
flnanciële verslaggeving betreft de door

rondslagen. Dlt doet geen afbreuk aan ons oordeel.
-Assen 2030 en onze controleverklaring daarbiJ
Groningen-Assen 2030 en haar

halve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Groningen, g mei2012

Ernst & Young Accountants LLp

w.g. drs. B.W, Ltttet RA
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Vo*rw*erd

Voor u ligt de jaarrekening van Regio Groningen-Assen voor het boekjaar 2011. Middels
deze jaarrekening geeft de stuurgroep Regio Groningen-Assen inzicht in het inkomsten-
en uitgavenpatroon van het afgelopen jaar. Bij het opstellen van de afrekening is het
convenant Regio Groningen-Assen (stuurgroep 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 k'ansen benutten. Deze opgave is alleen
te realiseren als we de handen ineenslaan. Deelnemers aan het samenwerkingsverband
zijn de provincied Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen,
Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo,
Wínsum en Zuidhorn (zíe ook www,regiogroningenassen,nl).
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I. Grondsl*gen

Grondslag en ven waarderi ng
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de
nominale waarden.

G ro ndsiag en v an res uitaatbepa Ii ng
Voor zover niet anders is vermeld, vindt de resultaatbepaling plaats op basis van het
stelselvan baten en lasten.

Met het opmaken van de jaarrekening 201 1 is Eebleken dat er in de jaarrekening 2010
een relatief kleine inconectie in de post Kleine Regionale projecten zat. ln overleg met de
accountant is dÍt in de vergelijkende cijfers gecorrigeerd.
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Tabel 1: Balans 201 1

Toef icl'eting cp de balans
Activa

' Vorderingen op korte termijn € 866.257
Ðit betreft nog te ontvangen bedragen.

' Rekening-courant met de provincie Groningen €.34.602.745
Betreft het saldo in rekening-courant met de provincie Groningen ultimo 2011

Vooruitbetaalde bedragen € 0
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Passíva
, Regiofonds € 33.543.655
Het regiofonds heeft op 31 december 2011 een reserve van circa € 33,5 miljoen. Hiervan
is circa € '10 miljoen direct gekoppeld aan de uitkering van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat voor het bereikbaarheidsprogramma. Voor de uitvoering van het programma
Begiopark en Bereikbaarheid is er voor een totaal bedrag van circa € 69 miljoen aan
verplichtingen aangegaan voor de periode 2010 Vm 2020, waarvan circa € 30 miljoen
bestemd voor de RegioTram.

^ Voorziening Landsbanki€ 0
Op 29 december 2011 is een interim betaling ontvangen met betrekking tot onze claim op
Landsbanki. Daarnaast is conform het advies van de accountant de voorziening
Lansbanki voor het overige deel voltedig afgeboekt (zie ook pagina 14 van deze
jaarrekening).

- Schulden op korte termijn € 1.153.277
Dit betreft nog te betalen bedragen. Dit zijn nota's/verplichtingen die al zijn meegenomen
in eerdere jaren, maar betaald worden in 2012 en deels in 2013.

' Vooruit ontvangen bedragen €.772.470
Dit betreft vooruit ontvangen bedragen. Dit ziin bedragen die zijn overgemaakt in 2011,
maar worden besleed in 201 2 en deels in 2013

b

*eserve
, reoiofonds 33.543.655 40.097.054

\jccrziening
. voorzienino Landsbanki 0 1.187.959

Vcideringen
. vorderingen op koÍte

termijn

. rekentngcourant met

provincie Groningen

, vooruitbetaalde

bedragen

34.602.745

0

866.257

42.479.633

59.770

0

Schulden

, korte termijn

Kûrl vteeffid verÍnogeft

^ vooru¡t ontvangen

bedraqen

1.153.277

772.O7A

1.254.390

0

Totrle active (31-12) 35.469.f¡02 42.539.40s Tolale passiva ( 31-12) 95.469.002 42.539.403
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3. Hxploltatie

9.500.000
0

333.630

9.833.630

8.8f 4.044
0

400.000

9.214.0it4

8.814.044
1.343,500

636_938

r0.794,482

1. Biidraoen deelnemers
2. Alqemene inkomslen
3- Flente

Tot¡al

5.707.065
180.2S7

2.507.117
0

317.355

I 89.433
0

1 00.000

'103.738

9.105.005

847.192

64.633

8.747

18.302

88.79'l

27.165

1 1.900

5,950

0

49.846

1.122.526

10.227.531

393.901
0

9.833.630

17.000.000
1.000.000

3.500.000
1.100.000.

500.000

200.000

3.000.000

0

1 00.000

26.4fi'.000

840.000

50.000

9.000

18.000

45.000

25_000

6-000

6.000

0

25.000

1.024.000

27.424.0tO

18.209.956

0

9.214.044

0

15.295.527
102.633

1.128.052

358.S29

255.938
280.000

0

s8.833

17.523.952

863.388

51.945

8.670

16.750

31.254

21.904

3.258

5.000

0

6.680

1.011.889

18.535.841

6.553.400
1.187.359

10-794.¡182

Proqtamnra's gtt pfûiecten

A. Bereikbaarheid
B. Taskforce Mobiliteitsmanaqement
C. Reûiopark
D. Voorinvesteren in landschao
E. Economie, Bedrijventerreinen,
Profilerinq
F. Wonen

G. Substanlieel Regionaal Project

H. Kleine regionale projecten

l. Kwaliteitsteam

Totaal progrcmma's en D¡olecten

Frogrammabureau
1. Salariskosten

2. Huisveslingskosten

3. Vergaderkosten

4. AdmÍnistratiekosten

5. CommunicatÍekosten

6. lnterne kwaliteit

7. NIROV

8, Vastgoedrapporlage

L Monitor

10. Onvoorzien

ll : Tota al pro g rammab u¡eau

Totale o nltrekk¡ n g (t+ ll)

A. O nttrekki ng reg i ofo nds

B. Atboeken voorzienina Landsbanki

Totaal

Tabel 2: Exploilat¡e 2O11
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T*cËiehtËng *p cxp!*å€aËEereker:is'Tg ZGl f
Met uitvoering van projecten uit de programma's Regiopark en Bereikbaarheid is de
afgelopen jaren een grote slag gemaakt. Door regelmatig bij de deelnemers langs te gaan
is een scherper beeld van de uitvoering en kan snelworden bijgestuurd. Hel is nu zaak
hier scherp op te blijven.

Lasten Frûg raffi?sÌrä's Ëe'¡ prejeetæn
A. Eerelkbaa¡'heici (Kaíibrii fiets) € í 5.299.527
Via de notit[e "Uitvoeringsprogramma bereikbaarheid 201 1" is de Stuurgroep RGA op
3 december 2010 geinformeerd over de voortgang van het programma Bereikbaarheid. ln
tabel 4 zijn de projecten aangegeven die of in 20'11 in uitvoering of in voorberelding of
voltooid zíjn en langer doorlopen, inclusief de Quick Win-middelen van het Rijk.
ln 2011 is circa € 15,2 mlljoen door de deelnemers geclaimd. Het begrote bedrag van €
17 miljoen (inclusíef Quick Win middelen van I en M)voor het programma Bereikbaarheid
is dus niet volledíg uitgekeerd. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat een aantal
geplande projecten voor 2011 later tot uitvoering is gekomen. Dit betreft ondermeer
complexe projecten, die samenhangen met andere bereikbaarheidsprojecten (bijv.
Busstation Assen / Florijn As en projecten die wegens vertraging in de procedures later
starten (HOV as West Groningen).

Tabel 3: Uítvoeringsprogramma 201 1

B. Taskforce Mobíliteitsmanagement € 102.633
De stuurgroep heeft op 29 april 2010 ingestemd met het in het leven roepen van een
Taskforce Mobiliteitsmanagement. Juni 2010 is het Regionaal convenant
Mobilileitsmanagement Groningen-Assen ondertekend. Vanuit het regiofonds is circa € 1

miljoen gereserveerd, De toegezegde rijksbijdrage is in 2011 uitgekeerd. De Taskforce
Mobiliteílsmanagement heeft een looptijd tot 2013,1n 2012 vindt de evaluatie plaats.

C. fregiopark€ 1.l29.0gz
Conform de evaluatie-resultaten is voor 2011 € 3.5 miljoen beschikbaar gesteld voor
Regiopark om nieuwe projecten te beschikken en aan lopende projecten termijnbetalingen
te verrichten. Het uitvoeringsprogramma 201 1, zoals dat in december 2010 is vastgesteld
door de stuurgroep, is begroot op € 1,5 miljoen. Een tweetal projecten heeft als g

YouuçI

Transferium Hoogkerk (afgerond) Facel¡tl Noordelijke slalions

HOV-as West (bus Koeriersterweg) Reactivering spoorverbinding Zuidbroek - Veendam

Station Europapark HOV-as West: Busbaan Koerìerstenoeg

Dynamisch gebruik busbaan Peize - Groningen (afronding 2011) Tijdelùl(e uitbreiding transferium Haren

Aus 0p vluchtstrook A7 Leek - Hoogkerk Fietsbrug Reitdiep/ Noordelíjke Ringweg-Plataanbrug (

Bus op vluchtstrook 428 De Punt " Haren (voorbereiding) Dynamisch verkeersmanagement (Pakket 1 3)

(voorbereiding)

tlereikbaarheid Busstation Assen ïaskforce Mobilititeitsmanagement

Fietsroute De Vosholen RegioTram lìin 1 en 2

Fietsroute Plus Gronlngen - Bedum (voorbereiding)

F¡êtsroute Plus Gron¡ngen - Zuìdho¡n
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van onduidefijkheid, over de co-financiering ILG van de onderhandelingen tussen de
provincies en het Rijk, vertraging opgelopen. Van de begrote € 1,5 miljoen is circa € 1,1
miljoen daadwerkelijk geclaimd.

Tabel 4: Uitvoeringsprogramma 201 1

t. Voarínvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw € 0
Op basis van een daartoe ingedÍende aanvraag heeft de stuurgroep in december 2008
besloten de claim van € 6 miljoen toe te kennen aan het programma Voorinvesleren in het
landschap De Groene Gompagnie. Afgesproken is dat op basis hiervan concrete
aanvragen voor deelprojecten kunnen worden ingediend, conform het Spelregelkader van
de regio. De aanvraag voor het 1e deelproject is eind 2009 ingediend en van een positief
advies voorzien door de portefeuillehouders Regiopark. Vanwege de crisis heeft
herbezinning plaatsgevonden over de oorspronkelijke opzet. Daardoor zijn er geen
investeringsuitgaven gedaan. De stuurgroep neemt hierover in het kader van de regionale
woningbouwafstemmlng een besluit begin 2012.

il
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Ë. Econamie, Bedrijventerreinen ert profílering € ASg.gZg
ln het geactualiseerde MIP 2010-2020 (stuurgroep juni Z0o9) is jaarlljks een budget van
€ 500.000 beschikbaar gesteld voor het programma Economie, Bedr'ljventerreinen en
Profilering. Het begrote bedrag is in 2011 voor het programma Economie,
Bedrijventerreinen en Profilering niet volledig uitgegeven.

Flealisatie

Versterk€n

Toegangspoort Noord

Fietspad Niehove-Aalsum - afqrond Veenhuizen

Fietspad Oostindíe - afoerond Receatieve

Aanpak inveslerinqsqebied stadsrand Assen - afoerond

Aanleg beekdal Messchen, fase I Waterkwaliteil en natuurbelevino Piccardthofolas - aloerond

Laan en f¡etspad oude Schoolpad Zeiien - afoerond Uitvoering structuurvisie Meenr¿eq

Aanpak investÊr¡nesgebied Koninqsas - afgerond TRIP Paterwoldsemeeroebied fase I

sladsrand Groninqer Ommelanden Haren

Gebiedsplan Wotdstreek

Fietspad Meenteweq Versterken recfeatieve infrastructuur EHS Midden-Groninqen

Uituoer. 1 fase inrichtinq Leeokerk-Dorkwerd

Realìsalie stru unroutes

Verslerken recreatieve infrastructuur Beekherslel

lntendant Koningsas LUP

Ecozones Ter Borch n

Herstel Huis te Glimmen * afqerond Herstel sluis Haansvaart Íncl. onlsluitino

Fietspad Wolfsbarqe - afoerond Natuurbeleving hel Stort

Ecologisch verb F'veen en bovenloop Slokkert - afoerond ïÊl landgoederenzone Nienoord

Toeqanqspoort Diikveld

sladsrandzone hoofdstad Smaak

Herstel Humsterlandboerenerven fecf.r
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Via de bestuursopdracht Economie 201112012 is dit programma nader uitgewerkt binnen
de beschikbare financiële kaders. Op hoofdlijnen waren de belangrijke resultaten in 2011:

. geactualiseerd inzicht in de vraag naar werklocaties;

. evaluatie van de regionale afspraken bedrijventerreinen;

' partner in het Europese SEEDS project;
. twee succesvolle bijeenkomsten van het Economisch Platform;
. inzichtelijk maken van de Demand and Supply chain Energie sector;
. onderzoek naar kansen voor verduurzamen bedríjventerreinen.

Het doel van het programma Profilering is het vergroten van kennis over en draagvlak
voor de Regio Groningen-Assen, het bevorderen van de samenwerking en het werken
aan externe profilering.

Voor de externe profilering van de regio zijn, naast de nieuwe website, diverse acties en
míddelen ingezet in 201 1 , Deze zijn benoemd in het Actieplan Profilering dat in 2010
samen met stakeholders tot stand is gekomen. Over dit plan heeft begin 2011
besluitvorming plaatsgevonden, waarna de voorstellen verder zijn uitgewerkt-
BesluitvormÍng over de verdere uìtvoering is voorzien in 2Q12.

F. Wonen € 255.938
ln de sluurgroep van maart 2011 heeft de Stuurgroep ingestemd met de bestuursopdracht
2011-2012 en de daarin opgenomen begroting van het beschikbare jaartijkse budget van
€ 200.000.

ln 2011 stond het uitvoeren van de tien, in april 2011 door de stuurgroep ondeftekende,
woningbouwafspraken centraal. Gonform deze afspraken is gewerkt aan een
herprogrammering van het woonprogramma van de regio-gemeenten. Op basis van een
eigen woningmarktmonitor en een inventarisatie van alle nu bekende woningbouwlocaties
zijn verschillende scenario's uitgewerkl. De uitwerking van deze scenario's vormen de
essentie en urgentie van de regionale woonvisie die in 2012 wordt opgeleverd.
Conform de vastgestelde woningbouwsafspraken heeft de Stuurgroep van oktober 2011
ingestemd met het instellen van een lnnovatieteam Wonen voor een totale bijdrage van
€ 100.000- Omdat een deel van dlt bedrag ten laste komt van 201 1 is het beschikbare
budget voor 20'11 overschreden.

G. Substa¡¡tiële projecten niefstedelijke gemeenten € 280.0t0
ln het kader van de besluitvorming over de evaluatie heeft de stuurgroep besloten vast te
houden aan de onderscheiden rollen in regionaal verband van de niet-stedetijke
gemeenten. Met het oog op het zichtbaarder maken van deze rollen is € I1 miljoen
beschikbaar gesteld in het Meerjaren lnvesteringsprogramma van de regio (MlP 2010-
2020), ln 2010 en 201'1 hebben gemeenten projectplannen ingediend, welke met het
kwaliteitsteam zijn besproken. Het kwaliteitsteam heeft in een vroegtijdig stadium
geadviseerd hoe extra kwafiteit aan de projecten kon worden toegevoegd. ln 2011 is de
uitvoering van het eerste project gestart. ln 2012-2013 slarten de gemeenten met de
uitvoering van de projecten.
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H. Kleine regionalç prajecteri € {)

Met de instelling van de regeling voor Substantiële projecten is het budgel voor Kleine
Regionale projecten komen te vervallen.

l. Kwaliteiistearn € 98.833
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

kwatiteitsteam en de vergoeding voor de leden van het kwaliteltsteam.

Kosten prcgran'!mabureä¡*
De kosten van het programmabureau zijn binnert de begroting gebleven, waardoor de

afgesproken kostenvermindering van 1 07" is gerealiseerd.

1. Sa/arlskosfen € 863.388
De stuurgroep heeft in 2011 € 840.000 beschikbaar gesteld voor de salariskosten. De

salariskosten worden jaarlijks gecorrigeerd voor de CAO-ontwikkelingen, Het
personeelsbestand was in 2011 met circa 11 fte. structureel Íngevuld. Vanwege de
volgende bijzondere omslandigheden is het budget van de salariskosten licht
overschreden: in 2011 was er sprake van uitvoering van herwaardering, die tot enige

verhoging heeft geleid- Verder is sprake van twee t'rjdelijke detacheringen vanuit
gemeenten, met wat hogere salariskosten dan in de formatie is voorzíen.

2. Huisveslingskosren € 5'f .945
De gemaakte kosten hebben betrekking op de huur en de inrichting van de kantoorruimte.

De huur is in 2011 licht gestegen, hierdoor is het structurele budget licht overschreden.

3. Vergaderkosfen € 8.674
Er wordt vaak extern 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, Administratiekosien € 'rã.750

De financiéle administratie van de Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de

kassier (provincie Groningen) van het samenwerkingsverband. De provincle Groningen

ontvangt een vergoeding voor het uitvoeren van de financiële administratie. Het opstellen
van begrotingen, jaarrekeningen en het meerjareninvesteringsprogramma valt nlet onder

deze dienstverlening. Daarnaast drukken de kosten voor de accountantscontrole voor de
jaarrekening en de controlerijksbijdrage van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op

deze post.

5. Öommunicatíekosien € 31.294

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 aclies,

nieuwsbrieven, websites, bijeenkomsten en de stuurgroepexcursie naar Arnhem
Nijmegen.
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6. (lnterne) kv'taliteit prtgrammabureau € 24.9G4

Om de kwaliteit van de dienstverlening aan de deelnemers van het
samenwerkingsverband te verhogen heþben enkele medewerkers van het
programmabureau een opleiding gevolgd. Tevens hebben er twee teamdagen
plaatsgevonden. Daarnaast hebben de medewerkers van het programmabureau
deelgenomen aan congressen en kennissessies van het Nirov.

7. ltircv € 3.258
De stuurgroep besloot in 2004 tot deelname aan het Nirov-programma'Van Stad Naar
Regio'. De Regio Groningen-Assen heeft vanuit verschillende geledingen de afgelopen
jaren actief deelgenomen aan het programma, dat inmiddels met succes is afgerond met

het slotcongres Community of Practices (CoP) 'De Nieuwe Praktijk van Regionale

Strategieën'. Het Nirov heeft - met de partners als klankbord en denktank - een
vervolgprogramma uitgewerkt genaamd Forum voor Stedelijke Regio's, om de
platformfunctie verder geslalte 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, De stuurgroep heeft in 2008 besloten om aan dit programma deelte
nemen, dat een looptijd van drie jaar heeft. De jaarlijkse kosten bedragen € 6.000
(voorheen € 11 .900).

8, Vastgoedrapportage € 5.ffi4
De stuurgroep heett in 2005 besloten om toe te treden als Founder van de Stichting
Vastgoedrapportage Regio Groningen-Assen. De informatie uit deze monitor wordt
verwerkt in de sociaal-economische monitor. Vanwege de zorgelijke financiële situatie is
echter kritisch gekeken naar de begroting en vanwege de professionalisering van het
vastgoedrapport is er gekozen om de monilor niet meer uit te geven. Het budget voor de
sociaal economische monitor komen te vervallen.

.f 0. }nvoorzien € 6.680
De oorzaak voor het gebruikmaken van deze post is:

. Conferentie Krimp-groeidialoog

Op 20 mei 201'l vond de conferentie met de titel 'Krimp-groeidialoog' plaats. Dit gebeurde
op initiatief van de provincies Groningen en Drenthe en de Regio Groningen-Assen. ln de
provincie Groningen en Drenthe doet zich het fenomeen voor van de combinatie van
bevolkingsgroei en -daling. De Regio Groningen-Assen neemt in bevolking toe, de regio's
Noord- en Oost-Groningen en Oost Drenthe worden geconfronteerd met een flinke
bevolkingsdaling. Centraal in de conferentie stond de vraag 'Wat kunnen krimpende
regio's als Noord- en Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe en een groeiende regio als
Groningen-Assen concreet voor elkaar betekenen, toegespitst op wonen, werk, onderwijs,
zorg en financiën?' De conferentie mondde uit in een aantal praktische afspraken.
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5Ëortingen
A. Onttre\king Fegicfonds € 6.SSS.4t0
Na afloop van het kalenderjaar is exact bekend hoeveel geld er gestort is, dan wet
onttrokken kan worden aan de reserve van het regiofonds. ln 2011 is circa € 6,5 miljoen
onttrokken aan het reserve van het regiofonds.

g. Afbceking vaarziening € i.157.gíg
ln oktober 2008, ten tijde van de kredietcrisís, werd duidelijk dat de drie uitstaande
deposito's bij banken in lJsland niet op de afgesproken vervaldatum terug zouden worden
ontvangen. De deposito's totaal€ 30,0 miljoen waren geplaatst bij de Kaupthing Bank en
Landsbanki. Voor het terugontvangen van de uitstaande deposito's trekt de provincie
Groningen sinds medio november 2008 samen op met het Rijk en de Landsadvocaat Pels
Rijcken & Drooglever Fortuijn. ln januari 2009 he'eft de provincie Groningen de uitgezette
middelen bij de Kaupthing Bank terugontvangen (circa € 20,9 miljoen). Aangaande de
middelen bij Laûdsbanki heeft op 16 december 201 '1 een zitting bij de lJslandse rechtbank
plaatsgevonden, waarbij de claim van de provincie Groningen (circa € 10,8 miljoen) is
geverlfieerd en vastgesteld. Op 29 december 2011 is een interim betaling ontvangen van
deze cfaim van de provincie Groningen op Landsbanki. Het gaat híerbij om een bedrag
van circa € 3,3 miljoen, Begin 2012 is er aanvullende informatie bekend geworden over de
financiële positie van Landsbanki. Hieruit blijkt dat er meer dan 100% dekking
beschikbaar is om de preferente crediteuren inzake de lJslandse Landsbankídeposito uit
te betalen. Naar oordeel en op advies van de Ernst & Young accountants moet deze
gebeurtenis na balansdatum daarom met terugwerkende kracht worden verwerkt in de
jaarrekening 201 1 . Dit houdt in dat de volledige voorziening Landsbanki (circa € 1,1 I
miljoen) vrijvalt, en is bijgeboekt bij het saldo van het Regiofonds.

Baten
1. Bijdragen van de deelnemers € 8.814,A44
De deelnemers hebben met elkaar afgesproken om jaarlijks € 9,5 miljoen beschikbaar te
slellen voor Regio Groningen-Assen. De Stuurgroep heeft in 2010 besloten tot het
doorvoeren van een korting van 10% op de reglonale bijdrage voor de jaren 201 1 Vm
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 na 2015.

2. Ãlgemene ìnkomsten € 1.345.500
Vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 2004 € 10,0 miljoen beschikbaar
gesteld voor het programma Bereikbaarheid. Deze middelen zijn ingezet voor de
uitvoering van projecten. Ook heeft de Regio voor vier projecten Quick Win-gelden
gekregen. Deze middelen zijn direct gekoppeld aan specifieke uitvoeringsprojecten.
Vanuit de BDU middelen is voor de Taskforce Mobiliteitsmanagement in 2010 circa € 1 ,0
toegezegd voor de periode 201 1-2012. Tevens zijn er middelen toegezegd vanuit het
BDU voor het project Bus op de vluchtstrook A7.

3. Æenie € 636.938
Van de provincie Groningen wordt jaarlijks rente ontvangen op de rekening-courant
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3. FãreanciciÊe pEan*íng

Ìn onderstaande financiële planning is een koppeling gemaakt tussen de balans en de
exploitatierekening. Het geeft op hoofdlijnen ínzicht in de financiële stromen.

Tabel 5: Financiéle planning

Yourqc

Sland reqiolonds (1 ianuari) 40.097.054 40.097.054 40.490.955

Stortino van de deelnemers 8.814-044 8.814.044 9.500.000

Aloemene inkomsten 't.343.500 0 0

Renteonbrenqsten 636.938 400.000 333.630

Uitoaven 't 8.535.841 27.424.000 10.227.531

Af boekino voorzienino Landsbanki 1 .187.959 0 0

Stand ¡egiolonds (31 december) 33.543.654 21,887.098 40.097.054
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4" Venantwmording Hiik 2011

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verleent een specifieke uitkering vanuit het regionale mobiliteitsfonds aan het programma Bereikbaarheid

van € 22 miljoen. Belangrijke voorwaarde is dat de Regio Groningen-Assen minimaal hetzelfde bedrag in legt. De bestede middelen moeten worden

verantwoord via het principe van Single lnformalion Single Audit (SISA). Onderstaande format is opgesteld door het Ministerie en ingevuld door de

Regio Groningen-Assen. Het beginsaldo van het regionale mobiliteitsfonds is op 1-1-2011 circa € 13 miljoeñ. Daarnaast is de rentebaten aan het

fonds toegevoegd, Het regionaal mobiliteitsfonds heeft op 3'l-12-201 1 een saldo van circa € 12,3 miljoen. BDU middelen zijn verkregen voor het

werkprogramma Mobiliteitsmanagement en het project Bus op de Vluchtstrook A7
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1. lnleiding

Voor u liçjt de ontwerpbegroting van Regio Groningen-Assen voor het boekjaar 2013. Het
convenant Regio Groningen-Assen is als leidraad gehanteerd voor het opstellen van de begroting.
Met deze begroting maakt de stuurgroep Regio Groningen-Assen de verwachte financiële stromen
voor 201 3 inzichtelijk.

Achtergrond

De Regio Groningen-Assen is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie, waarbij over de bestuurlijke
grenzen tussen de gemeenten en provincies wordt heen gekeken. Karakteristiek voor de Regio
Groningen-Assen is de ruimte. Ruimte die we willen koesteren. Tegelijk willen we onze
economische kansen benutten. Deze paradoxale opgave is alleen te realiseren als we onze
handen ineenslaan. 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. reg iog ron ing enassen. n l)

Ambitie
De Regio Groningen-Assen wil het mooiste woon-werklandschap in Nederland worden met een
grote nadruk op de ruimtelijke kwaliteiten en in relatie met de kenniseconomie. Deze ambitie
hebben de deelnemers aan de RGA nog een keer onderstreept in de evaluatie van de
samenwerking. De besluitvorming daarover werd in 2010 afgerond.
Door de bezuinigingen legt het rijk de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening en andere
beleidsterreinen steeds meer terug bij provincies en gemeenten. Niet alleen bezuinigt het rijk, ook
decentraliseert het bevoegdheden waarbij het de vraag is of er (voldoende) middelen
overgeheveld worden. Daarom komt het in deze tijd in de regionale samenwerking er meer dan
ooit op aan om vanuit eigen kracht te opereren en de regio te positioneren, in afstemming en
samenhang met noordelijke verbanden.
De RGA werkt met uitvoeringsprogramma's, te weten Bereikbaarheid, Bedrijventerreinen/
Economie, Regiopark en Wonen. Ondersteunend aan alle programma's is het programma
Communicatie en profilering. Over de afgelopen periode zijn dankzijde regionale samenwerking
als mijlpalen ondermeer te noteren het besluit een bijdrage uit het regiofonds beschikbaar te
stellen voor het uitvoeren van de 1" fase van de Regiotram; de ondeñekening van het convenant
mobiliteitsmanagement om de groei van de automobiliteit te beperken; een piogr"rr" uoo,
herstructurering van bedrijventerreinen, de oprichting van het Economisch platform Regio
Groningen-Assen (deelnemers bedrijven, kennis, onderwijs en overheid), het Ambitiedocument
Mooi, mooier, mooist van het Regiopark en flinke stappen in de richting van regionale
won ingbouwafstemm ing.
Voor de komende periode ligt per programma in de Bestuursopdrachten 201 2l2o1g op strategisch,
tactisch en operationeel niveau vast welke activiteiten staan gepland om aan de ambitie van de
RGA bij te dragen. Er liggen ook integrale opgaven. Aan de realisatie daarvan dragen
verschillende programma's bij. Als te bereiken mijlpalen zijn ondermeer te noemen regionale
afspraken in het kader van woningbouwafstemming; verhogen van ruimtelijke kwaliteit in
woonplannen door samenwerking tussen wonen en regiopark; uitvoering van de economische
ambitieagenda; een plan van aanpak voor het doorrijden van de regiotrãm de regio in en duidelijke
profilering van de regio als geografisch gebied, ork internationaal.
Het bereiken van de beoogde resultaten vergt niet alleen een krachtige regionale samenwerking
tussen de deelnemers in de RGA. Ook klemt het eens te meer met stakeholders uit bedrijfsl.u.n,
maatschappelijk middenveld en onderwijs en andere partners samen te werken.
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Leeswijzer

De conceptbegroting 2013 geeft inzicht in de financiën van Regio Groningen-Assen.
Achtereenvolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de financiële planning. Dit hoofdstuk beschrijft
de verwachte onttrekkingen en inkomsten van het regiofonds. De uítvoeriñgrprogr"rma,s van
Bereikbaarheid, Regiopark, Bedrijventerreinen en Wonen zijn in hoofdstuk-3 vertaald naar de
financiële implicaties voor 2013. ln 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 201 212013. Tenslotte zijn in de bijlagen de jaarlijkse bijdragen van de
deelnemers aan het regiofonds en een verkort Meerjareninvesteringsprogramra (Mlp) 2o10-2020
opgenomen. Alle bedragen in deze begroting zijnin euro's.

Proces

Vanaf 2006 rapporteert de Regio Groningen-Assen ee'n keer per jaar over de voortgang van de
regionale samenwerking en de financiële aspecten. Hierdoor wordt elk voorjaar via de õolleges
aan de raden en Stateh een totaalpakket aangeboden. Conform het convenant wordt uw college in
de gelegenheid gesteld te reageren.
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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 (MlP), uitvoeringsprogramma 2012 en jaarrekening

2011. De stortingen van de afzonderlijke gemeenten en provincies aan het regiofonds zijn
opgenomen in bijlage 1.

Tabel 1 : Financiele planning 2012 en 2013
* De uitgaven zijn gebaseerd op de begroting van 2012 (inclusief de begrotingswijzigingen uit de jaarrekening 201 1).

** De Stuurgroep heeft op 29 april 2010 besloten tot het dooruoeren van een korting van 10/o op de regionale bijdrage

voor de jaren 201 1 t/m 2014.

"** BDU bijdrage, projecten Bus op de Vluchtstrook en Taskforce Mobiliteitsmanagement r=
rÍ
J=
Í=

tj
G=

J=
F=

E=

T=

G=

s7

t7
T=

É

20.533.699Saldo regiofonds (1 januari) 33.543.655

Begrote inkomsten
Storting van de deelnemers ** 8.814.044 8.814.044

Alqemene inkomsten"*Ê 800.000 0

Verwachte rente 400.000 200.000
Totale inkomsten 10.014.044 9.014.044

Begrote uitgaven*
1.024.000 1.039.000Programmabureau
22.000.000 20.000.000Projecten

23.024.000 21.039.000Totale uitgaven

Regiofonds (31 december) 20.533.699 8.508.743

Financiële plan 2012 begroting 2013
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Begroting programma's en projecten 2019

ln dit onderdeel van de begroting wordt een overzicht gegeven van de verwachte kosten voor het
jaar 2013. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in regionale programma's en projecten
(Bereikbaarheid, Regiopark, Bedrijventerreinen, Wonen en Voorinvesteren in Landschap) en
overige projecten (Substantiële projecten, Kwaliteitsteam,). De toelichting beschrijft de opbouw van
de begrote uitgaven en de eventuele verschillen met het jaar 2012. Voor een gedetailleerd
overzicht wordt verwezen naar bijlage 2.

De uitgaven aan de regionale programma's Bereikbaarheid en Regioparkzijn gebaseerd op het
meerjareninvesteringsprogramma (MlP) en het uitvoeringsprogramma 2012. ln de doorvertaling in
deze begroting is een inschatting gemaakt voor de bijdrageaanvragen die in 201 2 en 2013 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 programmaopdrachten voor de regionale programma's
opgesteld. De programmaopdracht vormt het kader waarbinnen de portefeuillehouders opereren
en dus ook voor het uitvoeringsprogramma. ln zo'n programmaopdracht 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. Hierdoor stuurt de stuurgroep
meer op strategisch niveau en concentreren de portefeuillehouders zich op de uitvoering van het
MIP.

Tabel 2: Begroting programma's en proiecten 2013
* inclusief begrotingswiizigingen die verband houden met de jaarrekening 201 l
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Regionale programma's en projecte n
A. Bereikbaarheid 10.000.000 10.000.000
B. Taskforce Mobiliteitsmanagement 1.000.000 0
C. Regiopark 3.500.000 2.500.000
D. Voorinvesteren in landschap voor

toekomstige woningbouw
0 0

Economie, Bedrijventerreinen en
Profilerinq

E 500.000 500.000

F. Wonen 200.000 200.000

Overige projecten
G. Compensatie 3.500.000 3.400.000
H. Substantieel reqionaal project 3.200.000 3.300.000
l. Kwaliteitsteam 100.000 100.000

Totaal 22.000.000 20.000.000

Programma's en n Begroting 2012 2013
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Toelichting op begroting regionale projecten 2013

A. Bereikbaarheid € 10.000.000
Op basis van het financiële kader van het geactualiseerde MIP 2010-2020 (Stuurgroep 29 juni

2009) en het uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2013 (Stuurgroep 7 december 201 1) is voor
2012 €,10 miljoen begroot. ln de begroting van 2012 wordt geen bijdrage vanuit de Quick Win-
gelden (van het Ministerie van l&M) verwacht. Voor 2013 wordt wederom een uitgave van circa €
10 miljoen verwacht uit het Regiofonds.

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 zijn, zijn 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 2012 is redelijk
hard en voor 2013 veel minder hard. De gehonoreerde en verwachte uitvoeringsprojecten
201212013 zijn op de volgende pagina opgenomen in tabel 3.

De Regio Groningen-Assen heeft voor haar uitvoeringsprogramma vanuit het mobiliteitsfonds van
het Ministerie van V&W in totaal€ 22 miljoen ontvangen. Deze middelen zijn rechtstreeks
gekoppeld aan de uitvoering van projecten en kunnen tot en met december 2012 worden besteed.
Van deze Quick Win-middelen is het grootste deel al besteed.

De uitvoering van het programma Bereikbaarheid vraagt ook in 2012 exTra aandacht. Daarbij gaat
het niet alleen om de uitvoering voor de korte termijn 2012-2013, maar ook voor de middellange
termijn 2012Llm 2014. Een belangrijk aandachtspunt voor de middellange termijn betreft de
verwachte uitgaven voor de RegioTram van € 33,0 miljoen in de periode 2012 - 2017. Deze
hebben een forse impact op het Regiofonds. De eerste bijdrage aan de lijnen 1 en 2 van de
RegioTram is reeds betaald.

ln 201 2 zullen de eerste verkenningen van het "Doorrijden van de RegioTram de regio in" starten
ln de periode tot 2020 zijn in het Regiofonds bijdragen aan de plankosten opgenomen. Voor de
realisatie van de "RegioTram, doorrijden de regio" zijn nog geen middelen opgenomen.

ln het kader van het Raamwerk RegioRail heeft de Regio Groningen-Assen een bijdrage
opgenomen voor een aantal spoorse projecten. De belangrijkste zijn "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 plaats.

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 in een geactualiseerd MIP Bereikbaarheid eind 2012.

B. Taskforce Mobiliteitsmanagement € 0
De stuurgroep heeft op 29 april 2010 ingestemd met het in het leven roepen van een Taskforce
Mobiliteitsmanagement. Juni 2010 is het Regionaal convenant Mobiliteitsmanagement Groningen-
Assen ondertekend. Vanuit het regiofonds is circa € 1 miljoen gereserveerd. De toegezegde
rijksbijdrage is in 2011 uitgekeerd. De Taskforce Mobiliteitsmanagement heeft een looptijd tot
2013. ln 2012 vindt de evaluatie plaats.

Pagina 8/1 7
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Te verwachten aanvragen

Fietspad Rotonde Paterswoldseweg

Strekken lijnen Leek (HOV-impuls)

Strekken lijnen Roden (HOV-impuls)

Doorontwikkeling transferium Zuidhorn

Bereikbaarheid station en busknooppunt Winsum

Doorrijden van de RegioTram de regio in

Beter Benutten

Gehonoreerde aanvragen

Fietsroute Plus Groningen - Zuidhorn (fase ll)

Fietsroute Plus Groningen - Bedum

Fietsroute "de Vosholen"

Bereikbaarheid busstation Assen

Bereikbaarheid Station Bedum

Doortrekking HOV-as Peizerweg - Hoofdstation

Stat¡on Europapark

RegioTram Tramlijn I - Zernike

RegioTram Tramlijn ll - Kardinge

Dynamisch gebruik busbaan Peize - Groningen

Facelift Noordelijke Stations

Spoorverbinding Groni ngen / Zuidbroek - Veendam

Verbetering bereikbaarheid transferium Haren (rotonde Meerweg)

Tijdelijke Uitbreiding transferium Haren

Bus op de vluchtstrook A7 Leek - Groningen

en Bus op de vluchtstrook 428 De Punt - Haren

Taskforce Mobiliteitsm anagement

Fietspad Den Horn - Zuidhorn

Dvnamische Reisinformatie Svstemen OV (DRIS)

Verwachte in uitvoeri ram ma201212013

Tabel 3: Uitvoeringsprojecten programma Bereikbaarheid. De projecten in de eerste kolom van de liist

betreffen projecten die opgenomen zijn in het vastgestelde uitvoeringsprogramma 2012, van enkele proiecten

loopt de uitvoer¡ng door in 2013. ln de tweede kolom zijn de projecten opgenomen waarvan een aanvraag in

2012 of 2013 wordt verwacht

C. Regiopark € 2.500.000
ln het Ambitiedocument Regiopark, dat op 3 december 2010 is vastgesteld door de stuurgroep,
wordt beschreven op welke wijze Regiopark bijdraagt aan de regionale ambitie om een van de
mooiste woon-werklandschappen in Nederland te realiseren en aan welk type projecten een

financiële bijdrage wordt gegeven.
Vooruitlopend op het opstellen van het Ambitiedocument is het budget voor Regiopark, bij de
vaststelling van de evaluatieresultaten in 2009, verruimd naar 30 miljoen euro tot 2020.
Van dit beschikbare budget is inmiddels 14 miljoen euro toegekend aan investeringsprojecten die
in uitvoering zijn; deze middelen zijn dus uitbetaald dan wel opgenomen als kasmiddelen.

Bljdrage aan Reg¡opark-proiecten
De Regiopark-bijdrage aan projecten is vanaf het eerste uitvoeringsprogramma in 2006
vastgesteld op maximaal 45 "/" (en voor recreatieve inf rastructuur 33%). Tot vorig jaar is het gelukt

om de bijdrage vanuit Regiopark aan projecten op gemiddeld 25/" vasl 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
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. ln het Ambitiedocument

is tevens om voornoemde reden de mogelijkheid gecreëerd om aan strategische, regionale
projecten incidenteel een hogere bijdrage toe te kennen.

Pagina 9/1 7
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Actuaf isatie MIP 2010-2020
Als het gaat om besteding van de Regiopark-middelen na2012 is het Meerjaren lnvestering
Programma (MlP) 2010-2020 van belang. ln het MIP 201 0-2020 zoals vastgesteld in 2009 staan
naast de zogenaamde 'harde' projecten', die al in een uitvoeringsprogramma zijn opgenomen, ook
'zachte' projecten. Deze zijn nog volop in voorbereiding en ontwikkeling en hieraan zijn dan ook
nog geen Regiopark-middelen toegekend. De Regiopark-bijdrage aan deze projecten zal vanuit de
nog beschikbare 16 miljoen euro gefinancierd worden.

ln 201 2 zal hel MIP geactualiseerd worden. Allereerst wordt het MIP geactualiseerd met
investeringen en projecten die voortkomen uit de aangescherpte ambities van Regiopark zoals
verwoord in het eind 2010 door de stuurgroep vastgestelde Ambitiedocument. Dit betreft onder
andere de strategische groeninvesteringen in relatie tot woningbouw.
Bij de actualisering van het MIP is er nauw contact met de beide provincies als het gaat om de
ontwikkelingen met betrekking tot de ILG-gelden (lnvesteringsbudget Landelijk Gebied). De ILG-
gelden zijn in een aantal gevallen een belangrijke co-financieringsbron voor Regiopark-projecten
(werk-met-werk). Het Ministerie van Economie, Landbouw en lnnovatie (ELl) zet in op een

Tabel 4: Uitvoeringsprojecten Regiopark
* de projecten in de lijst betreffen projecten die opgenomen z1n in het vastgestelde uitvoeringsprogramma 2012 en waarvan de

uitvoering doorloopt in 2013 en verder. Mogeliike nieuwe proiecten voor 2013 staan n¡et ¡n deze tijst omdat deze eerst in het

uitvoeringsprogramma 2013 moeten worden opgenomen conform het spetregelkader (pm post).

Toeqanqspoon Diikveld Realisatie knapzakroutes - afqerond

Realisatie struunroutes Versterken landschapselementen Haren

Toeoanqspoort Noord Fraevlemaborq

Herstel Huis te Glimmen - afqerond Kolonie in beeld Veenhuizen

Fietspad Oostindie - afqerond Receatieve voorzieninqen en infra VIEP

Aanpak investerinqsqebied stadsrand Assen - afqerond Ter Hansouwe

Aanleq beekdal Messchen, fase 1

Waterkwaliteit en natuurbeleving Piccardthofplas -

afoerond

Laan en fietspad oude Schoolpad Zeiien - afqerond Uitvoerinq structuurvisie Meerweo

Ecozones Ter Borch TRIP Paterwoldsemeerqebied fase I

Schakel landgoed Nienoord-centrum Leek-Nietap Herstel natte landschapselementen Haren fase I

Gebiedsplan Woldstreek Fietspad Groninqen-Zuidlaardermeer - afqerond

Fietspad Meenteweq - afqerond Pilots onderhoud landschap middels burqerpanicipatie

Uitvoerinq . 1 fase inrichtinq Leeqkerk-Dorkwerd

Versterken recreatieve infra VIEP incl. Hoge Hert

Onlanden fase ll

Brinkenplan Noordenveld LUP Tvnaarlo. herstel oart. Landschaoselementen

Versterkinq recreatieve infra beekherstel Oostervoortsediepie Veenhuizen. kolonie in beeld. sluis 3

Versterkinq recr infra en landschap EHS Reitdiepqebied Herstel sluis Haansvaart incl ontsluitino

herstel karateristieke boerenerven Middaq-Humsterland Natuurbelevino het Stort

Zwartendiiksterschans (schans bii Een) ÏRl landqoederenzone Nienoord

Realisatie Stadsrandzone Peizermaden Groninqen Hoofdstad van de smaak

Versterkinq recreatieve infrastructuur EHS Midden-Groningen Landgoederenqordel Noord-Drenthe fase I

Assen aan de AA. deeloroiect fietsoad Sooorbaan -Toegangspoorl 
Drentsche Aa Assen

Kerkie Klein Wetsinoe Landgoed Amelte

Eendenkooi Huis te Glimmen Uitvoering ontwikkelinqsvisie Leekstermeer

Entree Meen¿veq incl. verbindinq Paterswoldsemeer-Friescheveen lnrichtinq Zeeqserloooie

Stadsweq

ramma 201 met daarin ook die deels doorlo tot 2013Uitvoeri
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g)
herijking (en dus bezuiniging) op onder anderen de Ecologische Hoofdstructuur en het schrappen
van de bijbehorende robuuste verbindingen. Op IPO-niveau vindt de onderhandeling plaats met
het Rijk om te komen over decentralisatie van taken rond het lLG. Regiopark heeft hierover nauw
contact met de beide provincies. Met als verwacht resultaat een gezamenlijk uitvoeringsstrategie
passend bij de ambities van Regiopark.

Begroting 2013
Als resultaat van de evaluatie is afgesproken om in de jaren 201 0 tot en met 2012 jaarlijks een
extra bijdrage van €1,0 miljoen voor Regiopark beschikbaar te stellen. Hierdoor is voor de periode
2010 tot en met 2012iaarlijks € 3,5 miljoen beschikbaar om de uitvoeringsambities van de
deelnemers te realiseren. De daadwerkelijke uitbetaling uit het regiofonds is afhankelijk van de
claims die gedurende het jaar worden ingediend. De uitvoeringsprojecten 201 Zl2O13 zijn op de
vorige pagina opgenomen in tabel 4.

D. Voorinvesteren in landschap voor toekomstige woningbouw € 0
ln samenhang met de afspraken over de regionale woningbouwprogrammering en in overleg met
de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft de stuurgroep op 24lebruari 2012 besloten deze
gereserveerde middelen niet meer aan te wenden voor het project Voorinvesteren. Hierbij ligt een
directe relatie met de compensatie middelen (zie G).

E. Economie, Bedrijventerreinen en Profilering € 500.000
ln het financiële kader geactualiseerde MIP 2010-2020 (stuurgroep juni 2009) is jaarlijks een
budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor het programma Economie, Bedrijventerreinen en
Profilering. Via de bestuursopdrachten wordt dit programma nader uitgewerkt binnen de
beschikbare financiële kaders. Als basis dient de Economische Ambitie Agenda 201O-2013,
bestuursopdracht Communicatie en Profilering. Hierin ligt de focus op economie, werklocaties en
arbeidsmarkt.

F. Wonen € 200.000
ln het kader van het geactualiseerde MIP 2010-2020 (stuurgroep juni 2009) is een jaarlijks budget
van € 200'000 beschikbaar gesteld voor het programma Wonen. Via de bestuursopdrachten wordt
dit programma nader uitgewerkt binnen de beschikbare financiële kaders. Belangrijk onderdeel van
de bestuursopdracht 2012-2013 is het uitwerken van een regionaal geprioriteerd woonprogramma
conform de aanbevelingen van het Dagelijks Bestuur. Hiervoor zullen ook financiële effecten,
samenhangend met kwalitatieve keuzes, in beeld worden gebracht en hoe onder andere regionale
middelen hiervoor kunnen worden benut. Besluitvorming over de regionale woonprogrammering is
voorzien in de stuurgroep van eind februari 2012. Een en ander kan mogelijk ook leiden tot
begrotingswijzigingen voor 201 3.

G. Compensatie € 3.400.000
ln samenhang met de afspraken over de regionale woningbouwprogrammering heeft de
stuurgroep op 24 februari 201 2 besloten om compensatiemiddelen beschikbaar te stellen aan de
schragende gemeenten. ln 2004 is bij de actualisatie van de Regiovisie voor de schragende
kernen Leek/Roden en Hoogezand-Sappemeer een opgave geformuleerd, tot uiting komend in
een bundeling van wonen werken en mobiliteit op de T-structuur. Voor 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 Leek/Roden, 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
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gemeenten financieel tegemoet te komen. ln onderling overleg en rekening houdend met het saldo
van het Regiofonds wordt met de vier gemeenten in 2012 een kasritme afgesproken.

Toelichting op begroting overige projecten 2013

H. Substantiële projecten niet-stedelijke gemeenten € 3.300.000
ln het kader van de besluitvorming over de evaluatie heeft de stuurgroep regio Groningen-Assen
besloten vast te houden aan de onderscheidende rollen in regionaalverband van de niet-stedelijke
gemeenten. Het gaat respectievelijk om de schragende opgaven van Leek/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 2010-2020). 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 miljoen beschikbaar. De
stuurgroep heeft 7 december 201 t het uitvoeringsprogramma substantiële projecten 2012
vastgesteld. De daadwerkelijke uitbetaling is afhankelijk van de claims die gedurende het jaar
worden ingediend.

l. Kwaliteitsteam € 100.000
Het kwaliteitsteam levert gevraagde en ongevraagde adviezen ten behoeve van een hoogwaardig
kwalitatieve ontwikkeling van het stedelijk netwerk. De huidige contracten hebben een looptijd tot
en met december 2012.

Pagina 12117



'..
-à

s
s
,q

:l
:t
Ð
,I
Ð

Ð

Ð

Ð

,T

I
I
Ð

Ð

Ð

tl
Ð

t
r
¡

:I
t
x
t
x
a
I
t
I
I
il

q)
4. Begroting programmabureau en organisatie 2013

ln de begroting van het programmabureau zijn de verwachte kosten voor 2012 opgenomen. Deze
zijn onderverdeeld in tien rubrieken. Per rubriek wordt een korte toelichting gegeven. ln deze
begroting is uitgegaan van bedrag exclusief BTW.

Vanwege allerlei ontwikkelingen zou het benodigde bedrag voor het programmabureau en de
organisatie stijgen van €1 ,02 miljoen in 201 2 naar €1 ,04. Vanwege de zorgelijke financiële situatie
is echter kritisch gekeken naar dit onderdeel van de begroting. De salariskosten zijn daardoor
nagenoeg gelijk gehouden, ondanks toenemende kosten als gevolg van herwaardering en
detachering. Dit gebeurt door een efficiëntere inzet van de beschikbare formatie en het
verminderen van inhuur. Verder zijn de budgetten voor de posten communicatiekosten, Nirov en
onvoorzien, neerwaarts bijgesteld en is het budget voor de sociaal economische monitor komen te
vervallen.

Tabel 5: Begroting programmabureau 2013
* exclusief de begrotingswijzigingen naar aanleiding van de jaarrekening 201 1

Toelichting op de begroting programmabureau 2013

1. Salariskosten € 850.000
Het personeel van het programmabureau Regio Groningen-Assen is grotendeels rechtspositioneel
in dienst bij de provincie Groningen. Het programmabureau volgt daarom het beleid van de
provincie Groningen aangaande de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
De formatie van het programmabureau bestaat uit circa 11 fte. Het salarisbedrag wordt jaarlijks
gecorrigeerd aan de CAO-ontwikkeling.

2. Huisvesting € 55.000
Het programmabureau Regio Groningen-Assen is gehuisvest in de Oosterstraat in Groningen
Onder deze post vallen onder meer de huur van de kantoorruimte en de kosten van
kantoorfaciliteiten (lCT, telefoon etc). Gekoppeld aan de verhoging van de huurkosten is het
structurele budget verhoogd met € 5.000.

3. Vergaderkosten € 9.000

Deze post bestaat uit de bestuurlijke en ambtelijke vergaderkosten. De vergaderkosten van het
kwatiteitsteam ziin ondergebracht bij de desbetieffendã post.

1. Salariskosten 840.000 850.000

2. Huisvesting 50.000 55.000
3. Vergaderkosten 9.000 9.000

4. Administratiekosten 18.000 18.000

5. Communicatiekosten 45.000 45.000

6. Kwaliteit programmabureau 25.000 25.000
7. Nirov 6.000 6.000

8. Stichting Vastgoedrapportage 6.000 6.000

9. Onvoorzien 25.000 25.000

Totaal 1.024.000 1.039.000

Omschrijving Begrot¡ng 2012* Begroting 2013
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4. Administratiekosten € 18.000
De financiële administratie van de Regio Groningen-Assen wordt uitgevoerd door de kassier
(provincie Groningen) van het samenwerkingsverband. De provincie Groningen ontvangt een

vergoeding voor het uitvoeren van de financiële administratie. Het opstellen van begrotingen,
jaarrekeningen en meerjareninvesteringsprogramma's vallen niet onder deze dienstverlening.

Daarnaast worden er jaarlijks kosten gemaakt voor het opstellen van accountantsverklaringen van

de jaarrekening en de rijksbijdragen.

5. Communicatiekosten € 45.000
Voor het vrijwillige samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen is communicatie met de

interne en externe omgeving van cruciaal belang. De stuurgroep stelt jaarlijks het

communicatieprogramma vast. Vaste onderdelen zijn de nieuwsbrief, website en communicatie

met raden, Staten, private en maatschappelijke organipatie. Door een deelvan de kosten te

financieren uit het taakstellende programmabudget, is de post communicatiekosten teruggebracht
van € 90.000.- naar € 45.000.-

6. Kwaliteit programmabureau € 25.000
Het programmabureau Regio Groningen-Assen hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar

dienstverlening. Het budget wordt aangewend voor opleiding, training en deelname aan

congressen.

7. Nirov € 6.000
De stuurgroep besloot in 2004 tot deelname aan het Nirov-programma "Van Stad Naar Regio". De

Regio Groningen-Assen heeft vanuit verschillende geledingen de afgelopen jaren actief

deelgenomen aan het programma, dat in 2007 succesvol is afgerond. Het Nirov heeft - met de
partners als klankbord en denktank - een vervolgprogramma uitgewerkt genaamd Forum
Stedelijke Regio's, om de platformfunctie verder gestalte te geven. Het programmabureau is
vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur van het forum. 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. De bijdrage aan het forum is door een andere opzet teruggebracht van

€12.000 in 2010 naar € 6.000.- voor de iaren 2011 en 2012.

8. Stichting Vastgoedrapportage € 6.000
De stuurgroep fiuli 2005) heeft besloten om toe te treden als founder van de Stichting
vastgoedrapportage Regio Groningen-Assen. Deze stichting rapporteert jaarlijks over de
vastgoedontwikkelingen in de Regio Groningen-Assen. De informatie wordt opgenomen in de
sociaal-economische monitor van de Regio Groningen-Assen. Er is voor een periode van drie jaar

een jaarlijkse bijdrage van € 6.000 toegezegd.

9. Onvoorzien € 25.000
De post onvoorzien is vanwege de financiële situatie teruggebracht van € 50.000.- in de begroting
van 201 2 naar € 25.000.- voor de komende jaren.
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5. Totale begrote uitgaven 2O1g

De totale begrote uitgaven geeft een overzicht van de geplande uitgaven voor het jaar 2013.
Bovendien worden deze uitgaven vergeleken met 2012.

Tabel 6: Totale begrote uitgaven

Toelichting totale uitgaven 2012 en 2013
Voor 2012 is voor circa € 23 miljoen aan uitgaven begroot. Te weten circa € 22,0 miljoen voor de
projecten uit het meerjareninvesteringsprogramma en € 1,0 miljoen voor het programmabureau.

Voor 2013 is voor circa € 21 miljoen aan uitgaven begroot. Te weten circa € 20,0 miljoen voor de
projecten uit het meerjareninvesteringsprogramma en € 1,0 miljoen voor het programmabureau.

Programma's en projecten 22.000.000 20.000.000
Programmabureau 1.024.000 1.039.000

Totaal 23.024.000 21.039.000

ng2012 2013
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Provincies

Groninqen 2.640.440 2.640.440

Drenthe 1 .185.084 1 .185.084

Gemeenten

Groningen 1.909.000,80 1.909.000,80

Assen 1.197244,80 1 .197244,80

Hoooezand-Saooemeer 472.125,60 472.125,60

Leek 209.336,40 209.336,40

Noordenveld 326.037,60 326.037,60

Tvnaarlo 385.718,40 385.718,40

Haren 99.770,40 99.770,40

Slochteren 63.248,40 63.248.40

Zuidhorn 99.770,40 99.770,40

Bedum 63.248,40 63.248,40

Winsum 99.770,40 99.770,40

Ten Boer 63.248,40 63.248,40

Totaal 8.814.044 8.814.044

Bijlage 1 B¡¡drage van de deelnemers
De bijdragen van de deelnemers zijn voor de jaren 2012 en 2013 in het onderstaande tabel
weergegeven.

Tabel 7: Bijdrage van de deelnemers
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Bijlage 2 Financieel kader Mtp 201 0 - 2020

Financiële kader MIP 2010 - 2020
De stuurgroep heeft in juni 2009 onderstaand financieel kader MIP 2010-2020 vastgesteld. Dit is
het kader waaruit de begroting is opgesteld. De twee onderstaande tabellen geven de hoofdlijn van
het Meerjaren lnvesteringsprogramma 201 0-2020 (MlP 2010-2020) weer. Naast elk tabel staat een
korte omschrijving. Alle bedragen zijn in miljoenen euro's.

Budget MIP 2010-2020 vanuit reqiofonds

Bereikbaarheid 79

Reqiopark 30

Economie, bedriiventerreinen en profilerinq 5.5

Woninqbouw en Verstedeliikinq 2,2

Voorinvesteren in landschap voor toekomstige

woninqbouw 3.3

Substantieel project in Schakel en Schragende

oemeenten. Haren. Slochteren en Tvnaarlo 1 1,0

Kosten orqanisatie 12.1

Totale uitoave vanuit reoiofonds 2010-2020 143,1

Financiële plann inq 2O1 O-2O2O

saldo reqiofonds 1 -1 -201 0 40,5

totale uitqave 143.1

rente opbrenqsten 1,6

reqiofondsbiidraqe deelnemers tlm 2O20 101.7

totaal beschikbaar in fonds 144,7

saldo reqiofonds 31 -1 2-2020 0.7

a

De linker tabel geeft inzicht in het totale
budget, dat vanuit MIP 2010-2020
beschikbaar is voor de verschillende
programmaonderdelen van de Regio
Groningen-Assen. De verwachte
uitgave vanuit het regiofonds is circa €
143 miljoen.

De linker tabel geeft inzicht in de
financiële planning in relatie tot het MIP
2010-2020. De tabel laat de inkomsten en
uitgaven zien, waarbij rekening is
gehouden mel 20Y" overplanning.
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Het project (eerste fese) levert de volgende resultâten op:herstel en inrichting beekdel met

lendschepselementen, herstel beekloop, aãnlêg wandêlpaden en een nãtuurspeelplaets. ln de tweede zâl worde
gerealiseerd: aenleg hoge fiets- en wðndelbrug over Noord Willemskanaal, aanleg doorgaand toêrist¡sch fietspaC

die aanslui¡ op besta¿nde infrasfructuur en de aênleg fietstunnel 428

voorprojectis¡nmaef2009 pMlPorenthesubsid¡eonwangenwaarvanPOPS0%ipvverwachte33%gevolgRt
büdrâge verlaågd vån 33% nâãr 25%, Project is Boedkopergeworden ivm eanbestedingsvoordeel Bildrage

gereseryeerd was 124,120 B¡jdrãge vastgesteld op 72,866

(

(

0

natuurvriendelijke oever Aduarderdiep Oostzijde, onderdeel ¡nr¡chtingsplan Lægkerk-Oo.kwerd. Voor btdrate
regiopark js koppelinE met polder oosMold vãn belång,

a

haalbaarhe¡dsonderzoekvan het opzellen van een Buurderü om zo een b¡jdr¿ge te leveren aân het behoud en

r'ersterken van natuur en landschap

0

0

lerstefaseisu¡tgevoerd,2efaseheeftdoorslechtweervertregingopgelop€n Ditnoordelijkestukzaldec2009
gereed zün, Afronding projed uiterl¡jk 01 mããrt 2010 (z¡e ook br¡efGA dd 19 juni 2009) hierdoor is eindbetal¡nB
<asritme ook verplåaK naar mããn 2010

ranleg ecologische verb¡nd¡ngszone tussen lengs dê te herstellen derde wijk bij Veenhuizen, inclusief
aanbep¡enting

¿owel recreatieFals util¡ta¡r fìetspad

recreat¡eff¡etspåd tussenYde en Donderen waãrdoorfiets-en wandelmogelükheden worden vergroot

Koepelprojed, flnãncierin8 nog niet helemaal rond vanweg wegvallen Progrêmma Beheer

(

(

(

c

realisatie van 8 wandelroutes ln de regio Groningen - Assen; 7-2-2012: ipv 8 zün 7 wendelrouts onM¡kkeld,
omdat gemeente Hoogezand-Sappemeer geen fìnenciele b¡jdrage w¡lde leveren

t

úersterken ru¡mtelÜke indentiteit van låndgoed door opknappen lând8oed oa bruggen, 6 km wandelpad, prielen

lu¡nen, beplantin& werkschuur

Combinalie metvervanging beschoeiing kaneal. Zicht op vedolgfãsen.
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omvångrijk project met fietspaden, beleefpuntên e,d.

t

0

zu¡dhorn levert pl, visie ontwikkelen in sâmeñhâng met Leegkerk-Dorkwerd, zuidhorn-sradsrand

nrichting van het laatste steenhuis in Drenthe en h¡ermee een van belangrüksle Drentse gebouwen. -fo€ristisch

'ecreat¡eve ontslúitin8 via VIEP. Het projed bestaat uit de ¿ankoop en de ¡nricht¡ng van Hãnsouwe. De bijdr¿ge

r'an het ReE¡opark ¡s van bepass¡ng op de inrichling van het gebouw De recreatieve ontsluit¡ng wordt ¡n het
<ader van de VIEP gerealiseerd (zowel inhoudelijk als financieel),projecl is reeds inhoudelùk akkoord bevonden i

PORP dd 14 september 2009

¡anlêE van de ohtbrekende schakel van een toerisrische en recreatieffìetspad vanaf de stad Groningen nãar het
zu¡dlaardermeer project is reeds inhoudelük åkkoord bevonden in PORP dd 14 september 2009

Sluisisonderdeelv¿nde3waarvån2infeselwordenaångepakt. DebijdrâgevanhetReg¡oparkbetrefteen
perceôtage vãn 10% conform de bijdrage in vor¡ge fase waar¡n de andere twee slu¡zen ¿itten ed¿n uitgãânde da

Het is een wããrdevol cultuurhistorische rüksmonument onderdeel ven het fìetsrondje Sch¡ldmeer. krij8t fundie
van waterinlaåt voor hel nåtuurgebied en h€eft alselement een meeilaarde als recreatieve functie, Het valt
b¡nnen de be8renzing ven de natuuron&ikkeling Midd€n-Groningen en ga¿t mogelijk binnen de begrenz¡ng van

regìo Groningen-Assen vâllen zoals ook voorgesleld in de evã¡uatie. ontsluiting (100,000) redeãtieve
voouieningÊn (30.000) waaronder kanoâanlegplaatsen, fietsbrug (60 000) en wåter¡nlaat Håãnsplassen

eersle fase herstel pâfticuliere landschapselementen directe uitwerkinS van het LIJP Als voorwâarde zal vanu¡t
het re8¡opark worden gesteld dat het beheer en onderhoud van de e¡emenren voor de toekomst ¡s gegar¿ndeerc

Een samenwerk¡ng lussen Natuurmonumenten en het Mârtiñiziekenhu¡s De pla5 is een belangrijke stàp5teen in

deecologischeverbindingtussenPeizer-enÊerdermâden,Hoornse-enPaterswoldermeerenDrentseAa Er

worden ondiepe oever- en weteuones gecreeerd, wandelroule, informatievoorzieningen en vogelkûkvoorzien¡nl

realisering van een uitkijktoren bT natuurgebied hel 5toft (Aduãrd) Hierdoor wordt het natuurgebied recreed¡el
ontsloten, Belangr¡Jk ¡s dat de uitlûktoren geen veßtorend€ werking heeft op de aanwezige fauna (met name

broedvogels)

het gaat om opknappen van 15 grotere elementen (dobben en petgaten) in de gemeente Dit project is een

onderdeel van een Eroter project waarook nog eens 25 poelen ¡n de gemeente worden gerealìseerd. Deze laåEl
vind de financiering plåats buiten de .egio om. Het prcjed geeft uitvoering aan het LUP Håren, Als vooruearde
¿ãl vanuit het re€iopêrk worden gesteld dat het enkel pâfriculiere landschapselementen betreft en het beheere

cnderhoud van de elementen voor de toekomst ls ge8arandeerd

De bj¡drage vån Reg¡opark is van toepåssing op de voor Regiopark relevante onderdelen (MeeMeg oostflank) D

kru¡singvand€RVZmetdeMee&egzitwelinditprojed,deRVZzelfz¡tniet¡nditproject Tüdigerealisatíevan

le BVz ¡s vãn belãng

De bjidrage van Reg¡opark is van toepassing op de voor Regiopark relevante onderdelen (Nijdañ en Sluis)
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Naåst de realisering en inr¡cht¡ngvan de EHS lvlidden-Groningen is hetvân belãngdat de recreat¡eve
mogelÜkheden worden vergroot ãls ook eên verbeterde waardering van het woon-werklandschâp, Het project
bestâat concreet uit de aanlet van een fietspad Slochterd¡ep-Meenteweg (totale kosten 126.000 met

56.000; gemeente Slochteren 49 000; Regiopark 21 000) en æn knuppelpad (rota¡e kosterì€
135 300 met finånciering Regiopark 30% åd 40 600; g€biedscommiss¡e uit mogelüke aanbesr€dingsoordeel
inrichtihg EHS, wordt nog onde?ocht of dit mo8elijk ¡s ad 94.700),

project geeft u¡tvoering aan het versterken van de recreatieve infrastruduurvan dê beekdalen Lieverse d¡ep en
het oostervoortse diep die in het kader van de herinrichtihg Roden-No.g zün ontw¡klcld, HeÌ project behelst

vån 2 u¡tkükpunlen. Op deze wùze is het kwetbare gebied ¡och goed beleefbaãr Financiering totale
Semeente€ 10 000; dorpsbelãngen € 5,000; herinrichting € 40,OOO; EU-pOp 26 101;

(2s%) € 2s.833

hetbelangwekkendcultureleerfgoed Hetprojectbeoogteeneenmâligeimpulszodåtstructuree¡
gecreerd wordt, Het project Beefl daarmee invullÌng ean hetAobitiedocument Moo¡, Mooier,

àls hel gaat om het herstellen vån sterl ¿angetãste landschaps- en cultuurhistorische elementen
totale kosten ad 28 000: EU-pOp 5,OOO; gem Noordenveld 23OO; St Drents Låndschep 10.350;

10.350

begrenz¡ng vån de regio Groningeh - Ajsen en behoodZwartend¡jkterschans is de ênigste schans binnen de

Rond streek Peizerñ¿de z¡jn veel plannen in uitvoe¡ing wa¿ronder Transfer¡um Hoogkerk, natuurontw¡kkeling
onlaôden,weterberging Hetprojectbehelsteengoedeafrondingvândestadråndzonepeizerñadem¡ddelsde
in.¡chtingvan een 12ha geb¡ed. Daêrmeegeefthet projed ¡nvull¡ngaan hetthemâ aânkekkelukermeken van

en ladsaendeñ uit het åmbitiedocument Mooi, Mooier, Mooist Fínanciering ad tolaal 900 O0O:
Tynàarlo 50,000; Noordenveld 50 000; BC peize 80 OOO; gem GroninEen inbreng grond; Regiopark

boerderijen met de bijbehorende beplanL¡ng vormen samen met het verkavelingspatroon het karateristieke
van het nat¡onaâl landschap MiddeE Humterland. ln opdrachtv¿n deEeb¡êdscommiss¡e MH iseen
¡nventår¡setie gedãan nae¡ de boerenerven Het uitvoeringsproject behelst het herstellen van 57 van

180 karâteristieke boereneryen d¡e bijdregen aan her kerakter van MH. Hiermee wordt concreet ìnvulling
aen het amb¡¡iedocuñent Mooi/ Mooier, Moo¡st. Het Regiopârk dreagt 25% bij aan de totale kosten

binnen de begrenzing ven de Reg¡o plaatsvindt (80% van de te herstellen eden ligr binnen de begrenzing) Alle
herstellen boereneruen zijn te beleven vanafde weg het beheer en onderhoud van de erven ¡n de toekomst ¡s

Finacieringtotale project ad 458,000: e¡genaren (25%) 112 5OO; MHland (lLG/provincie) 216 SOO;
ReBiopårk (25% van totaal kosten binnen GA begrenziñg) 90,OOO; gemeente Zu¡dhorn 23.OOO¡; Bemeente

Beide gemeenten spãnnen zich in om de genoemde b¡jdrâge te leveren

Het Reitd¡epdal is 1 van de4 ¡nverer¡ngsgebieden van ReBiopårk Nåar de realiserin8 en inrichtin8 van de EHs
richr het zich ookop de versterking vàn de låndbouw, vergroten van de recreat¡eve mogelûkheden en herstel vãr
landschap en cultuurh¡stor¡e en optimal¡satie van de wåterhuishoud¡ng en een verbeterde waardering van het
woon_weaklandschap. Het projeft behelst al deze thema's en geeft daarmee uiiloer¡ng âan het Ambitiedocumer
lvlooi, Moo¡er, Mooist Concreet gaat het naast de inr¡cht¡ng van 250 ha EHS, 1OO kavelruil,
weterbeheersingsmaãlre8elen (genoemde onderdelen draagt Regiopa¡k niet aan bii) onder meer om de aanleg
ven verschillende wandelpeden, voeileer, verleggen van p¡éterpad en opknãppen van de Wetsiñgeu ijl
Financie¡¡ng totale projed ed 3 798 000i rLG 1.696,901j p.ovincie 70.150; EU-pop 462.000, Regiop¿rk (33% vân
de totele kosten maatregelen passend binnen de doelen vånui! het Ambitiedocument) 414,ooo; Noorderzj.j¡vest
800 000; geh Winsum 139 000; gem Groningen 3 500; e¡gÊnaren 91.400;

Groningen is ln 2011 verkozen Lot Hoofdsted van de smeak, Het projed slu¡t inhoudelijk Eoed êan op rwee
re8ionele progr¿mme's (Regiopark en Economische ãBenda), zowel de stad Groningen als de provincie Groninge
ãls de Regio Groningen_Acsen gaen een jåar lant smaakvolle voeding en smaakbewust eten promoten De rode
draad ven alle ad¡viteiten zâl zijn: gezond en eelijk voedsel, het een pure smaak¡ met nadfuk op
streekproducten Rein Muñniksmâ, gedeputeerde vån Drenthe en voorzitter van het poftefeuillehoudersoverleg
Regiopark heeft z¡tting in de sruurgroep van Hoofdstad vãn de smaãk. Btdrage vanuir her Reg¡opar* ad€ 3o.ooo
(totale kosten prcject€ 265.000).
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naast de realisat¡e en inr¡chting van de EH5 Midden-Groningen is het v¿n belãng dât de recrealieve

mogelükheden worden vergroot als ook een verbetering van het woon-werklãndschap H¡ermee ¡s dit project ee

loed voorbêeld hoe op sl¡mme wijze de EHs-op8aven als verantwoordelÌjkhe¡d ven de provinc¡es gekoppeld kan

rorden met de opgaven van het proEr¿mma Reg¡opârk. Het pao.¡ect bestâal concreet u¡t de aenleg v¿n een

zo€en¿ànde TRAP'route (110.000); aanleC fietspâd Dannemeerweg (671,029) inc¡ fietsbrug (56 323) en pàrkeer

!n ræreatieve vooa¡en¡ngen (65 438) Financiering totaal ad 902 790: ILG 515.312i ISP 29 500; provinc¡e

Groningen 42 000; Regíopark 315 972 (33%)

n het kader van de Visie Assen aan de Ae wil de gemeente Asseh oã betere wandel- en fieEverbind¡ngen

tussen 5tâd en Drentsche Aa-Bebied. Belãngr¡.¡k hierbij is de real¡sat¡e van een fietspad op de oude spoordÜk

Assen-Stadskãnaal, De spoordijk Is deels fietspad, maar er onlbreken schakels en er ¡s een onveilige oversteek

naàr hel DrentscheAa-gebied. Met dit project ontstaat er een âântrekkelijke en directe verbinding tussen hel
lreinstation Assen en het Drentsche Aa-gebied. Het zal een belångrijk€ toer¡stisch recreatieve verbinding

worden He¡ projed geeft hiermee invulling aan he! lhema versterke¡ relåtie stad na¿r land uit hel
¡mb¡tíedocument Mooi, Mooier, Moo¡st. H¡ermee kunnen de toekomst¡ge bewoners van het gebied in een paar

minuren fietsen in het Drentshe Aa-gebied zijn. Financ¡ering aànleg ¿d 290.000: Bemeente Assen 154 000;

Recreetieschep Drenthe 96,000; Regiopark 40 000 (14%)

Deze toegãngspooft gaat besteen uit parkeedoorzieningen, pãden, informatievoorzienint en gebieds¡nrichling

met verkeersremmende ñaalregelen voor een veìlige oversleekbaârheid van de weg ter plaatse.De

loegãngspoon gaãt functioneren âls een trsnsierium waar mensen met ov of auto naartoe gãan en starten mêt

ûandelenoff¡etsen Oorspronkelijkwarenerp¡annenvooreengroteretoegangspoortmetinforñatiegebouwir
het D¡jkveld. Geler op de onzekerheid ¡ond exploitat¡e van hel gebouw is dit ¡dee verlaten en wordt er gekozen

úoor een beperktere opzet. De toegan8spoort wordt nu geresl¡seerd nebij het Deurzerdiep. De locat¡e líg¡ net
lver de gemeen;egrens van Assen ¡n de gemeente Aâ en Hunze. De totale kosten 1 2O0,OOO, Financiering

300 000 BDU; 780 000 (er worden afspGken gemaåkt over de verdeling en mogel¡.jkheden EU-POP, provincie

Orenthe, gemeente Assen/ Rêcreêt¡eschap, Nat¡onaal Park Drentsche Aa),ReBiopatk2To o00 (23%)

Het projed behelst de restaurãlie/instandhouding en herbestemm¡ng van de monumentale kerk in K¡e¡n

ú/etsinge Het project geeft invulling aãn het versterken van de identiteit het Reitdiepgeb¡ed, en van de

nvesteringsgeb¡eden ven de Regio Gron¡ngen - Assen Het wordt ingerichl als vertrekpunt om hel
wandelend of fietsend te beleven, Het projecl tevens een vân de eerste Regiopark-projeden d¡e invulling geeft

lån het thema voedsel Het zal onderdak b¡eden aan agrarièrs in het Reitdiepgebied voor streekproducten,

boerenmarkten, platform voor ondernemers en samenwerk¡ngsverbanden concrele projeclonderdeleni

restaurâtie en herstel kerk; ¿anp¿ssing en herinricht¡ng kerk; parkeervoorzieningen: ontw¡kkelen

nformat¡evoor¿ien¡ngen. Totele kosten 1 315 400. Financiering: 524 115 BßlM; 260 000 fondsen; 231 285

(overleE vindt plaåts met provincie Groningen, gemeentê Winsum); Retiopark 300.000 (23%)

Het voormâl¡g landgoed ¡n de overgang van stadsrand naer landschap heeft in loop vân de tijd veel van haer

andgoedenlandschappelÜkekarakterverloren Hetprojectrichtzichopverbeterenvanderecreatief-
loeristische onstlu¡t¡ng door åanleggen van nieuwe wandel- en fietspaden en herstel Þn bestããnde paden.

Verder het herstel vân lândschap en ¡npa5sing ven de stadsrand door ver8roten van ondersche¡d tussen essen,

beekdalen en velden, herstel van oorspronkelÜke bossen Verder herstel van Amelterdiep en het

ossenbroekenloopje De totåle kosten bedragen 1.283 000 (wãaNân grcnd 490.000 en inrichting 793 592).Door

wegvallen van provinc¡ale co-financiering Regiopark, geen EU-POP wordt gekozen voor een hogere bijdrege dan

45% te weten 65% voor de inrichtingskosten gez¡en de regioparkdoelen en de åmb¡ties van ReBiopark d¡e het

projed dienen. Financiering: gemeente Assen 672 000, Landschapsbeheer Drenthe met bijd¡age prov¡ncie

Drenthe 45.000, pr¡vaat 50 000, Reg¡opark 516.000.
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De eendenkooi ligt ¡n het Rliksmonument'Hu¡s te Gl¡mmenr b¡nnen het nat. Landschap Drentsche Ae
Staåtsbosbeheer heeft in samenwerking me! R¡jksdienst voor Cultureel Edgoed een n¡euw ontuerp gemâakt
ñaârmee opnieuw betekenis woadt gegeven aan de eendenkoo¡. Totale kosten bedragen 95 O0O, f¡nanciering:
rudget nat tandschap Drentsche Aa 14.250; provinc¡e Groningen 14.2S0; gemeente Hãren 9 SOOj SBB 19 OO0;

ìeg¡opårk 38,000 (40%)

het projecr geeft uitwerking aan de ontwikkel¡ngsv¡sie Leekrermeer (2009). Het Leekstermeergebied heeft de
n¿tura 2000 status. Deze Weerden moeten worden beschermd en ontwikkeld. Tegel¡jked¡jd willen de hensen
van het gebied kunnen genieten, Natuúr en retèat¡e kunnen elkaar versterken De kunst ¡s daar een goede
balan-s in tê vinden. D¡t project geeft hier invulling aân door m¡ddel vân aanbrengen zonering ¡n het geb¡ed voor
bepaelde activiteiten, om kwetsbare delen te onrzien aqngevuld met maãtregelen ten behoeve vån hetver8role
van de recreat¡emogelükheden. Totele kosten 417.400 best¿ande uit deelprojed fìelspãd tvlolensloot 237.400 er
deelproject oevervoorzieningen en recreatiezone 18O.OOO, Door wegvellen vân provinc¡êle co-financ¡ering
Regiopark, beperkte POP-middel€n wordt Bekozen voor een hogere bijdrage dån 45%te weten 54% gezieh de
regioparkdoelen en de añbitjes van Reg¡opark d¡€ het prcject dienen Hiermee is het p¡o.¡ed finenc¡eel
obsrakelvrij: EU-POP 120 000 gemeente 71 4OO; Reg¡opark 226,000,

op dit moment voert de Eemeente Haren het project 'Meerueg, uir. De Meerweg bevind¡ zich op dÊ
provinciegrens tussen Gron¡ngen en Drenthe Er is nu een kãns ven ,,nu of nooitt, om een van de laatsle
belãnerijke schakels vän de Natte As tussen Drenthe en 6roningen te aeãl¡seren door werk-met-werk, Door het
fealiseren van een verbind¡ng ontstaât er håast een belångrijke ecologische verbinding ook ñoodzakelijke
verbeterinE van waterkwaliteit tbv ecolog¡e en zwemwãter van het paterwoldsemeer Het projed is een goed
voorbeeld ven max¡ma¿l de samenwerking gezocht kan worden tussen de Regiopârk doelen en de Êroene
opgaven van de provìncies Totale kosten ad: 2 515.000 fìhânciering provincie Groningen 688 000; waterschåp
Noorderzijlvest 327 000j huidig project Meerueg SOO.OCIO; KRW synereie 5O0,OOO; Reg¡opark 5OO,OOO {20%)

Het projec heeft betrekking op de inrichting van het geb¡ed E¡schenbroeksche Loop en zee8serloopje en is ]

onderdeel vân st@omgeb¡ed vån de Daentsche Aã- Het projed behelst 4 km hermeanderen van beektra¡ect,
landschappelijke lnrichtlngsmaatregelen die uitvoerlng geeft âãn LOp Tynaarlo Verder woaden er recrefieve
wândelvoozieningeñ gersl¡seerd, Het project Wordt gêtrokken doo¡ waterschap Hunze en Aa,s en de gemeent(
Iynãarlo. Totrle projectkosten bed.agen 1 160 0OO (wãadan grond:715,000 en inrichtingskosten ¡t4S,OOO),

F¡nEnc¡ering: waterschap Hunze en Aa's 673 125,ÎynaarLo 22.250 KRW Synerg¡e 264 375, Regiopark 45% van de
nricht¡ngsko*en met een mex¡mum van 2OO,25O

De Onlanden is h€tgrootste nãtuur- en waterberging van Nederland. De part¡jen in de BCondeßteunen de

Plânnen voor ¡eea bijzondere uitkijktoren met internat¡onal€ allure om een un¡eke natuurbeleving te ervaren.
Naast het Hoge Hert als nat!urbelevingspunt (1,218,000) dekking 15% overige overhedeh, 3O% bedr¡jfsleven,
10% fondsen zijn er nog een aãnta¡ deelprojecten d¡e de recreat¡ev€ infGstuduurverdea versterken, Betreft 3
recr fietspãdeñ lncl fietsbrug 886,000, f¡etspad langs EVZ 15O,OOO, fietspad pããsveen 15O.OOO, 2
wandêlvoorzíeningen 200,000. Verderaantal natuurbeleefpuntên 2¿tO OOO ¡ncl anistiek kunstwerk 80.OOO,

Totale kosten aanvullend pâkket 1.706,OOO Door gebrek aen co-financiering bij de paftners en ErJ-pOp is
gêkozen afte wtken van max33% voor recreetieve ¡nfra naar max 38%gezien de grote ¡nvulling die het projed
geeft aan de amb¡t¡es Regiopark (incl ronde van de ReEio).Dekking BC peÌze 1.093.000, gemeente Groningen
50 000, Regiopark 563,000. Voor het totåal pakkêt ad 2.924,000 bedraagt Regiopârk (548,000+563 OOO)
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Het opwekken van betrokkenheid vãn vrijwill¡gers, bewoners en bedrÜven en de daãruitvoortkomende

¿elfwerkzaamheid bij het behee¡en onderhoudvan hetlandschap ¡s meerdan ooit nodig. concrælworden een

aåntal gebieden geselêcteerd welke in een vorm van een pilot worden opgepakt en nãder ontwikkeld

verschillende werkwÜzen zullen nåder worden u¡tgewerkt om veryolSens de eavarinEen te kunnen vergel¡jken

om zo te komen tot een optimålisalie van de melhodiek. Er zÙñ 6 potentiele Sebieden benoemd met

verschillende achtergronden, 3 geb¡eden bevinden zich binnen de regio Groningen - Assen: Assen oor, lynaarlo

en Noordenveld. Het Regiopark wil processen en projedeñ stimuleren die bijdreEen aan het komen tot nieuwe

vormenvânftnancieringbeheervanhetlandschãp Hetprojectgeefth¡erinvullingaan,Dekostenvooadepilots

binnendebegrenzingvandeRegioGroningen-Assenbedraagt60,ooo(20000perpilot) FinancieringFrovincie

Drenthe 30.000, ResioPark 30.000

ret project stadsweg ¡s onderdeel wn de Damsterdiepvisie. Doel de stadsweg ãls èeuwenoode handelsroute

¿owel cultuurhistorisch, l¿ndschappelijk en receåtief te versterken, op deze wÛze ook een economisch impuls te

Seven ãan het geb¡ed De stãdsweg d¡e begint vanaf de Grole Mãrkt van de Gron¡n8en en doorloopt tot Delfzil

geeft hiermee ¡nvull¡ng aan het theme versterken relatie stad naar land uil het emb¡tiedocument Mooi, Mooier,

Mooist Het deelprojed Gron¡ngen - Ten Boer 127,700. Door beperke PoP-middelen wordt gekozen voor een

hogere b¡jdrage dan 45% te weten 53% gezien de reg¡opârkdoelen en de ãmbÎt¡es van Retiopark die het project

dienen, door slim middelen te koppelen kan v¡a andere financiering de hele slâdsweg uiteindelÛke gereal¡seerde

worden. Regiopark werkt als katãl¡sator.Financierint 50.000 (gemeenten en provinc¡e onde'zoeken

mogelükheden), fondss 10.200, Regiopark 67 500

Door het verlies van func¡ies, volm van beheer en u¡tbre¡ding van dorpen, worden veel brinken ¡n hÚn

oorspronkel¡jke karakter aengetast. De gemeente heeft een plan laten ontw¡kkelen met ãls doei de historische

elementen van de brinken in de Eemeente te verbeteren en verder vervãl tegen te geàn De ñeeste br¡nken ¡n

gemeente Noordenveld zijn e¡gendom van de plaãtselijke boermarke. De gemeente heeft b¡nnen het p¡ån een

aantal br¡nken gesetecteerd die ze met prioriteit ?ou willen uiNoeren om de vitaliteit en het Sewenste karekter

terug te brengen. Per dorp ¡s de meesl beeldbepålende brink geselecteerd Het proiect 8eeft een eenmal¡ge

kwaliteitsimpuls, vervolgens worden de br¡nken v¡a het reculier beheer door de gemeenten en de boermarken

onderhouden. Doelstèlllngvan her project¡s het komen totherkenbarebrinken met goede cultuurhistor¡sche,

ecologische, rereetieve en landschappel¡jke weàrden Hiermee geeft het ploiect uitwerking aan de

Moo¡, Mooier, Mooist Totâle kosten 98 3OO Financiêrìng gemeente 8.500 eigenaren 3 00o sEV 41 800

Regiopark 4s 000 (45%)

De onderlingende sâmenhang van de lãndgoederengordel Noord-Drenthe meakt deze weerdevol. van belång is

ce dre¡ging van het verdwijnen van de oorspronkel¡jke samenhang en een deel van de cultuurh¡storische en

natuurwâaaden van de landgoederengordel voor te zljn, Daârnaas! vr¿ågt de sterk toeñemende recreal¡edruk or

andgædoverstijgendevoorz¡en¡ngen,juistomhetgeheelvandegordeltekunnenbeleven samenmet

andgoedeigenaren de gemeente Tynaarlo, regio Gron¡ngen - Alsen en de provincie Drenthe is een v¡sie

opgesteld met een uitvoer¡ngsplan Het prcject d¡e op dil moment inhoudelük en f¡nancieel obstakelvrii is betref

de landgoederen de Brãak, vennebroek en de Duinen De kosten voor de eeaste fase bedragen 500 000 Door

wegvallen v¿n prov¡nciale co-tinancìering Regiopark, geen Eu-PoP, Been gemeentel¡jke co-f¡n wordt gekozen

voor h;gere bùdrage den 45%te welen 65%8ez¡en de regioparkdoelen en de ambiti6 van Reg¡opark d¡e het

projeft dienen,Financierins: Natuurmonumenten 175 000 en Regiopårk 325.000

kwelitatieve inrichting ven het schakelpunt tussen de in u¡tvoeringzijnde Regioperk project fRl landgoedzone en

het zogenaãmde substãnt¡eel projed deelultwefkìng Nienoord en centrumplân Leek-N¡etap. Door middel van

koppelingvan aansluitende reçreat¡eve en groenlructuren op dit puntzal de diversiteitven het routenelwerk

toenemen, het landgoed opLimaal fonct¡oneren als groen uitloopgeb¡ed voor inwoners en bezoekers én zullen d€

ondernemers in het centrum kúnnen proritere¡ van bezækeas in de kern ToÞle kosten voor de ontbrekende

schakelbedragenloo.ooo F¡nancierinEgemeenleLeek25,OOO;geresedeerdemiddelenprojeclTRl-N¡enoord

33 120; EFRo 11 490; Regiopark 30 390 (30%)
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(07) Toelichting geactualiseerde tabet Mtp 2010-2020

lnleiding
De ambities van de regionale programma's Bereikbaarheid en Regioparkzijn vertaald in het
Meerjaren lnvesteringsprogramma (MlP). Dit MIP is een indicatieve en dynamische lijst met
projecten voor de periode 2010 - 2020. De lijst moet worden beschouwd als een
momentopname. Voor de in het MIP opgenomen projecten met een B- en C-status gelden
gereserveerde bedragen. B-status houdt in dat projecten uitvoeringsgereed worden
gemaakt. C-status betekent dat de projecten nog in studiefase verkeren. Projecten met B- en
C- status hebben derhalve nog geen definitieve toekenning. Hiervoor dient in de Stuurgroep
(met een advies van portefeuillehouders) een besluit te worden genomen.
Als er een definitieve toekenning is van een bijdrage uit het MIP krijgt het project de A-status
die staat voor uitvoeringsgereed en is het project opgenomen in het uitvoeringsprogramma.
De initiatiefnemers kunnen dan op basis van het spelregelkader de MIP bijdrage opvragen
volgens het afgesproken kasritme.

Kort samengevat betekent het dat de A-projecten "harde" projecten zijn waarvoor ook
kasritmes zijn afgesproken. De regio is een betalingsverplichting voor deze projecten
aangegaan. Ze zijn daarom ook opgenomen in het uitvoeringsprogramma. De B / C
projecten zijn"zachle" projecten en er is sprake van financiële reserveringen. De genoemde
financiële reserveringen zijn gebaseerd op ramingen projectkosten.

De MIP tabel wordt elk jaar geactualiseerd. De vorige versie is in de Stuurgroep van april
2010 vastgesteld.

MIP 2010 - 2020
ln het voorliggende MIP 2012-2020 zijn alle geplande en in uitvoering zijnde projecten van
de regio opgenomen. De projecten zijn voor het programma bereikbaarheid gerubriceerd in
de categorieën Fiets, Kolibri en KOV (kleinschalige OV-projecten). Tevens is onderscheid
gemaakt in A, B en C-projecten (harde en zachte projecten). Per project wordt een financiële
doorkijk gegeven voor de periode 2010 - 2010. Daarnaast is, gezien de regionale
samenhang met de RSP-projecten, een kolom opgenomen waarin de RSP-bijdragen staan
vermeld.

Voor het programma regiopark geldt dat er geen sprake is van C projecten in de zin van
langdurige studietrajecten. De voorbereidingstijd om tot uitvoering te komen blijkt in de
praktijk beperkt tot 1 á 2 jaar. Dat betekent dat voor dit programma alleen A- en B -
projecten zijn onderscheiden.

De afgelopen jaren zijn de afgeronde projecten vermeld gebleven in het MlP. Vanwege de
leesbaarheid van de MIP tabel zijn de inmiddels afgeronde projecten verwijderd en alleen
projecten opgenomen waarvoor een bijdrage is aangevraagd of een reservering is
toegekend.

I
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Financieel kader MIP
Onderstaande tabel geeft inzicht in de totale stand van zaken van het MlP. Naast
bereikbaarheid en Regiopark heeft de stuurgroep naar aanleiding van de evaluatie in 2010
ook investeringsmiddelen beschikbaar gesteld voor zogenoemde substantiële regionale
projecten voor de niet-stedelijke gemeenten.

Financieel kader MIP 2010-2020 in milioenen euro's 1)

A Btc Totaal

Bereikbaarheid 48 31 79

Reqiopark 16 14 30

Substantieel project in

Schakel en Schragende

gemeenten, Haren,

Slochteren en TVnaarlo

3,7 7,3 11

Totaal 67,7 52.3 120

1) lnclusiel pro¡ecten uitgevoerd vanaf 2010.

Uit de tabel MIP bereikbaarheid 2010-2020 blijkt dat wordt gerekend met een regionale
bijdrage van totaal ruim € 128 miljoen, terwijl er blijkens het financiële kader € 79 miljoen
beschikbaar is. Dit kan worden verklaard uit overtekening. Er worden meer projecten in
voorbereiding genomen dan dat er geld beschikbaar is. Dit is afgesproken bij de evaluatie in
2010. Daarnaast zijn er ook projecten opgenomen die na2020 worden gerealiseerd, of
waarvan de planning nog zacht is. Tenslotte zijn ook de door het ministerie van I en M
beschikbaar gestelde middelen meegenomen in het totaal van de regionale bijdrage (ca. €
10 miljoen).
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(08) inleiding Bestuurlijke programmaopdrachten 2o12l2o1g

l. lnleiding
De Stuurgroep werkt met bestuurlijke programmaopdrachten om daarmee de sturing zo
transparant mogelijk te houden, ook richting raden en Staten. De Stuurgroep verstrekt de
programmaopdrachten jaarlijks aan de portefeuillehoudersoverleggen van de regionale
programma's. Dit zijn de programma's Bereikbaarheid, Bedrijventerreinen/economie,
Regiopark, Wonen en Communicatie en profilering. Het DB heeft voor het laatst genoemde
programma de bestuurlijke regie.

Bestuursopdracht
ln een bestuurlijke programmaopdracht staat kernachtig een beschrijving van de beoogde
doelen en van de benodigde acties met verwachte output, planning en organisatíe. Ook
bevat de opdracht een beschrijving van de middelen die daarvoor uit het regiofonds nodig
zijn en mogelijke risico's bij de uitvoering van de opdracht.
De programmaopdlacht vormt het kader waarbinnen de portefeuillehouders aan de slag
kunnen gaan met de regionale uitvoeringsprogramma's. Halverwege het jaar komen de
programmaopdrachten opnieuw op de agenda van de Stuurgroep, zodaT zij een beeld krijgt
van de voortgang en kan bijsturen als dat nodig is.

Proceskwaliteit
Bij de uitvoering van de programma's werken we met de'Deming circle'. Dit model is een
middel om de kwaliteit van (plannings)processen te verbeteren.

Rollen:
Stuurgroep: oPdrachtgeverschaP.

Portefeuillehouders : opdrachtnemerschap en uitvoering programma.
Deelnemers : uitvoering projecten.

Projectdirectie: advisering stuurgroep.

Programmabureau: programmasturing, monitoren, voortgangsbewaking, aanjagen projecten

portefeuillehouders,
deelnemers,
programmabureau

stuurgroep

projectdirectie,
programmabureau

portefeuillehouders
projectdirectie,
programmabureau
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Meerwaarde
Voordelen van het werken met programmaopdrachten zijn:

De regio kan gekoppeld aan de begrotingsbespreking jaarlijks goed met raden, Staten en
stakeholders communiceren over de doelen en resultaten van de regionale
samenwerking;
Er ontstaat ruimte voor meer strategisch opereren van de Stuurgroep;
Portefeuillehouders en ambtelijke organisatie hebben een duidelijk kader voor de
uitvoering van de jaarprogramma's;
De rollen van Stuurgroep, portefeuillehouders, projectdirectie, deelnemers en
programmabureau zijn transparant.

Prog rammaopd rachten uniform
Sinds 2011 hebben de programmaopdrachten een uniforme opzet.
De thema's/activiteiten zijn geformuleerd op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Verder is gekozen voor een compacte en concrete weergave op grond van het zogenaamde
SMART-principe. Daarbij zijn ook duidelijke verbanden tussen de diverse programma's
gelegd. Het laatste is uiteraard van betekenis om te komen tot een integrale benadering.

Mandaat en verantwoord¡ng
De Stuurgroep heeft in haar vergadering van 7 december 2011 besloten dat bij de
Bestuursopdrachten ook het mandaat van de portefeuillehoudersoverleggen wordt
vastgelegd.
Dat houdt in dat de portefeuillehoudersoverleggen verantwoordelijk zijn voor de aansturing
van en besluitvorming over de uitvoering van de regionale programma's.
De programma's Bereikbaarheid en Regiopark werken met uitvoeringsprogramma's die de
Stuurgroep jaarlijks in december vaststelt en die de jaarlijkse afspraken over de uitvoering
omvatten. De Barometer staat de portefeuillehouders ter beschikking om de voortgang in
genoemde uitvoeringsprogramma's te kunnen bewaken en aan te sturen.
Jaarlijks evalueren de portefeuillehouders hun bestuursopdracht, geven richting aan de
inhoud/ambitie van de bestuursopdrachten en verdedigen die tegenover de SG.
Halfjaarlijks rapporteren de portefeuillehouders over de voortgang in de bestuursopdrachten
Daar waar sprake is van zwaarwegende knelpunten worden deze voorgelegd aan de
Stuurgroep met een voorstel tot oplossing, voorzien van een advies van de PD. Hetzelfde
geldt voor de uitvoeringsprogramma's Bereikbaarheid en Regiopark.
Als het mandaat niet toereikend is, leggen de portefeuillehoudersoverleggen voorstellen ter
besluitvorming voor aan de SG. Hetzelfde geldt voor programma-overstijgende
onderwerpen.
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2. Terugblik Programmaopdrachten 201 1 t2012
ln deze paragraaf blikken we op hoofdlijnen eerst terug op de resultaten die we als regio
hebben behaald in 201 1. Daarna gaan we in op de doelen die we voor de komende periode
beogen.
Ook staat verwoord welke risico's vertragend of belemmerend kunnen werken op het
bereiken van de beoogde resultaten. De bestuursopdrachten zijn separaat bijgevoegd.

Trots op reg¡onale samenwerking
De regionale samenwerking op zichzelÍ is een conditio sine qua non voor de uitvoering van
de bestuursopdrachten. Ondanks alle spanningen die de huidige crisis en daarmee gepaard
gaande bezuinigingen veroorzaken, mag de Regio Groningen-Assen trots zijn op het grote
bestuurlijke draagvlak voor de regionale samenwerking en de wil steeds meer te opereren
vanuit de gedachte 'als ware de regio 1 gemeente'. Zeker omdat de vrijwillige samenwerking
geen formele handvatten of machtsmiddelen verschaft om deelnemers dwingend besluiten of
werkwijzen op te leggen. Bovendien vraagt het moed en bestuurlijk lef regelmatig in te
schikken op eigen belangen en te erkennen dat samenwerken meer waarde oplevert dan
zelfstandig als mogelijke concurrenten verder gaan. 'Trots zijn op de regio'was dan ook het
motto van de Stuurgroepexcursie die eind september in de regio plaatsvond.
Regelmatig valt elders in Nederland het oog op onze regionale samenwerking. Zo werkten
we mee aan een interview ten behoeve van de publicatie 'Grip zonder bestuurlijke drukte'.
van WagenaarHoes Organisatieadvies en aan het boek'stedelijke regio's. Over informele
planning op een regionale schaal' van het Forum Stedelijke regio's'. Ook werden we
uitgenodigd voor deelname aan de expertmeeting van de landelijke adviesraden op het
gebied van ruimtelijke ordening met als onderwerp de nieuwe Structuurvisie lnfrastructuur en
Ruimte. Verder namen we deel aan de expertmeeting van het NIROV over groei - krimp en
de landelijke bijeenkomst van de ANWB over P+R-beleid. We leverden op uitnodiging
bijdragen aan het congres 'De grensover-schrijdende regio. Krachten in het Noorden'van de
Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, RUG, waarbij ook over de grens werd gekeken. Een
groot aandeel hadden we in de organisatie van de succesvolle bijeenkomst onder de titel
Groei-krimpdialoog met 30 deelnemers vanuit maatschappelijke organisaties en overheid uit
Groningen en Drenthe.
De Hanzehogeschool en de RUG zien ons als waardevolle partner in hun onderwijspro-
gramma's onder de titelvan Regiolab. Ook internationaal leeft er interesse in de regio als
(gespreks)partner of deelnemer. Zoals in de Metropolregion Oldenburg-Bremen, en het
E uropees prog ram ma SE E DS voor herstructurering van bedrijventerreinen.
Bestuursopdrachten zouden bovendien niet uitvoerbaar zijn zonder verbinding met
maatschappelijke organisaties en ondernemers als belangrijke stakeholders. De triple helix
als essentiële verbinding tussen overheid, ondernemers en onderwijs wint aan belang en
kracht.

lntegraliteit tussen programma's
ln de Bestuursopdrachten komt ook de samenhang met de programma's onderling tot uiting
Het Programmabureau faciliteert dat in samenwerking met de projectteams.
Verbinding tussen de programma's komt tot uiting in:

Afstemming tussen woningbouwafstemming/woonvisie en regiopark/bereikbaarheid:
uitgangspunt is dat de kwaliteit van woningbouwlocaties hoger wordt door investeringen
in de groen-blauwe kwaliteit en de bereikbaarheid. Een van de conclusies van een quick
scan is dat de bouw van minder woningen niet leidt tot minder vervoersbewegingen.
Sterker nog, de demografische veranderingen en de toenemende concentratie van
voorzieningen in de stad zal leiden tot meei (openbaar) vervoersbewegingen naar de
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stad en vice versa. Daaruit vloeit overigens niet automatisch een betere
kostendekkingsgraad voor het openbaar vervoer voort.
Regionale bedrijventerreinen/mobiliteitsmanagement: per bedrijventerrein staan
afspraken op stapel met het bedrijfsleven over mobiliteitsmanagement.
Toplocaties met bereikbaarheid: bij fasering en ontwikkeling van toplocaties is
bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt.
Bedrijfslocaties met regiopark: bij de ontwikkeling van bedrijventerreinenibedrijfslocaties
vindt afstemming met de uitvoering van het programma regiopark plaats om de kwaliteit
van de regio te borgen.
Profilering in relatie tot economie, woningbouw en gebiedskwaliteit krijgt dit jaar een
concrete invulling vanuit een verbindend thema en dient eenduidige beeldvorming. Deze
baseert zich op beide hoofddoelen van de regionale samenwerking (economie en
gebiedskwaliteit).

Programmaspecifiek
Programmaspecifiek zijn vrijwel alle in de programmaopdrachten opgenomen resultaten
gerealiseerd of in gang gezet voor 2012.

Door regionale samenwerking zijn in 2011 (niet uitputtend!) de volgende hoofdzaken
gerealiseerd:

Onder de titel Beter benutten hebben de regio en het rijk een gezamenlijke innovatieve
agenda opgesteld voor bevordering van de kwaliteit van het hoogwaardige openbaar
vervoer in de vorm van snel te realiseren acties en daarmee een verbetering van de
bereikbaarheid.
Start van de programmering voor de 2" fase van de regiotram 'Regiotram. Doorrijden de
regio in'.
Met private partijen/regionale stakeholders is hard gewerkt aan de uitvoering van het
convenant mobiliteitsmanagement met als doel in een integrale benadering de groei van
de automobiliteit te beperken. Onder meer kwam dat tot uiting in een gemeenschap-
pelijke presentatie op de Noordelijke Promotiedagen; afsluiten van convenanten mel27
werkgevers die ongeveer 28.000 werknemers vertegenwoordigen;seminars; aanvragen
voor analyse en advies rond mobiliteitsmanagement; beoogde partner bij het mobiliteits-
management rond de voorziene grote infrastructurele projecten in en rond de stad
Groningen de komende jaren;
De evaluatie van de afspraken over de kwaliteit en de marktconforme beprijzing van
bedrijventerreinen en de aanzel tot regionale afstemming over gerealiseerde en
geplande overcapaciteit van regionale bedrijventerreinen.
Deelname aan het Europees programma (SEEDS) voor herstructurering of tijdelijke
anders bestemmen van bedrijventerreinen.
Oprichting van het Economisch Platform als belangrijke impuls voor hechtere
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, binnen de regio en ook met
de regio Eemsdelta.
Eveneens gezamenlijk met de stakeholders een voortvarende uitvoering van het
ambitiedocument'Mooi, mooier, mooist'. Dit leidt tot een versterkte regionale agenda
voor het Regiopark, door het mooie van de regio te behouden en de beleving van het
landschap te versterken. Brede perspubliciteit trok de afstudeeropdracht van onze
stagiaire Ciska Nienhuis 'Onderzoek naar de potentie van de Regio Groningen-Assen en
de provincie Groningen voedsel te leveren aan haar eigen inwoners'.
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De realisatie van een landschapsfonds in combinatie met streekrekeningen met als doel
te komen tot een noodzakelijke kwaliteitsimpuls in het landschap in het Zuidelijk
Westerkwartier en het Nationaal Landschap Drentsche Aa.
Buitengewoon intensief is gewerkt aan de regionale woningbouwafstemming. Talloos
waren de ambtelijke en bestuurlijke overleggen binnen de regio. Naar verwachting
monden die dit voorjaar 2012 uiT in bestuurlijke afspraken met alle regiodeelnemers.
Ook toonden de marktpartijen en de RABObank zich bereid tot herhaaldelijk overleg
onder meer over mogelijke impulsen voor het lostrekken van de impasse in de markt.
Op advies van het Kwaliteitsteam ging het lnnovatieteam aan de slag om gemeenten te
helpen nieuwe ideeën te ontwikkelen voor woningbouwlocaties.
Uitvoering van de profilering is door ziekte vertraagd en krijgt in 2012 een nieuwe start.
De geheel vernieuwde website trekt veel bezoekers en wordt verder ontwikkeld om de
aantrekkelijkheid en bruikbaarheid verder te verhogen.
De interne communicatie richting raden & Staten.is sterk verbeterd. Zo is er een extranet
ontwikkeld, wordt maandelijks een nieuwsbrief verstuurd; zijn er 2 goed bezochte
informatiebijeenkomsten gehouden, vond een excursie plaats en werden nieuwe
Statenleden in Groningen en Drenthe geïnformeerd over de RGA.

3. Vooruitblik Programmaopdrachten 201 2/201 3

Programma-overstljgend
Mede gezien het tijdsgewricht van crisis en recessie kiezen we als rode draad voor 2012
voor het thema'verbindinq', als essentie van de meerwaarde van de regionale samen-
werking en als kans qezamenliik doelen te bereiken waar dat afzonderlijk niet (meer) kan.
Karakteristiek voor de regio is het leggen van verbindingen:

- tussen de regionale deelnemers
- tussen overheden, ondernemers en onderwijs
- tussen de programma's
- tussen de Regio Groningen-Assen en andere regio's in en buiten Nederland.

We doen dat in een sterk veranderende omgeving. De tijd van grote groei is voorbij en komt
naar veler inschatting niet meer terug. ln de openbare ruimte en fysieke bebouwing worden
de gevolgen daarvan zichtbaar en tastbaar. Het is een opgave om daarvoor oplossingen te
vinden. Overheden hebben het zwaar: vooral provincies en gemeenten krijgen andere en
meer taken met minder budget, tengevolge van decentralisaties door het rijk en
bezuinigingen. Ook verandert hun rol: waren we eerder gewend aan verticale, hiërarchische
verhoudingen, steeds meer zien we een horizontalisering en gelegenheidsallianties. Juist
hier bewijst de regionale samenwerking haar meerwaarde in het vinden van gezamenlijke
oplossingen en creëren van nieuwe kansen. ln de regionale samenwerking hechten we aan
een versterking van samenwerking in de triple helix naast meer aandacht voor de potentie
van burgerparticipatie.

Naast moeilijkheden zien we juist door de regionale samenwerking ook mogelijkheden.
Bij de meeste deelnemers en stakeholders is er een vacaturestop. De bezuinigingen nopen
hen steeds vaker tot aanzienlijke ingrepen in personeelsformatie. Daardoor neemt de
kwetsbaarheid in voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden en projecten toe.
Mogelijkheden tot samenwerking op operationeel niveau is een onderbelicht thema binnen
de regio en verdient in 2012 agendering en nadere verkenning.
De ambities zoals verwoord in de Bestuursopdrachten zijn naar de mening van de
bestuurders reëel en haalbaar' Specifiek voor het progr"rr" Bereikbaarheid geldt echter
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een lange termijn horizon waarvan per definitie de haalbaarheid met meer onzekerheid is
omgeven dan geformuleerde korte termijndoelen.

Programmaspecifiek
Komend jaar hopen we binnen de programma's ondermeer te bereiken:

De programma's werken met kaartbeelden die de integraliteit tussen programma's en
locaties zichtbaar maakt en zicht geeft op nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.
ln verband met de status van de stedelijke regio Groningen als regio met topsectoren
werken het programma Bereikbaarheid en Economie samen. Belangrijk doel van de RGA
is behoud en versterking van haar economische positie in combinatie met een hoge
ruimtelijke kwaliteit.
Mede in dat kader is van groot belang de voortgang van de realisering van het
Raamwerk Regiorail door vaststelling van de Programmering 2" fase Regiotram in de
eerste helft van 2012. Dit plan gaat zicht geven.op het doorrijden van de tram in de regio
na 2020 waardoor zij aan kan sluiten op onder meer de verbinding van de regiotram 1"

fase naar toplooatie Zernikepark.
Het Economisch Platform levert nauwere samenwerking op met de stakeholders in het
realiseren van een gezamenlijke positionering, profilering en lobby van de regionale
economie vanuit de economische ambitieagenda. Ook de arbeidsmarkt vormt een
belangrijk gezamenlijk thema. lnternationalisering komt op de agenda, o.a. op het thema
cultuur-toerisme.
De RGA gaat de intentie tot samenwerking met de regio Eemsdelta uitwerken.
De deelnemers maken gezamenlijke afspraken over regionale capaciteit van bedrijven-
terreinen, samenwerking werklocaties (ook kantoren). Thema's zijn daarbij vraag/aanbod,
herstructurering, verduurzaming en gezamenlijke intake deelnemers bij bedrijfsver-
plaatsingen. Woon-werl</werk-woonlocaties dient zich mogelijk als nieuw thema aan.
Er wordt geëvalueerd of er een vervolg moet komen op de succesvolle Taskforce
Mobiliteitsmanagement gericht op reductie van automobiliteit dankzij samenwerking met
werkgevers.
Met optimale benutting van digitale informatie en app's komt de Ronde van de Regio
gereed, als een herkenbare wandel- en fietsroutestructuur langs bijzondere plekken en
evenementen in de regio. Ook krijgt de regionale voedselstrategie invulling in een aantal
concrete acties en projecten.
ln de uitwerking zal ook 'Aantrekkelijke dorps- en stadsranden' in 201 2 een mijlpaal
zijn. Vanuit het programma Regioparkzal daarmee een inspirerende en inhoudelijke
bijdrage geleverd worden aan de herijking van de woningbouwafspraken en de op te
stellen regionale Woonvisie.
Voor de woningbouw ligt er in het 1" kwartaal een nieuwe regionale programmering.
Hierin zijn de adviezen van het kwaliteitsteam verwerkt en is sprake van een sterke
integratie met het programma Regiopark.
Verder komt in 2012 een integrale regionale woonvisie voor de periode 2010-2020
gereed.
ln aansluiting op het thema van de Regio-academie en advies van het Kwaliteitsteam
wordt binnen pilots rekening gehouden met donkerte of duisternis als een unieke kwaliteit
van de regio.
Na vaststelling van het Actieplan profilering door de stuurgroep wordt het Actieplan met
de stakeholders uitgevoerd.
De RGA vergroot voor onder meer burgers en bedrijven de externe zichtbaarheid van de
regionale samenwerking rondom programma's en projecten.
Er komt samenwerking op operationeel niveau in de regio.
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4. Risico's

Verschillende ontwikkelingen en factoren kunnen een belemmering betekenen voor de
uitvoering van de Bestuursopdrachten. Op hoofdlijnen staan deze weergegeven:

Wegvallen of verminderen van rijksmiddelen: in het kader van de bezuinigingen herijkt
het rijk zijn takenpakket. Naast bezuinigingen vindt er ook een discussie plaats over
decentralisatie van taken. Deze discussie betreft naast de financiën de
verantwoordelijkheden en beleidsruimte voor het besteden van de financiële middelen.
Het rijk vormt een belangrijke co-financier voor het Programma Bereikbaarheid en
Regiopark.
Wegvallen van regionale middelen: economische recessie en bezuinigingen treffen ook
de regionale deelnemers en stakeholders. Dat kan betekenen dat zij hun aandeel in de
co-financiering (met de noodzakelijke eigen bijdrage) niet rond kunnen krijgen.
lntegraliteit: door integraliteit op project- en programmaniveau ontstaan er ook onderlinge
afhankelijkheden in zowel processen als uitvoering. Bij Bereikbaarheid is sprake van
complexe projecten in de regio met per project eigen projectleiding. Het ontbreken van
eenduidige en voldoende regionale regie op het geheel van de projecten kan een
barrière gaan vormen voor het verhogen van de bereikbaarheid van de regio.
Ontbrekend draagvlak: door onvoldoende draagvlak voor concrete kwalitatieve en
kwantitatieve afstemming van de woningbouwprogramma's kan de herijking en de
uitvoering van het woningbouwprogramma onder druk komen te staan. Doorvertaald
kunnen hierdoor in de'slipstream' ook andere woningbouwgerelateerde
(landschaps)opgaven negatief beïnvloed raken.
lnspanningsverplichting: de resultaten van alle regioprogramma komen in veel gevallen
tot stand door samenwerking tussen het Programmabureau en anderen. De resultaten
zijn dus in deze gevallen mede afhankelijk van de inzet van anderen, vooral de
stakeholders en andere overheden.

Ð
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(09) Bestuurlijke opdracht Programma Bereikbaarheid 201212013
a

Middelen

eigen inzet
programmabureau en
partners

kosten: p.m.

eigen inzet
programmabureau en
partners
kosten:€ 20.000,-
(uitbesteding)

Toelichti

ln het BO-MIRT van mei 2011 is met het
ministerie afgesproken om gezamenlijk
een innovatieve agenda uit te voeren
t.b.v. het beheersen van het
exploitatietekort in het OV. De agenda
wordt vertaald naar maatregelen en is
deels in uitvoering. Een werkgroep van
de regio beheert de agenda. Het
ministerie en het bedrijfsleven zijn nog
onvoldoende betrokken.
Het programma Beter Benutten (zie 2c)
is een onderdeelván de innovatieve
agenda.

Najaar 2011 is een OV-netwerkvisie
2020 ontwikkeld en besproken in het
POVV. De opdracht is gegeven om deze
verder uit te werken en aan te geven
waar de knelpunten zitten. De OV-
knopen vormen hier een belangrijk
onderdeel van en er is een relatie met de
actualisatie van het P+R-beleid. Het OV-
bureau en de provincie Groningen
hebben het voortouw bij de uitwerking.

PIanni

Voortgangsrapportages
bespreken in POW,
Stuurgroep en BO-
MIRT in 2012

Bespreking in POVV
voorjaar 2012

Resultaat

Agenda is vertaald naar
maatregelen, de maatregelen
worden uitgevoerd; het
bedrijfsleven is betrokken; het
ministerie van l&M draagt actief
bij. Concrete producten: in 2012
worden twee
voortg ang srapportag es
gemaakt voor POVV,
Stuurgroep en BO-MIRT

Verder uitgewerkte OV-
netwerkvisie met een overzicht
van de knelpunten.

1. Strategie
Activiteiten

a) OV-
bereikbaarheidsstrateg ie
innovatieve agenda
beheersen OV-
exploitatietekort

b) Uitwerken OV-netwerkvisie
2020

1



Middelen
p.m

Bijdrage uit regiofonds
aan de verkenningen:
1/3" deel van de
kosten.

overkoepelende
communicatie

Toelichting
Het overgrote deel van de maatregelen
in het bereikbaarheidsprogramma van
RGA zijn gericht op het verbeteren van
de interne bereikbaarheid van de regio
(het Daily Urban System). Ook de
externe bereikbaarheid van de regio
(bereikbaarheid vanuit de andere
stedelijke netwerken) is van belang. Bij

de externe bereikbaarheid gaat het om
de bereikbaarheid via de weg, het spoor,
het water en de lucht, maar ook om kabel
en energie. De vraag is waar de
knelpunten in de externe bereikbaarheid
liggen. ln ieder geval dient de aandacht
te worden vergroot voor de positie van
GAE en de bereikbaarheid van Zernike.
Dit thema wordt samen met het
programma economie uitgevoerd.

ln de programmeringsfase is de
haalbaarheid van de RegioTram bepaald
voor alle corridors naar de stad Groningen
De verkenningen op de meest kansrijke
corridors kunnen worden gestart. RGA
voert overkoepelende activiteiten uit zoals
gezamenlijke communicatie, uitvoering
f inancierin gsstrateg ie.

Planninq
Najaar 2012

Vaststelling door de
Stuurgroep (o.v.v.

bespreking in raden en

Staten) in februari.
Start verkenningen in
maar|2012

Resultaat
Specifieke aandacht voor de
externe bereikbaarheid van
RGA, met name voor de positie
van GAE, de bereikbaarheid
van Zernike en de internationale
treinverbinding Groningen -
Bremen.

Stuurgroep RGA stelt
programmeringrapport vast en
geeft opdracht voor de uitvoering
van de verkenningen op de
meest kansrijke corridors.
Stuurgroep "Tweede fase
RegioTram, doorrijden de regio
in" komt voor de eerste keer bij
elkaar.

Activiteiten
c) Externe bereikbaarheid
RGA

2. Concrete acties (tactisch en operationeel)

a) Programmering en start
verkenningen "Tweede fase
Regiotram, doorrijden de regio
in"

2
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Middelen
Cofinanciering uit het
regiofonds voor de
maatregelen (deels
gereserveerde

middelen)

Reserveren bijdrage
regiofonds voor MM in
de periode 2013 -

201 5

ln het MIP is€27
miljoen euro voor de
knoop Groningen
gereserveerd.

Toelichtinq
ln het BO-MIRT najaar 2011 heeft de
minister aangegeven dat RGA een

aanvraag Beter Benutten kan indienen. Het
gaat hierbij om het Beter Benutten van
bestaande infrastructuur. Belangrijke
aanleidingen Voor de aanvraag zijn de
problematiek rond het oplopende OV-
exploitatietekort en de
bereikbaarheidsproblemen bij de uitvoering
van de grote projecten rond de stad
Groningen, zoals de ombouw van de ZRG.

Door de Task Force Mobiliteits-
management worden in de vorm van een
pilot maatregelen uitgevoerd om te komen
tot een structurele reductie van het aantal
autokilomers. Deze äanpak zal worden
geëvalueerd, maar vanwege de successen
die nu al worden geboekt zal een plan
worden gemaakt voor het vervolg.

Station Groningen is verreweg de
belangrijkste OV-knoop van het noorden
Hier komen vele treinen en bussen bij
elkaar. De aanpassing van het
stationsgebied en de spoorconf iguratie
gaat dan ook de gehele regio aan. De
bestuurders van de regio moeten
regelmatig geïnformeerd worden over de
voortqanq en worden qehoord op de

Planning
Maart 2012 aanvraag
gehonoreerd en start
uitvoering maatregelen
in de periode 2012 -
2015

Maatregelen uitgevoerd
en evaluatie gereed:

eind 2012; plan voor
2013 - 201 5 gereed en
besproken in POVV en
Stuurgroep: medio
2012;
Aanvraag voor Beter
Benutten gereed:
vooriaar 2012
Regelmatige
bespreking voortgang
plannen in POVV;
advies van POW bij
belangrijke
beslismomenten

Resultaat
Door het ministerie van l&M
gehonoreerde aanvraag "Beter
Benutten RGA'. Daarna
u itvoering maatregelenpakket

Uitvoering maatregelen en

evaluatie pilot

mobiliteitsmanagement (MM) en
opstellen plannen MM voor de
periode 2013 - 2015 (o.a. voor
aanvraag Beter benutten)

De regio voelt zich voldoende
betrokken en gehoord bijde
getrapte besluitvorming over het
Stationsgebied Groningen en de
Knoop Groningen

b) Maken en uitvoeren
programma voor Beter
Benutten RGA

Activiteiten

c) Mobilíteítsmanagement

d) Knoop Groningen
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Middelen

p.m

Zoveel mogelijk met
gesloten beurs

p.m

Toelichting
belangrijke beslismomenten

De aanleiding van dit thema is de
stormachtige ontwikkeling van het
gebruik van de e-bike en het fietsplan
van de provincie Groningen. ln overleg
met de belangrijke partners dient onze
rol te worden ingevuld. Samenhang is er
met het programma Regiopark

Aanleiding zijn de problemen in de
aansturing van het OV-programma in het
MIP vanwege de complexiteit en daardoor
de risico's van het programma. ln de
Stuurgroep zijn afspraken gemaakt over de
verbetering van de regievoering Naast de
versterking van de inhoudelijke aansturing
is verbetering van de financiële planning
noodzakelijk. Bestaande instrumenten
Barometer, het uitvoeringsprogramma en
het (bestuurlijk) rondje langs de velden
verbetert de sturing

De regio hecht belang aan de uitvoering
van de regionale opgaven. We weten dat
er op dit moment overal een vacaturestop
is. De uitvoering van projecten van met
name de kleinere qemeenten kan hierdoor

Planninq

Bespreken Focus Fiets
in POVV voorjaar 2012

Geheel 2011. Barometer
in het voorjaar en het
najaar gekoppeld aan
de adviezen van het
Coördinatieoverleg ; het
uitvoeringsprogramma
en de actualisatie van
het MIP in het najaar
gekoppeld aan het
rondje langs de
deelnemers.

lndien de mogelijkheden
bij de partners aanwezig
is dan gedurende twee
jaar de beschikking over
extra capaciteit (of

Resultaat

Meer aandacht voor stimuleren
fietsgebruik bij de regionale
partners; plan van aanpak
stimuleren e-bike

Versterkte sturing op het MIP

door de Barometer,
uitvoeringsprogramma en jaarlijks
geactualiseerde MIP; twee keer
per jaar een advies van het
Coördinatieoverleg ; het jaarlijkse

(bestuurlijke) rondje langs de
partners/in itiatief nemers

Projecten in het MIP lopen geen
vertraging op als gevolg van
onvoldoende menskracht bij de
(kleinere) gemeenten

3. Aansturing programma

Activiteiten

e) Focus Fiets

a) Regievoering
deelprogramma's MIP;

b) Ondersteuning bij uitvoering
projecten

4
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Middelen

programma

Communicatie en
profilering

financiering uit
programma's

Bereikbaarheid en

Communicatie

Toelichting
soms vertraging oplopen als gevolg van
onvoldoende menskracht of het ontbreken
van een bepaalde deskundigheid in eigen
huis. Dit geld met name voor de
uitvoeringsprogramma's bereikbaarheid,
maar ook Regiopark. Onderzocht zal
worden (samen met de partners) of er een
behoefte ligt en hoe hier invulling aan kan
worden gegeven. Mogelijkheden zijn een
projectleiderspool, flexibele inzet van
menskracht over de gemeenteg renzen
heen etc.

Onder anderen creëren overzichten van
alle gerealiseerde en te realiseren
projecten op het gebied van bus, spoor,
P+R en fiets.

Communicatie en profilering. Laten zien
wat er in het kader van het programma
gebeurt en betrekken van de partners bij
de uitvoering

Planninq
specifieke kwaliteit) voor
de uitvoering van hun
projecten

Vanaf 20'11 is de
website in de lucht,

daarna continue
verbeterinq
- maandelijkse
nieuwsbrieven
- excursie POVV in

september

Resultaat

Toegankelijke en overzichtel ijke
pagina's bereikbaarheid

Digitale nieuwsbrieven
Excursie POVV

Activiteiten

4. Communicat¡e

a) Website

b) Overige communicatie

De Stuurgroep heeft in haar vergadering van 24 Íebruari 2012 het Portefeuillehoudersoverleg bovenstaande bestuursopdracht verstrekt. De
Stuurgroep heeft het Portefeuillehoudersoverleg daarmee ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid gemandateerd tot aansturing van en
besluitvorming over de uitvoering van het regionale programma. Als het mandaat niet toereikend is, legt het Portefeuillehoudersoverleg
voorstellen ter besluitvorming voor aan de SG. Hetzelfde geldt voor programma-overstijgende onderwerpen.

5



NË N N E Ë NË Ë U Ë r H H U U Ë ËË Ë Ë HyËgä UUUUAflUU I

(10) Bestuurlijke opdracht Programma BedrijventerreineniEconomie2Ol2-2013, aansluiting bij Ambitieagenda
a

Middelen

130.000

Toelichtinq

ln de twee geplande bijeenkomsten van het
platform voor 2012:
De bijeenkomsten staan in het licht van:
. Resultaten n.a.v. acties uit platform van

13 okt. 2011; o.a. samenwerking met
Eemsdelta, arbeidsmarkt, visie van de
regio op energie en economisch
profilering van de regio

. Aanwijzen van TOP locaties in de regio

. Tweede bijeenkomst wordt nog nader
ingevuld.'

. Het Economisch Platform vormt een
belangrijk instrument in de triple helix van
de regio.

Het profiel van de regio sluit aan bij de
regiovisie 2Q04 van Regio Groningen Assen
Het profiel dient ondermeer voor het
positioneren van de regio in (inter)nationaal
verband. Het profiel wordt gedeeld met het
economisch platform. De kwaliteiten van de
regio worden betrokken in het economisch
aantrekkelijke profiel (wonen, landschap,
cultuur, bereikbaarheid).
De samenwerking met de Eemsdelta - regio
wordt actief ingevuld als vervolg op de
afspraken van het economisch platform.
Met andere regio's worden de contacten
verder opgepakt (A7, Leeuwarden, Zwolle).

Planninq

1' en 3" Kartaal
2012

2" kwartaal2012

periode 2012 - 2013

Resultaat

Voortzetten van het Economisch
Platform.

Bestu u rlijk/am btelijke contacten
met andere regio's (bijv.
Eemsdelta-regio, Zwolle, A7 -zone,
Leeuwarden) rondom onze regio
en Oldenburq/Bremen is oeleqd.

1. Strategie

Activiteiten

a) Formeren economisch
platform.

c) Verbinding leggen met
andere netwerken, zowel
nationaal als internationaal.

b) Vaststellen van een profiel
van de regio



Middelen

170.000

Toelichtinq
op basis van de economische visie en het
economisch profiel wordt de gewenste en de
feitelijke bereikbaarheid van de regio
benoemd. Dit vindt plaats in samenwerking
met het programma bereikbaarheid
(herijking bereikbaarheidsstrategie en
mobiliteitsmanaqement).
Aan het kiezen in TOP-werklocaties gaat
vooraf dat het regionaal economisch profiel
en de economische visie ziin vastqesteld.
Het thema Arbeidsmarkt wordt opgepakt in

de samenwerking met de Eemsdelta - regio.
Dit vormt tevens een thema in het
Economisch Platform.
Beschikbaar materiaal bij regiopartners
wordt optimaal qebruikt.

Verbinding van het stuwende MKB met
belangrijke thema's uit de kenniseconomie
wordt neergelegd bij partijen die actief
betrokken zijn bij het MKB. MKB Noord,
KvK, NOM, HANNN, Energy Valley, etc.

Voor het Economisch Platform van okt 2011
is een analyse gedaan op het thema
Energie. ln 2012 wordt een ketenanalyse
gedaan op de gezondheidseconomie.

ln economische termen de kansen
verkennen die het buitenstedelijk
regiogebied heeft met de kwaliteiten die het
landschap biedt en deze mogelijk versterkt.
Er ligt een directe relatie met Wonen en
Reoiopark.

Planninq
3' kwartaal2012

2012 en 2013

2012 en 2013

April en oktober
2012

2012

2012

Resultaat
De gewenste bereikbaarheid van
de regio (o.a. top-werklocaties) is
vastgesteld (lucht, wegen, spoor,
water).

De TOP-werklocaties voor de
regio zijn vastgesteld.

Zicht op vraag en aanbod naar
arbeid.

Het Economisch platform komt 2x
per jaar bijeen.
lncidenteel worden andere
bijeenkomsten georganiseerd die
bijdragen tot economische
samenwerking en versterking van
de reqio.
Bedrijfsketens worden in beeld
gebracht (Demand and supply
chain). Eventueel ontbrekende
schakels worden benoemd.
Het economisch benutten van het
landschap/ruimte buiten de steden
in de regio (toerisme,
landgoeder en, 2' wooneconomie,
slow food)

2. Concrete acties (tactisch en operationeel)

Activiteiten

f) ln beeld brengen van vraag
en aanbod i.h.k.v.
arbeidsmarktbeleid

d) Verbinding economie met
bereikbaarheid van de regio
(nationaal en internationaal)

e) De TOP-werklocaties voor
de regio vaststellen

a) Netwerkbry-eenkomsten
organiseren.

b) Ketenanalyses

c) Verbinding economie naar
het buitenstedelijk gebied

2
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MiddelenToelichtinq
l.h.k.v. de verzakelijking (bedrijventerreinen
aantrekkelijker te maken voor beleggers en
ontwikkelaars) in overleg met gebruikers
mogelijk een profiel per bedrijventerrein
vaststellen.
N.a.v. het onderzoek naar de vraag
ontwikkeling van STEC in dec. 2011 wordt
gevraagd keuzes te maken in de kwaliteiten
van bedriiventerreinen.
Met de deelnemende gemeenten en
provincies eenduidigheid in de
besteksvoorwaarden over de inzet van
doelgroepen in de uitvoering van de
werkzaamheden die worden aanbesteed
De samenwerkingsafspraken van 26 maart
2010 zijn 2011 geëvalueerd. De resultaten
worden in 2012 besproken en, indien nodig
vastgelegd in biigestelde afspraken.
De ontwikkeling van vraag en aanbod vindt
eind 2012 opnieuw plaats. Bij de
vraagontwikkeling wordt ook het aanbod uit
de bestaande markt betrokken (panden,
verhuur, makelaars).

Planninq
2012 - 2013

2012 en 2013

2013

Jaarlijks in december
en januari.

Afname aantal werklozen en

bijstandsontuangers

Resultaat
Kwaliteitsimpulsen
bedrijventerreinen

Bijgestelde
samenwerkingsovereenkomst op
bedrijventerreinen.

Evenwichtig en markt(vraag)
georiënteerd aanbod
werklocaties.
De monitoring vindt jaarlijks
plaats. Resultaten zijn in januari
van het daarop volgende jaar
beschikbaar.

e) De lokale overheid als
opdrachtgever zorgt (indirect)
via besteksvoorwaarden voor
inzet van doelgroepen

Activiteiten
d) Profiel niet - TOP - locaties

f) Bijstellen van de
samenwerkingsovereenkomst
bedrijventerreinen n.a.v. de
evaluatie 2011.
g) Monitoring vraag en aanbod
naar werklocaties (= uitvoering
samenwerkingsovereenkomst
bedrijventerreinen 201 0)

3



MiddelenToelichting
¡ Het liggende herstructureringsprogramma

wordt uitgevoerd. De criteria van de
provincie worden vastgesteld.

. De meeropbrengsten i.v.m. de afspraken
kwaliteit en prijzen bedrijventerreinen
worden ingezet voor
kwaliteitsverbeteringen. Waar mogelijk
worden deze middelen gecombineerd met
subsidiekansen van andere overheden.

Voor Bedrijventeneinen, Economie en
Arbeidsmarktbeleid wordt samengewerkt in

verschillende teams.

Planninq
2011 -2013

Resultaat
. De evaluatie van de

samenwerki ngsovereenkomst
wordt in 2012 afgerond.
Bestuurlijke keuzes in de
verdere samenwerking zijn
bepalend voor de verdere
uitvoering in 2012 en 2013.

. Uitvoering van het lopende
herstructureringsprog ram ma.

. Middelen voor herstructurering
regionaal bundelen

. Regionale afstemming
bedrijventerreinen, mede in

relatie tot afstemming
woninqbouw

Sturing door POBT, PD, PTBT,
RGA en teams economie,
werklocaties en arbeidsmarkt
Afstem ming tussen bestuurders,
bedriifsleven en kennisinstellinqen

3. Aansturing

Activiteiten
h) Verdere samenwerking op
werklocaties in de regio
(= uitvoering
samenwerkingsovereenkomst)

a) Sturing op de bestuurlijke
opdracht door bestuurders en
ambteliike teams
b) Economisch platform op
reqioprofiel en lobbv

FF<Ñrfr
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Zie ook acties uit economisch platform

Stakeholders stemmen met elkaar af en
zetten de regio in de markt volgens het
gekozen economisch profiel.

Continue

ContinueProfilering van de regio vindt
mede plaats in de samenwerking
tussen overheid, bedrijfsleven en
onderwiis.

Eenduidig optreden van de regio
naar buiten door overheid,
kennisinstellingen en
bedriifsleven.

b) Lobby activiteiten

a) Keuze profielvan de regio

4. Communicatie

De Stuurgroep heeft in haar vergadering van 24 februari 2012hel portefeullehoudersoverleg bovenstaande bestuursopdracht verstrekt. De Stuurgroep heeft
het Portefeuillehoudersoverleg daarmee ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid gemandateerd tot aansturing van en besluitvorming over de uitvoering van
het regionale programma. Als het mandaat niet toereikend is, legt het portefeuillehoudersoverleg voorstellen ter besluitvorming voor aan de SG. Hetzelfde
geldt voor programma-overstijg ende onderwerpen.

5
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(11) Bestuurlijke opdracht Programma Regiopark 201212013
a

Middelen I

€ 15.000

Toelichting

Gelet op het onderhandelingsakkoord Natuur
dat nu op tafel ligt bij de provincies inspelen
op de koers en de accenten om zo te komen
tot een gezamenlijke oriëntatie van de
opgaven van de beide provincies en de
ambities vanuit het ambitiedocument Mooi,
Mooier, Mooist zodal beschikbare middelen
zo goed en effectief mogelijk worden ingezet
door slimme koppelingen, afstemming en het
benutten van kansen om de verschillende
ambities in het lancjelijk gebied (oa natuur,
water, verbínding stad-land en landschap) te
realiseren.
Taken en verantwoordelijkheden voor natuur
en landschap zullen verschuiven van Rijk
richting de regio's, provincies en gemeenten.
De druk op het in stand houden, het beheren
en versterken van het karakteristieke
landschap neemt toe. Dit vraagt om
oplossingen op het terrein van financiering,
regelgeving, uitvoering en organisatie. Veel
gemeenten en andere instellingen zijn op dit
moment op zoek naar innovatieve en
duurzame oplossingen. De kracht van de

Planning

derde kwartaal
2012

Vierde kwartaal
2012

Resultaat

oriëntatie met de beide provincies in de
vorm van een document

een verder versterkt karakteristiek
landschap

Activiteiten

L Strategie

Strategische oriëntatie in een
veranderende omgeving

a) versterken karakteristiek
landschap

de middelen komen uít het voor 201212013 beschikbaar gestelde budget van Regiopark



Middelen I

90.000

Toelichting

regionale samenwerking wordt gebruikt om
de aanwezige kennis en kunde zo effectief
mogelijk te benutten. Dit zal leiden tot
aanvullende (innovatieve) oplossingen voor
oa effectief beheer van het karakteristieke
landschap.

Uitwerkingsactie ambitiedocu ment.
Het MOOISTE laten zien wat de regio te
bieden heeft; het verhaal van de regio
vertellen en laten beleven middels een route
geïnspireerd op de voorbeelden die we een
paar jaar geleden met de Stuurgroep in
Regionalpark RheinMain Frankfurt hebben
gezien.
ln 2011 is begonnen met een inventarisatie
van initiatieven die spelen mbt digitale
routesytemen. Van hieruit wordt verkend op
welke wijze aangesloten kan worden met de
ronde van de Regio. Verder zullen de in 2011
opgedane bevindingen van de lntendant
Koningsas mede op basis van de evaluatie
lntendant (eerste kwartaal 2012) als input
worden gebruikt.

Planning

Vierde kwartaal
2012

Resultaat

Fiets- en wandelrouteconcept door
de regio langs bijzondere regionale
plekken en evenementen.
Ondernemers kunnen inspelen op dit
routeconcept

2. Concrete acties (tactisch en operationeel)

Activiteiten

a) Ronde van de Regio

2
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Middelen t

€56.000

Doel van Focus Fiets is meer aandacht voor

stimuleren fietsgebruik bij de regionale
partners. Aanleiding van dit thema is de

stormachtige ontwikkeling van het gebruik

van de E-bike en het fietsplan van de
provincie Groningen. ln overleg met de

belangrijke partners dient onze rol te worden

ingevuld. Er wordt onder anderen nagegaan

of en zo ja, welke 'plus' er ten behoeve van

de ambities vanuit Regiopark gezet kan

worden (met name de relatie stad-land).
Samenwerking met programma

Bereikbaarheid.

Toelichting

Uitwerki ngsactie am bitiedocu ment.

De scherpe scheiding tussen stad en land is

een van de kernkwaliteiten van de regio GA.

ln 2011 is begonnen met een quick scan en

het realiseren van een waarderings-
methodiek voor stads- en dorpsranden.
Hiermee wordt de regio in staat gesteld om

de stads- en dorpsranden te voorzien van

een nieuwe ontwikkelingsgerichte
kwaliteitsimpuls. Deze zal in 2012 gereed

zijn. Samen met woningbouwafspraak zes

(concrete strategische landschaps-
investeringen), moet dit uiteindelijk een

kwaliteitsimpuls aan woningbouwlocaties

leveren gelet op de gefaseerde aanpak die wij

als reqio voor oqen hebben.

tweede kwartaal
2Q12

Planning

Tweede
kwariaal2012

Vierde kwartaal
2012

Een inspirerende en inhoudelijke
bijdrage vanuit het programma
Regiopark aan "Focus Fiets".

Waarderingsmethodiek voor de

kwaliteit van dorpsi en stadsranden
gereed

Verkenning gereed van prioriteiten,

urgentie en/of kansen, i.s.m. het
programma Wonen, die uiteindelijk

moet leiden tot concrete
landschapsi nvesteringsprojecten

ResultaatActiviteiten
i

b) Leveren kwaliteitsimpuls aan

woningbouwlocaties:
programmatische bijdrage vanuit

het landschap

c) Bijdragen aan Focus Fiets
van regionale programma
Bereikbaarheid

3



Middelen I

€ 85.000

€ 2.500.000

Toelichting

Conform het door de stuurgroep vastgestelde
ambitiedocument Mooi, Mooier, Mooist is de
regionale voedselstrategie inclusief een
bijbehorende actieprogramma in 201 1

uitgewerkt. Déze zal eerste kwarlaal2Ol2
worden opgeleverd.
Vanuit de kansen voor versterken regionale
identiteit, verbinden stad-land, behoud en
versterken landschap en cultuurhistorie,
gezond oud worden en innovatie en
werkgelegenheid wordt hieraan vanaÍ 2012
concreet invulling aanqeqeven.

ln het uitvoeringsprogramma staan 65
projecten in uitvoeriñg dan wel reeds afgerond
De totale projectomvang bedraagt 72 miljoen

euro met een regioparkbijdrage van 14 miljoen

euro.

Planning

Eerste kwartaal
2012

Tweede
kwartaal 2013

tweede en

vierde kwartaal
2011

vierde kwartaal
2012

Resultaat

Verkenning gereed

Uitvoering van de acties uit het
actieprogramma

tweemaal Barometer (voorjaar en

najaar), tweemaal halfjaarlijkse ronde
en uitvoeringsprogramm a 201 2 in
najaar

Uitvoeringsprogramma 201 3

3. Aansturing programma

Activiteiten

d) Regionale voedselstrategie

a) Aansturing en uitvoering
u itvoerín gsp r ogr amma 201 2

b) Opstellen
uitvoerinqsprooramma 201 3

4
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Middelen'

Zoveel mogelijk
met gesloten

beurs

€ 15.000

Toelichting

De Regio hecht groot belang aan de uitvoering
van haar regionale opgaven. We weten dat er
op dit moment overal een vacaturestop is. De
uitvoering van_projecten van met name de
kleinere gemeenten kan hierdoor mogelijk
vertraging oplopen als gevolg van onvoldoende
menskracht of het ontbreken van een bepaalde
deskundigheid in eigen huis. Dit geldt met
name voor de programma's bereikbaarheid,
maar ook Regiopark. Onderzocht zal worden
(samen met de partners) of er een behoefte ligt
aan bovengenoemde menskracht of
deskundigheid en hoe hier invulling aan kan
worden gegeven. Mogelijkheden zijn o.a. een
projectleiderspool, flexibele inzet van
menskracht over de renzen heen.

Onder anderen creÉiren van overzichten van
gerealiseerde en te realiseren projecten.
Daarna permanent actualiseren van de
website.

Communicatie en profilering. Laten zien wat er
in het kader van het programma qebeurt

Bestemd voor communicatie over projecten,
behaalde resultaten en mogelijkheden binnen
het uitvoerinqsprooramma, mede ter inspiratie.

Planning

lndien de
mogelijkheden bij

de partners

aanwezig zijn,
dan gedurende

twee jaar de
beschikking over
extra capaciteit
(of specifieke
kwaliteit) voor de
uitvoering van
hun projecten

Derde kwartaal
2012

3 maal per
kwartaal

derde kwartaal
2012

Resultaat

Projecten in het MIP /
uitvoeringsprogramma lopen geen
vertraging op door flexibele inzet van
menskracht binnen de regionale
samenwerking

Toegankelijke en overzichtel ijke
pagina's Regiopark

Digitale nieuwsbrieven

Brochure Regiopark

Activiteiten

c) Ondersteuning bij uitvoering
projecten

4, Communicatie
a)Website
(regulier)

b) Overige communicatie

c) Ontwerpen / opstellen
Brochure Regiopark

De Stuurgroep heeft in haar vergadering van 24 februari 2012 hel portefeullehoudersoverleg bovenstaande bestuursopdracht verstrekt. De Stuurgroep heeft
het Portefeuillehoudersoverleg daarmee ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid gemandateerd tot aansturing van en besluitvorming over de uitvoering van
het regionale programma. Als het mandaat niet toereikend is, legt het portefeuillehoudersoverleg voorstellen ter besluitvorming voor aan de SG. Hetzelfde
geldt voor program ma-overstijgende onderwerpen.

5
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(12) Bestuurlijke opdracht Programma Wonen 2012 - 2013

Middelen

€ 50.000

€ 10.000

Toelichtinq

ln de afgelopen maanden is gewerkt aan een
herprogrammering van het woonprogramma van de RGA-
gemeenten. Samen met gemeenten is gekomen tot een
prioritering op gemeenteniveau binnen 3 marktscenario's.
Door het DB is gevraagd tot een meer regionale
prioritering te komen - als ware de regio één gemeente -

en deze te bezien ism regionale investeringen in

landschap en bereikbaarheid (woningbouwafspraak 6) en
de financiële effecten van deze regionale prioritering in
beeld te brengen. Ook worden hierin de'spelregels'
meegenomen om de risico's niet te vergroten
(woningbouwafspraak 3).

De essentie en urgentie van de regionale woonvisie is
door POW en stuurgroep bij de uitwerking van de
scenario's gelegd (zie onder a.). Het resultaat hiervan
wordt, aangevuld met regionale thema's en doelgroepen
en in interactie met stakeholders, vervat in een bondig en
geTllustreerd boekwerkje. Ook aansprekende
voorbeeldprojecten worden hierin opgenomen.

Planning

1" kwartaal
2012

3" kwartaal
2012

Resultaten

1" fase:
Regionale prioriteri ng

2" fase: Regionale Woonvisie

1. Strategie
Het regionale woonprogramma: leveren van een bijdrage aan de realisatie van het fraaiste woon-werklandschap van ons land door
voldoende en gevarieerd woningaanbod in aantrekkelijke woonmilieus

Activiteiten

a) Regionale
woningprogrammering
(woningbouwafspraak B)

1



Middelen

€ 20.000

€ 5.000

€ 63.000 (totale
budget is 100.000
waarvan in 2011 zo'n
37.000 is

uitgegeven)

€ 10.000 voor
opstellen fonds, en

daarna vulling van
het (garantie) fonds
met regiomiddelen
voor de duur van het
fonds

Toelichting

De gegevens worden verzameld door de gemeente Assen
voor de Drentse gemeenten en de gemeente Groningen voor
de Groningse gemeenten. De rapportages worden besproken
in de werkgroep Woningmarkt en gepresenteerd in het PTW

en POW met sturingsadviezen (als daartoe aanleiding is).

Waar nuttig/nodig kan de eigen rapportage worden
aangescherpt met aanvullend (locatiegericht) onderzoek via
biiv. het Kadaster
Conform woningbouwafspraak 4

is in juni 2011 het innovatieteam wonen ingesteld, na

vaststelling van het pva door het POW. Het team komt met
concrete voorstellen voor vier urgente lokaties en met een

handleiding die breed kan worden gebruikt. Rond maart
wordt geëvalueerd of en hoe het innovatieteam wordt
voortgezet.

Conform woningbouwafspraak 7 wordt een voorstel
uitgewerkt om mbv fondsvorming de woningmarkt een

injectie te geven. Aandachtsgebieden: CPO, duurzaamheid
en starters.

Planning

Elke 2"
maand v/h

kwartaal
over
voorafgaand
kwartaal

1" kwartaal
2012
Presentatie
resultaten en

evaluatie

1" kwartaal
2012

Resultaten

Per kwartaal een rapportage
over de belangrijkste actuele
woningbouw- en
woningmarktgegevens van
de regio Groningen-Assen.

lnnovatieteam Wonen
(won i ng bouwafspraak 4)

Revolving fund ter stimulering
van de woningmarkt
(won i ng bouwafspraak 7)

a) Monitoren en

onderzoeken
(woningbouwafspraak 1 )

Activiteiten

2. Concrete acties (tactisch en operationeel)

b) Woningmarktimpuls

2
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Middelen

€ 1 1.000

fanbijdrage Roeg en

Roem

€ 5.000

Toelichting
Een (S-koppige) afvaardiging uit het POW komt 1 keer per

kwartaal bijeen met een (4-koppige) afvaardiging uit
bestuursgelederen van de Regionale Corporaties.
ln het licht van de regionale woningprogrammering (zie onder
a.) zullen hierover mogelijke nieuri¡e afspraken worden
gemaakt en zal zo mogelijk een gezamenlijke strategische
aqenda worden opqezet.
Op basis van de regionale woonprogrammering bekijken hoe
en met welk doel overleg met marktpartijen vorm kan worden
gegeven.

ln de huidige, veranderende woningmarkt is het van belang
kennis te delen en verbinden op thema's als verdunning &
grondexploitaties (woningbouwafspraak 5), hoe realiseer je

kwaliteit in tijden van recessie, herprogrammering etc.

Planning
per kwartaal

2" kwartaal

Resultaten
Overlegstructuur en -indien
gewenst- een gezamenlijke

strategische agenda.

Afspraken mbt
overlegstructuur

Thematische bijeenkomsten,
masterclasses of excursies
georganiseerd door of met
stakeholders via onder
andere Roeq en Roem

Activiteiten

d) Marktpartijen
(woningbouwafspraak 1 0)

c) Regionale corporaties
(woni ngbouwafspraak 9)

e) Kennisdelen en

verbinden

3



MiddelenToelichting

O.a. aantrekkelijkheid regio en diversiteit woonmilieus.

Verder een overzicht van alle (opstapel staande c.q. in

uitvoeringzijnde) woningbouwprojecten. lnrichten als soort

marketingtool met verwijzing naar gemeente + verkopende /
verhurende instantie

Op 30 januari 2012is een informatiebijeenkomst
qeorqaniseerd.

ln 2011 is de

website in de
lucht, daarna
continue
aandacht
(twee)maand

eliiks
frequent

Planninq

Bijdrage vanuit Wonen

Resultaten

Toegankelijke en

overzichtelijke pagina's van

het programma Wonen

c) lnformatiebijeenkomsten
raden & staten

b) Digitale nieuwsbrieven

a) Website

Activiteiten

3. Communicatie

De Stuurgroep heeft in haar vergadering van 24 februari 2012 het Portefeuillehoudersoverleg bovenstaande bestuursopdracht verstrekt. De

Stuurgroep heeft het Portefeuillehoudersoverleg daarmee ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid gemandateerd tot aansturing van en

besluitvorming over de uitvoering van het regionale programma. Als het mandaat niet toereikend is, legt het Portefeuillehoudersoverleg
voorstellen ter besluítvorming voor aan de SG. Hetzelfde geldt voor programma-overstijgende onderwerpen.

4
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(1 3) Bestuurl ijke opdracht Programma Commu n icatie en Prof i lering 201 21 2O13 g,
Middelen

€ 20.000

€15.000 (uit
projectbudget

RegioTram)

Toel

Castel Media stelt een praktisch en breed
gedragen strategisch prof ileringsplan voor
Regio Groningen-Assen. Uitgezocht wordt:

o wat de identiteit / het 'DNA' van de
regio is;

o wat het onderscheidend vermogen
van Regio Groningen-Assen is t.o.v
concurrerende regio's

. bij welke doelgroepen, stakeholders
er geprofileerd moet worden

. welke boodschap uitgedragen moet
worden

o wat het gewenste imago en de
gewenste positionering is (indien
nodig per doelgroep)

o wat het uiteindelijk doel van de
profilering is.

Van november 201 1 tot en met maart 2012
wordt een ervaren externe
comm unicatieadviseur ingehuurd. Deze zal
in overleg met RGA het strategisch
communicatieplan opstellen en de
communicatie voor de programmeringsfase
uitvoeren.

Planni

eerste kwarLaal2012

eerste kwarLaal2Ol2

Ou

Praktisch en breed gedragen
strategisch prof ileringsplan

Strateg isch communicatieplan
incl. uitvoeringsplan

1. Strategie
Acties

a) Opstellen profileringstrategie

b) Opstellen strategisch
communicatieplan Tweede
Fase Regiotram

1



Middelen

p.m

€ 10.000

p.m.

€ 5.000
€ 10.000

p.m

p.m

Castel Media maakt op verzoek van de RUG

een filmpjes over woon- en werkmilieu in de
RGA

Voor de RGA als geheelvinden het hele jaar

door terugkerendç communicatieactiviteiten
plaats. Gezien de wensen van de
stakeholders en de internationale omgeving
van de RGA wordt de website ook vertaald.
Voor bestuurders en projectteams vinden er

excursies en werkbezoeken plaats.

lnformatie voor Raden en Staten in de vorm
van drie à vier (informatie)bijeenkomsten
plaats; digitale nieuwsbrief en Scorebord

ToelichtinqPlanninq

- vanaf april2012

- eerste kwartaal
2012

- 2keer per iaar
Hele jaar

- op basis van de
prof ileri ngsstrateg ie worden
com m u nicatiedoelstellingen,
communicatiemiddelen en timing
van communicatie bepaald

- quick wins (webfilmpjes;
eventuele andere quick wins)

- met stakeholders/ Economisch
Platform de uitvoering bespreken

- actuele website
- (delen van) website zijn
beschikbaar in Duits, Engels,
Frans
- actuele algemene brochure
- bijeenkomsten / excursies
Stuurg roep - portefeuillehouders
- frequente communicatie met
raden en staten via onder meer
digitale nieuwsbrief, extranet,
biieenkomsten, scorebord

Output

b) Communicatie algemeen

Acties
2. Concrete acties (tactisch en operationeel)

a) Uitvoeren profileringstrategie

2
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Middelen
p.m

Toelichtinq
Naast algemene informatie over en vanuit de
regio is er ook behoefte informatie over de 4
programma's van RGA, op de website en in
print.

Verder vergen de afspraken met
communicatieadviseurs van de deelnemers
actualisatie. Voorstel is twee keer per jaar
een gezamenlijk overleg te organiseren.

Planninq
Hele jaar

Output
- actuele website
- programma-informatie compact
beschikbaar voor bijeenkomsten,
beurzen e.d., onder meer in de
vorm van banners
- per programma informatie
actueel
- jaarlijks per programma een
voorbeeldproject'in de etalage'
- afspraken met
communicatieadviseurs van
deelnemers over

. vermelding via internet

. plaatsing posters

. projectcommunicatie

ectenbiti

ln afwijking van de overige
programma's heeft het
programma Communicatie en
profilering geen eigen
portefeuillehoudersoverleg. Het
DB fungeert als zodanig

Acties

3.

c) communicatie
programmagericht

Dagel¡-ks Bestuur

De Stuurgroep heeft in haar vergadering van 24februari 2012het DB bovenstaande bestuursopdracht verstrekt. De Stuurgroep heeft het DB daarmee ook de
bestuurlijke verantwoordelijkheid gemandateerd tot aansturing van en besluitvorming over de uìtvoering van het regionale programma. Als het mandaat niet
toereikend is, legt het DB voorstellen ter besluitvorming voor aan de SG. Hetzelfde geldt voor programma-overstijgende onderwerpen.
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TroTs op regionale samenwerking
Ondanks alle spanningen die de huidige crisis en daarmee gepaard gaande 
bezuinigingen veroorzaken, mag Regio Groningen-Assen trots zijn op het grote 
bestuurlijke draagvlak voor de regionale samenwerking en de wil steeds meer 
te opereren vanuit de gedachte ‘als ware de regio 1 gemeente’. Zeker omdat de 
vrijwillige samenwerking geen formele handvatten of machtsmiddelen verschaft 
om deelnemers dwingend besluiten of werkwijzen op te leggen. Bovendien 
vraagt het moed en bestuurlijk lef regelmatig in te schikken op eigen belangen 
en te erkennen dat samenwerken meer waarde oplevert dan zelfstandig als 
mogelijke concurrenten verder gaan. 

mijlpalen
Door regionale samenwerking zijn in 2011 (niet uitputtend!) de volgende 
hoofdzaken gerealiseerd:
+ Buitengewoon intensief is gewerkt aan de regionale woningbouwafstemming. 
Deze mondt in 2012 uit in een regionale woonvisie.
+ De publiek-private samenwerking op het gebied van mobiliteitsmanagement 
werpt zijn vruchten af. Inmiddels zijn met 27 werkgevers, goed voor 28.000 
werknemers, convenanten gesloten. Zij zetten zich in om onder hun werknemers 
10% auto’s uit de spits te halen. 
+ Deelname aan het Europees programma (SEEDS) voor (tijdelijk) anders 
bestemmen van bedrijventerreinen.
+ Oprichting van het Economisch Platform als belangrijke impuls voor hechtere 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, binnen de regio en 
ook met de regio Eemsdelta. 
+ Gezamenlijk met de stakeholders een voortvarende uitvoering van het 
ambitiedocument ‘Mooi, mooier, mooist’. Dit leidt tot een versterkte regionale 
agenda voor het Regiopark, door het mooie van de regio te behouden en de 
beleving van het landschap te versterken. 

BesTuursopdrachTen 2012/2013
Het centrale thema in alle bestuursopdrachten is het leggen van verbindingen. 
Karakteristiek voor de regio zijn de verbindingen:
+ tussen de regionale deelnemers
+ tussen overheden, ondernemers en onderwijs 
+ tussen de programma’s 
+ tussen de Regio Groningen-Assen en andere regio’s in en buiten Nederland.

Belangrijk doel van Regio Groningen-Assen is behoud en versterking van haar 
economische positie in combinatie met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Het 
Economisch Platform levert nauwere samenwerking op met de stakeholders 
in het realiseren van een gezamenlijke positionering, profilering en lobby 
van de regionale economie vanuit de economische ambitieagenda. Ook de 
arbeidsmarkt vormt een belangrijk gezamenlijk thema. De deelnemers maken 
gezamenlijke afspraken over regionale capaciteit van bedrijventerreinen. 
Voor de woningbouw ligt er in het eerste kwartaal een nieuwe regionale 
programmering. Verder komt in 2012 een integrale regionale woonvisie voor de 
periode 2010-2020 gereed. Tot slot komt er meer samenwerking op operationeel 
niveau in de regio.

Algemene 
Informatie

Inleiding

De deelnemers van Regio Groningen-
Assen worden jaarlijks geïnformeerd 
over de voortgang van de regionale 
programma’s en regionale opgaven. 
GA-Rapporteert laat zien welke resultaten 
er in 2011 zijn geboekt en geeft een 
doorkijk naar 2012. Het is een samenvatting 
van de bestuurlijke programmaopdrachten 
2012/2013, de jaarrekening 2011 en de 
concept begroting 2013.

achTergrond
De samenwerking in Regio 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 termijnvisie. Belangrijke 
thema’s zijn de afstemming van woningbouw, econo-
mische ontwikkeling, versterken van landschappelijke 
kwaliteiten, verbeteren bereikbaarheid en gezamen-
lijke 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 
gebiedskwaliteit. 

regio groningen-assen
De Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samen-
werkingsverband tussen twaalf gemeenten en twee 
provincies. Met 460.000 inwoners en bijna 235.000 
banen is deze regio dé economische motor van Noord-
Nederland. Deelnemers zijn de provincies Drenthe en 
Groningen en de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, 
Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, 
Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. 
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Regiopark 
Regiopark is het regionale programma dat gericht is 
op behouden en versterken van de kwaliteiten van het 
landelijk gebied en het versterken van de wisselwerking 
tussen stad en land.

TerugBlik 2011
+ Tijdens de evaluatie van de regionale samenwerking in 2009 is geconcludeerd dat 
het onder-scheid stad-land een belangrijke kwaliteit van de regio is. Deze kwaliteit 
vraagt extra aandacht. De verscherpte ambities voor het Regiopark zijn vertaald in 
het document “Mooi, Mooier, Mooist” dat door de stuurgroep eind 2010 is vastgesteld. 
Naar aanleiding van de verscherpte ambities is in 2011 het MIP Regiopark 2010-
2020 geactualiseerd. De ruimtelijke kwaliteit staat hierin centraal.Daarvoor wordt de 
samenwerking met de andere regionale programma’s geïntensiveerd, om zo een 
bijdrage te leveren aan de realisatie van het fraaiste woon-werkgebied van ons land 
te worden. 
+ Om de noodzakelijke kwaliteitsimpuls in het landschap te realiseren zijn twee 
initiatieven gestart om een aanpak voor het onderhoud en beheer van het landschap 
te ontwikkelen: gebiedsfonds Drentsche Aa en gebiedsfonds Zuidelijk Westerkwartier. 
+ In 2011 is vanuit het programma Regiopark een inhoudelijke bijdrage geleverd aan 
de woning-bouwafspraken. Regiopark gaat een nog nadrukkelijker bijdrage leveren 
aan ruimtelijke kwaliteit en hiervoor de samenwerking met de andere regionale 
programma’s intensiveren. 
+ Donkerte is een belangrijke en onderscheidende kwaliteit van de regio. Bij het project 
bus op de vluchtstrook is er een integrale afweging gemaakt tussen de belangen van 
verkeersveiligheid versus natuur en landschap om kwaliteit aan het project te kunnen 
toevoegen. Ook heeft het kwaliteitsteam een Regio Academie georganiseerd met als 
thema donkerte, waarin bedreigingen, ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen van 
donkerte besproken zijn.
+ De stad Groningen was in 2011 Hoofdstad van de Smaak. Dit is een opmaat geweest 
voor een regionale voedselstrategie met kansen voor versterken regionale identiteit, 
verbinden stad-land, behoud en versterken landschap en cultuurhistorie, gezond oud 
worden, innovatie en werkgelegenheid. 
+ In het uitvoeringsprogramma Regiopark 2011 zijn 44 projecten in uitvoering danwel 
reeds afgerond met een totale omvang van € 60 miljoen. Van die 44 projecten waren 
er in 2011 negen projecten nieuw opgezet. De bijdrage vanuit het Regiopark in het 
uitvoeringsprogrogramma bedroeg in totaal een zo’n tien miljoen euro. Hiermee ligt de 
uitvoering van het programma Regiopark goed op schema. 
+ Om de kwaliteiten van de Koningsas uit te dragen en uit te dagen tot nieuwe 
kwaliteiten is in 2011 een intendant voor de periode van een jaar aangesteld. Hiermee 
is gekozen voor een nieuwe en integrale aanpak van een gebied in de regio.

VooruiTBlik 2012
+ Gezien de veranderende omgeving mede als gevolg van het onderhandelings-
akkoord Natuur, wil Regiopark door een strategische oriëntatie samen met de natuur 
en landschapsprogramma’s van beide provincies, zoeken naar mogelijkheden om de 
kwaliteit hoog te houden. 
+  De beleving van ‘buiten naar binnen’ is voor het kenmerkende contrast tussen 
stad en land belangrijk. In 2012 is een waarderingsmethodiek gereed. Samen met 
woningbouwafspraak zes (concrete strategische landschapsinvesteringen), moet dit 
uiteindelijk een kwaliteitsimpuls aan woningbouwlocaties leveren.
+ Een van de ambities van de Regio is de unieke kwaliteiten van de regio uit te 
dragen: door het verhaal van de regio te vertellen en te laten beleven via een route 
geïnspireerd op Regionalpark RheinMain Frankfurt. In 2011 is begonnen met een 
inventarisatie van initiatieven die spelen voor digitale routesystemen. In 2012 wordt 
verkend op welke wijze van hieruit aangesloten kan worden bij de ronde van de Regio. 
+ In 2012 blijft het programmabureau actief in het aanjagen van projecten: ervoor 
zorgen dat integrale projecten en strategische landschapsprojecten uitgevoerd 
worden.
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Economie 
Regio Groningen-Assen is een belangrijk 
concentratiepunt van bedrijvigheid in Noord-
Nederland en is daarmee de motor voor de 
economie. Het programma Economie en 
Bedrijventerreinen heeft als kerntaak de 
economische positie van de regio te versterken.

TerugBlik 2011
+ Het Economisch Platform is in 2011 twee keer bijeengekomen. 
Doelstelling van dit platform is “het behoud en versterken van het 
verdienvermogen van de regio”. In dit platform werken overheid, 
ondernemers en onderwijs samen om deze doelstelling te realiseren. 
In de sessies zijn de kansen van de regio in kaart gebracht en 
besproken. De energiesector in de regio is vervolgens onder de loep 
genomen. 
+ De Regio Groningen-Assen heeft een marktanalyse laten uitvoeren 
om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit en kwantiteit van de 
toekomstige vraag naar werklocaties en een handreiking voor een 
te volgen strategie om de mismatch tussen vraag een aanbod te 
herstellen. In het onderzoek zijn onder meer ondernemers, beleggers 
en makelaars en directe buren van de RGA betrokken. 
+ De regionale afspraken over kwaliteiten en grondprijssytematiek 
zijn in 2011 geëvalueerd, de uitkomsten worden benut in de te volgen 
aanbodstrategie.
+ Onderzoek naar verduurzaming bedrijventerreinen is afgerond. 
De resultaten zijn gepresenteerd aan de parkmanagers uit de regio.
+ Er zijn contact gelegd met de Metropolregion Bremen/Oldenburg, 
om de mogelijkheden tot verdere samenwerking te onderzoeken.
+ Regio Groningen-Assen is partner in het Europese SEEDS-project, 
dat gaat over het tijdelijk anders bestemmen van leegstaande 
kantoor en bedrijventerreinen.

VooruiTBlik 2012
Het kader voor de bestuurlijke bestuursopdracht ligt in de 
Ambitieagenda Economie 2013, Voor 2012 zijn de volgende 
speerpunten geformuleerd:
+ Twee keer per jaar komt het Economisch Platform bijeen. Hierin 
worden de belangrijke economische zaken afgestemd waarin 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen (gezamenlijk) een rol 
hebben om regionaal economische doelen te bereiken. 
+ Afronden onderzoek en te volgen strategie om aanbod en vraag 
werklocaties in balans te brengen.
+ Monitoren van vraag en aanbod van werklocaties.
+ Onderzoek Energiemarkt Regio Groningen-Assen afronden.
+ In overleg met het Economisch Platform wordt een economisch 
profiel vastgesteld. Dit is nodig i.v.m. het positioneren van de regio in 
(inter)nationaal verband. 
+ Een aanpak voor de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarkt.
+ In economische termen de kansen verkennen die het 
buitenstedelijk regiogebied met de kwaliteiten van het landschap 
biedt en deze mogelijk versterkt. Er ligt een directe relatie met Wonen 
en Regiopark.
+ Vanuit economische positionering van de regio wordt input gegeven 
aan het programma Bereikbaarheid in de regio en de nationale 
hoofdstructuur.aan het programma bereikbaarheid in de regio en de 
nationale hoofdstructuur.
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Bereikbaarheid 
Het programma bereikbaarheid bevat maatregelen 
voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de 
regio, met oog voor de omgevingskwaliteiten. 

TerugBlik 2011
+ Er is een besluit genomen over het project “Bus op de vlucht-strook”. 
In samenwerking met RWS is dit project aanbesteed. De bus zal begin 2012 op 
de vluchtstrook gaan rijden bij filevorming op de A7 tussen Leek en Hoogkerk 
en medio 2012 op de A28 tussen de Punt en Haren. 
+ Onder andere als gevolg van de economische recessie op de woning-/ 
arbeidsmarkt en de krimp in de regio’s rondom de Regio Groningen-Assen 
heeft een herijking/actualisatie van de Bereikbaarheidsstrategie RGA 
plaatsgevonden. 
De geactualiseerde strategie is dit jaar afgerond en wordt gebruikt bij de 
sturing op het Programma Bereikbaarheid van de regio.
+ De Regio Groningen-Assen heeft opdracht gegeven om de P+R-visie, 
die is geformuleerd in de Netwerkanalyse RGA uit 2006, te actualiseren. 
Geconcludeerd is dat de P+R-aanpak van de regio succesvol is en landelijk 
steeds meer wordt gezien als voorbeeld. Verdere versterking is wenselijk en 
mogelijk.
+ In april 2011 heeft de Stuurgroep RGA een besluit genomen over het Plan van 
Aanpak “Tweede fase RegioTram, doorrijden de regio in”. De volgende stap is 
het maken van een programma (fasering) voor het doorrijden met de RegioTram 
de regio in. Over dit programma, en de tramlijnen die als eerste opgepakt 
kunnen worden, wordt binnenkort besloten
+ In 2011 is circa € 16 miljoen uitgekeerd aan bereikbaarheids-projecten. 
Een deel van de projecten die inmiddels zijn gestart lopen door in 2012. 
Verschillende projecten zijn afgerond, van andere projecten zijn studies gestart 
en van weer andere projecten is begonnen met de uitvoering. 

VooruiTBlik 2012
+ Voorjaar 2012 zal de Stuurgroep RGA het programmeringsrapport RegioTram, 
‘doorrijden de Regio in’ vaststellen en opdracht geven voor de uitvoering van de 
verkenningen van de meest kansrijke corridors. 
+ Het programma Beter Benutten is een onderdeel van de innovatieve agenda 
t.b.v. het beheersen van het OV-exploitatietekort die in overleg met het 
Ministerie I&M wordt opgesteld. In het BO MIRT najaar 2011 heeft de minister 
van I&M aangegeven dat de RGA een aanvraag Beter Benutten kan indienen. 
Het gaat hierbij om het Beter Benutten van bestaande infrastructuur. Belangrijke 
aanleidingen voor de aanvraag is de problematiek rond het oplopende OV-
exploitatietekort en de bereikbaarheidsproblemen bij de uitvoering van de 
grote projecten rond de stad Groningen, zoals de ombouw van de Zuidelijke 
Ringweg. De verwachting is dat de aanvraag voorjaar 2012 zal worden 
gehonoreerd. 
+ In 2010 is het project Mobiliteitsmanagement van start gegaan. Door de Task 
Force Mobiliteitsmanagement worden in de vorm van een pilot maatregelen 
uitgevoerd om in 2012 te komen tot een structurele reductie van het aantal 
autokilometers in de spits. Eind 2012 zal deze aanpak worden geëvalueerd en 
vanwege de successen die nu al worden geboekt zal een plan worden gemaakt 
voor de periode 2013-2015.
+ In het najaar 2011 is een start gemaakt met de ontwikkeling van de OV-
netwerkvisie 2020. Goed OV wordt gevormd door een snel en samenhangend 
OV-netwerk met korte wacht- en overstaptijden. Een belangrijk onderdeel 
hiervan zijn de knopen in het OV-systeem. De visie wordt verder uitgewerkt met 
een overzicht van de knelpunten. 
+ Door de opkomst van de e-bike zal het programma Bereikbaarheid meer 
focussen op het stimuleren fietsgebruik bij de regionale partners. Dit jaar zal 
een plan van aanpak stimuleren e-bike worden opgesteld.
+ In 2012 is circa € 10 miljoen aan regiofondsbijdragen gepland voor 
bereikbaarheidsprojecten.  
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Communicatie 
en profilering
In 2009 is als resultaat van de evaluatie het 
programma communicatie en profilering 
ingesteld. Het belangrijkste doel van dit 
programma is het structureel verbeteren 
van de interne en externe communicatie en 
(samen met stakeholders) de regio profileren. 

TerugBlik 2011
+ Een groot deel van het communicatieplan 2010/2011 werd 
uitgevoerd. Er zijn verschillende communicatiemiddelen 
verschenen waaronder een corporate brochure, het scorebord 
en de digitale nieuwsbrief. In alle verschenen middelen is de 
huisstijl gemoderniseerd en gestroomlijnd. Op basis van een (e)
marketingstrategie is een functioneel ontwerp voor de website 
gemaakt en heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De website 
is gebouwd en gevuld in het najaar van 2010/ begin 2011 en 
begin 2011 online gegaan. 
+ In 2010 is vormgegeven aan het actieplan profilering. Dit plan 
is samen met verschillende stakeholders tot stand gekomen. Het 
plan bestaat uit twee delen: een voorstel voor een uitwerking van 
de profileringsstrategie en diverse quick wins (relatief makkelijk 
uit te voeren acties die snel resultaat opleveren). De quick wins 
zijn gedestilleerd uit verschillende sessies die met stakeholders 
hebben plaatsgevonden. Besluitvorming over het actieplan 
profilering heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2011. 
+ Eén van de acties uit dit actieplan was om onder professionele 
begeleiding te komen tot een corporate typering, die de basis 
vormt voor de communicatiestappen voor de komende jaren. 
Inmiddels is aan Castel Media de opdracht verstrekt om deze 
corporate typering te maken. De opdracht bestaat uit het 
opstellen en uitwerken van een praktisch en door de diverse 
stakeholders gedragen strategisch profileringsplan voor Regio 
Groningen-Assen. Het gaat hierbij niet om het bestuurlijke 
samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen, maar primair 
om het geografisch gebied Regio Groningen Assen. Daarbij 
betrekt Castel Media ook de uitkomsten van gesprekken 
met stakeholders en van de Ronde Tafelconferentie uit 2010. 
Voor de zomer van 2012 wordt het strategisch profileringsplan 
gepresenteerd.
+ Er is wederom veel energie gestoken in de communicatie 
met de raden en Staten. Er zijn twee informatie- en 
discussiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij actuele 
onderwerpen aan de orde zijn gekomen. In mei heeft een 
speciale informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor nieuwe 
Statenleden. 

VooruiTBlik 2012
+ De nieuwe website wordt verder uitgebreid in 2012. 
Ook komt er een nieuw, toegankelijk Extranet voor bestuurders, 
ambtenaren en raads- en Statenleden.
+ In 2012 vinden nog zeker twee discussiebijeenkomsten plaats 
voor raads- en Statenleden. 
+ Samen met stakeholders en regionale partners wordt in 2012 
gewerkt aan de uitvoering van het actieplan profilering en 
bijbehorende communicatiemiddelen. 



7

Wonen
Doel van het programma wonen is te 
zorgen voor een voldoende en gevarieerd 
woningaanbod in aantrekkelijke woon-
milieus. Hoofdtaak is de afstemming van 
de woningbouwprogramma’s. Directe 
aanleiding hiervoor zijn de recente 
woningmarktontwikkelingen in het licht
van de recessie.

TerugBlik 2011
+ Met het oog op de regionale woningbouwafstemming heeft de 
stuurgroep Regio Groningen-Assen in het voorjaar van 2011 tien 
woningbouwafspraken opgesteld en ondertekend. In het kader 
daarvan zijn in 2011 onder meer de volgende stappen gezet:
+ Om voorbereid te zijn op een aanhoudend slechte 
woningmarkt is in opdracht van de portefeuillehouders Wonen 
een proces gestart voor het uitwerken van verschillende 
woningbouwscenario’s en een regionale prioriteitstelling in het 
woningbouwprogramma.
+ Belangrijke beslissingen over het ontwikkelen van 
gemeentelijke bestemmingsplannen gericht op woningbouw 
werden bestuurlijk met elkaar gedeeld en waar nodig voorzien 
van een regionaal advies.
+ Ontwikkelingen op de regionale woningmarkt werden per 
kwartaal gevolgd en gerapporteerd in een woningmarktmonitor.
+ Het Innovatieteam Wonen is aan de slag gegaan. Dit team 
heeft de opdracht gekregen op zoek te gaan naar vernieuwde 
woonconcepten.
+ Er zijn verkenningen gestart naar de mogelijkheden voor 
een revolverend fonds ter stimulering van de woningmarkt 
(zoals leningen voor starters en leningen voor energetische 
verbeteringen van bestaande woningen).

VooruiTBlik 2012
+ Continuering van het proces van uitwerking van de tien 
woningbouwafspraken, met onder meer de volgende verwachte 
mijlpalen van oplevering.
+ Oplevering van de regionale prioriteitstelling in het 
woningbouwprogramma op basis van de uitgewerkte scenario’s.
+ Oplevering van een regionale woonvisie.
+ Oplevering van de resultaten van het Innovatieteam Wonen.
+ Uitwerking van de wijze waarop marktpartijen en 
woningcorporaties worden betrokken bij de regionale 
woningbouwprogrammering.
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TerugBlik 2011
+ Met de structuurvisie Hoofdstad Assen is de ruimtebehoefte voor wonen, werken, recreatie 
en groen bepaald en zijn de locaties hiervoor aangegeven voor de planperiode tot 2020, 
met een doorkijk naar 2030. In de structuurvisie is een programmatische verschuiving te 
zien van uitleg in het buitengebied naar het stedelijke gebied. 
+ Voor de ontwikkeling van Assen Zuid, Stationsgebied en Stadsbedrijvenpark is een 
gebiedsvisie vastgesteld: de Masterstudie Florijnas. Dit is in Regio Groningen - Assen een 
prioritair project. Belangrijke elementen uit de Masterstudie zijn:
-  De verknoping van de A28 en N33, gekoppeld aan een nieuw station Assen-Zuid,  
 en zorg- en werkkantoren en recreatieve functies aan de TT-ring;
-  De transformatie van het stadsbedrijvenpark dat een belangrijke woonfunctie krijgt;
-  De ontsluiting van het centrum, de rol van het water in de stad door het rondje Assen 
 af te ronden. 
-  Over de Florijnas is een overeenkomst met de provincie gesloten. 
+ Op dinsdag 13 december 2011 heeft het college van Burgemeester en Wethouders de 
visie voor de nieuwe Stadsboulevard vastgesteld. Er is veel aandacht in de visie voor de 
stedenbouwkundige invulling: ruimte voor groen, de fiets krijgt een betere plek en de 
veiligheid wordt sterk verbeterd. De nieuw te ontwikkelen stadswijken in het Havenkwartier 
en het Veemarktterrein worden goed ontsloten via de Stadsboulevard. Ook heeft het college 
een tussentijds beslisdocument vastgesteld rondom het Havenkwartier. Daarin zijn de 
varianten laag en hoog water uitgewerkt. Daarbij spreekt het college een voorkeur uit voor 
hoog water in het Havenkwartier. Beide voorstellen zijn voorgelegd aan de gemeenteraad.

VooruiTBlik 2012
+ Begin 2012 neemt de raad een besluit over de visie voor de Stadsboulevard en de 
variantenkeuze voor het Havenkwartier.
+ Binnen het programma van de Florijnas zijn verder de ontwikkeling van de 2e fase 
Blauwe As, het ontwerp voor het Stationsgebied en het ontwikkeling van Assen Oost 
(oostelijke stadsrandzone) / Drentse Aa belangrijke onderdelen.
+ De heroverwegingen die in de RGA zijn opgemaakt ten aanzien van wonen en werken 
zullen worden vertaald naar het beleid en de financiële kaders van Assen

sociaal-economische gegeVens

Inwoners   67.177

Huishoudens  29.459 

Beroepsbevolking  30.500  

Banen   41.240 

www.cbs.nl (februari 2012)

gemeente assen
Assen is samen met de stad Groningen een belangrijke drager van 
het stedelijk netwerk Groningen-Assen. Assen heeft een essentiële 
functie voor wonen, voorzieningen en werken binnen de regio. 
Deze groene stad biedt een hoogwaardig woon- en werkklimaat. 
Aantrekkelijk voor bedrijven is de gunstige ligging aan de snelweg 
A28, de verdubbelde N33 en de spoorlijn Zwolle-Groningen en 
de toenemende aanwezigheid van kennisinstellingen.

een greep uiT acTuele projecTen

- Bereikbaarheid busstation Assen

- Arboretum Assen

- Aanleg beekdal Messchen, fase 1

- Herstel en aanleg fietspad oude   

 schoolpad Zeijen

- Toegangspoort Dijkveld

- Fietspad Spoorbaan, deelproject van  

 Assen aan de Aa

- Toegangspoort Drentsche Aa

- Landgoed Amelte 

- Inrichting Zeegseloopje

- Pilot onderhoud landschap middels  

 burgerparticipatie
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sociaal-economische gegeVens

Inwoners   10.495 

Huishoudens  4.323 

Beroepsbevolking  -  

Banen   3.200

www.cbs.nl (februari 2012)

gemeente Bedum
Bedum vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen met 
de gemeenten Ten Boer, Winsum en Zuidhorn. 

TerugBlik 2011
+ Het Structuurplan 2006 biedt ruimte aan de woningbouwopgave tot 2020, en geeft een 
doorkijk naar 2030. Om de verkeerssituatie in Bedum en Onderdendam te verbeteren is 
een nieuwe oost-west verbinding noodzakelijk. Een ontwerpstudie en aansluiting op de 
projecten ‘Ontsluiting Noordwest Groningen’ en ‘Planstudie wegverbinding Groningen-
Delfzijl’ is gewenst; verkeerstellingen zijn eind 2011 uitgevoerd
+ Voor de woningbouwopgave is in 2008 gestart met de uitbreidingswijk Ter Laan 4. 
Inmiddels is ongeveer 25% van de in totaal circa 350 woningen in dit plan verkocht en 
al gebouwd of in aanbouw. Op diverse herontwikkeling-, transformatie- en invullocaties 
wordt een ander deel van de woningbouwopgave gerealiseerd; in 2011 zijn circa 35 
(deels levensloopbestendige) woningen gerealiseerd en zijn voor circa 100 woningen 
plannen in verschillende stadia van voorbereiding. 
+ Voor het centrumplan Bedum en de vervangende nieuwbouw van het seniorencomplex 
Bederawalda wordt een integraal uitwerkingsplan opgesteld. Duidelijk is inmiddels 
dat dit majeure project niet zonder externe bijdragen en subsidies realiseerbaar is. 
Een projectomschrijving als “substantieel project niet-stedelijke gemeente” wordt 
voorbereid ten behoeve van regionale financiering; in december 2011 is het plan in het 
kwaliteitsteam besproken, dit zal in 2012 een vervolg krijgen.
+ Van Bedrijvenpark Boterdiep fase 2 is de uitgifte in 2009 gestart. In totaal is circa 57 % 
verkocht en deels bebouwd en circa 25 % in optie.
+ Onderdeel van het investeringsprogramma Regiopark is het gebiedsplan Woldstreek. 
In 2010 is een aangepaste opdrachtomschrijving door de stuurgroep vastgesteld. Het 
proces voor het opstellen van een gebiedsinrichtingsplan is gestart en wordt in 2012 
afgerond.
+ Het project Bereikbaarheid station is gestart, opdracht voor het maken van een 
definitief schetsontwerp is verstrekt. De afronding is in 2012, daarna volgt uitvoering.
+ Het project Fietsrouteplus Bedum-Groningen is bijna klaar voor uitvoering. De 
planologische procedure voor het eerste deel is afgerond. Voor een deel van de 
grondverwerving is een onteigeningsprocedure gestart.

VooruiTBlik 2012
+ Voor de uitwerking van het Structuurplan worden de uitbreidingslocatie(s) die na Ter 
Laan 4 komen in beeld gebracht. Voor een planstudie voor de nieuwe verkeersstructuur 
aan de noordzijde van Bedum is een (voorzichtige) aanvang gemaakt.
+ Het centrumproject wordt in samenwerking met de woningstichting en met 
marktpartijen verder uitgewerkt, besluitvorming is in 2012 te verwachten. 
+ Er komt een uitwerkingsplan voor het Gebiedsplan Woldstreek (versterking landbouw 
met zo mogelijk natuurontwikkeling in combinatie met de eventuele aanleg van een 
golfterrein, aanleg voet- en fietspaden en verbetering van de agrarische functie; inclusief 
de mogelijkheden van stadslandbouw). 
+ Nadat het definitief ontwerp voor het project Bereikbaarheid station gereed is, 
worden de voorbereidende werkzaamheden gestart. De uitvoering start in 2012. Voor 
een doorkijk naar de middellange en lange termijn ontwikkeling van de locatie van het 
station in combinatie met de Regiotram, wordt een notitie opgesteld.

een greep uiT acTuele projecTen

- Fietsrouteplus Bedum - Groningen

- Bus / treinkooppunt stationsgebied   

 Bedum

- Natuurgebied Noordwolde en 

 Zuidwolde 

- Herinrichten Boterdiep Zuidwolde 

- Centrumplan Bedum

- Fietspad Ter Laan - Fraamklap

- Gebiedsplan Woldstreek

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)
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sociaal-economische gegeVens

Inwoners   189.991 

Huishoudens  113.104 

Beroepsbevolking  92.000  

Banen   132.050

www.cbs.nl (februari 2012)

gemeente groningen
De grootste concentratie op het gebied van wonen, voorzieningen 
en werken in het stedelijk netwerk Groningen-Assen is te vinden in 
de stad Groningen.

TerugBlik 2011
+ Ondanks de recessie zijn in Groningen 949 woningen gebouwd in 2011.
+ In Meerstad zijn in 2011 de eerste 33 woningen opgeleverd. 
+ Met de manifestatie BOUWJONG zijn zo’n 5000 mogelijke nieuwe woningen voor 
jongerenhuisvesting in de stad gepresenteerd.
+ De gemeente en de corporaties hebben een nieuw Lokaal Akkoord gesloten onder 
de noemer NLA 2.0.
+ De recessie is onverminderd van invloed op de uitgifte van bedrijventerreinen (0,7 
hectare uitgegeven). Wel is er sprake van een toenemende belangstelling.
+ Samen met de regio is een marktanalyse gestart naar de vraagontwikkeling naar 
toekomstige werklocaties en de verhouding tot het aanbod.
+ Begin 2011 is de nieuwe structuurvisie kantoren 2010-2020 vastgesteld.
+ Er is gestart met de sloop van de Oostwand van de Grote Markt. 
+ Het Open Lab, het tijdelijke dorp in het Ebbingekwartier, is in gebruik genomen.
Voor het Suikeruniegebied, 125 hectare groot, is een ideeënprijsvraag gehouden onder 
de bevolking, die ruim 180 inzendingen heeft opgeleverd.
+ De aanbesteding van fase 1 (lijn 1 en 2) van de Regiotram is gestart.
+ Voor het Stationsgebied is, in samenwerking met ProRail, NS, Rijk en provincie, in het 
voorjaar een voorkeursalternatief vastgesteld.
+ In oktober is gestart met de bouw van Station Europapark.
+ In september is het Voorlopig Ontwerp voor de Zuidelijke Ringweg gepresenteerd.
+ Het transferium Hoogkerk is in januari in gebruik genomen.
+ De parkeergarage Damsterdiep (545 plaatsen) is eind 2011 geopend.
+ De nieuwbouw van DUO (rijkskantoren) langs de Zuidelijke Ringweg is in gebruik genomen.
+ De aanleg van de laatste fase van de HOV-as Peizerweg, tussen de Paterswoldseweg 
en het Stationsgebied, is vertraagd door nieuwe eisen van ProRail.
+ Het schetsontwerp voor de Sontbrug over het Winschoterdiep is vastgesteld.
+ In juni is de fietsroute-plus Groningen-Hoogezand geopend.
+ Groningen was in 2011 Hoofdstad van de Smaak. Er zijn vele activiteiten georganiseerd 
met als uitgangspunt eerlijk en gezond voedsel uit eigen bodem.

VooruiTBlik 2012
+ In 2012 verwachten we de oplevering van circa 800 woningen.
+ Er wordt een nieuwe ontwikkelstrategie voor Meerstad vastgesteld.
+ Begin 2012 wordt de eerste paal geslagen voor 135 woningen aan de Zonnelaan in het 
kader van BOUWJONG. 
+ Op basis van de regionale woningbouwafspraken zal het stedelijk 
woningbouwprogramma tegen het licht worden gehouden.
+ Op basis van de marktanalyse bedrijventerreinen wordt een nieuwe strategie bepaald 
t.a.v. de bedrijventerreinen en werklocaties voor de stad.
+ Het bedrijventerrein Roodehaan gaat in uitgifte (1e fase, 13 hectare). 
+ De ideeën voor het Suikeruniegebied worden in februari gepresenteerd in een 
tentoonstelling en dan zal ook juryrapport worden bekend gemaakt.
+ Eind 2012 zal de aanbesteding van fase 1 (lijn 1 en 2) van de Regiotram worden afgerond.
+ De uitwerking van het Stationsgebied zal aan het rijk worden voorgelegd.
Station Europark wordt opgeleverd.
+ De verwachting is dat de Minister het Ontwerp-Tracébesluit voor de Zuidelijke Ringweg neemt.
+ Samen met de provincie werkt de stad aan het ongelijkvloers maken van de Oostelijke 
Ringweg. 
+ Het definitief ontwerp voor de Sontbrug zal worden vastgesteld.
+ Er wordt een project gestart om de bereikbaarheid van de stad tijdens de grote 
projecten te garanderen.
+ In het kader van het DRIS wordt de bereikbaarheid van de Euroborg verbeterd en 
infopanelen langs de A7/A28 aangebracht.
+ De planontwikkeling voor de toe/afrit Hoogkerk, busbaan Europaweg en aansluiting 
P3 Euroborg wordt afgerond.

een greep uiT acTuele projecTen

- Fietsbrug Reitdiep / Noordelijke 

 Ringweg / Plataanbrug

- Transferium Hoogkerk 

- HOV-as West Koeriersterweg 

- Doortrekking OV-as Peizerweg naar  

 hoofdstation Groningen

- Station Europapark

- Regiotram

- Busdoorstroming Europaweg

- Uitvoering 1e fase inrichtingsplan   

 Leegkerk-Dorkwerd   

- Fietsbrug Aduarderdiep

- Bezoekerscentrum Reitdiep

- Fietspad Groningen - Zuidlaardermeer

- Groningen, Hoofdstad van de smaak

- Verhogen van natuur- en belevings  

 waarde Piccardthofplas

- Toeristisch recreatieve infrastructuur  

 (TRIP) Paterswoldsemeergebied

- Stadsweg, eeuwenoude handelsroute

foto: gerhard Taatger
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gemeente haren
Haren heeft een sterke eigen identiteit. Door de ligging heeft 
zich hier een aantrekkelijk, woonmilieu met een goed voor-
zieningenniveau ontwikkeld. De nabijheid en hechte relatie met 
de stad Groningen zorgen voor een flinke marktdruk als het 
gaat om wonen en werken.

TerugBlik 2011 
+ Voor het uitwerken van de ontwerpopgave Haren heeft de gemeente een 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. In het LOP wordt vanuit de land-
schappelijke kwaliteiten gekozen voor woningbouw in Dilgt, Hemmen en Essen 
(Haren-Noord). Het eerste project dat in uitvoering is gebracht is ‘Kwaliteitsverbetering 
landgoed Huis te Glimmen’. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
+ Het bestemmingsplan Haren Noord DHE deelgebied 3 is in februari 2010 vastgesteld. 
+ Ten behoeve van de landschappelijke “ontwerp”opgave is het Landschaps-
uitvoeringsplan (LUP) vastgesteld. Het eerste project dat in uitvoering is gebracht is 
‘Kwaliteitsverbetering landgoed Huis te Glimmen’. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
+ In 2009 is gestart met het project ‘Herstel kleine landschapselementen’. Binnen dit
project is de doelstelling geformuleerd om 1.300 meter houtwal te renoveren en 2.000 
meter nieuwe houtwal aan te leggen. Het project Herstel kleine landschapselementen 
heeft in 2011 de Gouden Mispel heeft ontvangen van de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap. 

VooruiTBlik 2012
+ De bouw van de woningen in 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. Een aanvang is 
gemaakt met de planvorming voor de deelgebieden DHE 5 en 6 .
+ Nadat het project Herstel Huis te Glimmen is afgerond, is eind 2011 een start 
gemaakt met het opknappen van de eendenkooi en de naast gelegen speelweide 
in het Quintusbos, Glimmen. 
+ Voor het bedrijventerrein Nesciopark is aan een stedenbouwkundig Masterplan 
gewerkt. De regio heeft toestemming gegeven voor een minder intensieve 
bebouwing. We starten de afslanking van het stedenbouwkundig masterplan op. 
Begin 2012 zal een aangepast plan worden gepresenteerd. 
+ Vrijwel direct na de aanleg van het transferium bleek dat de capaciteit niet was 
afgestemd op de onverwacht (snel) grote vraag. In dat verband wordt bekeken 
of en in hoeverre tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het Transferium kan 
worden gerealiseerd in afwachting van een permanente oplossing. Of en op welke 
manier hier invulling aan kan worden gegeven, hangt ondermeer af van de verdere 
ontwikkeling van het Nesciopark. 
+ Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de Meerwegvisie tot 
concrete projecten. 
+ Het “substantiële” project Stationsbuurt is in voorbereiding.
+ De gemeente heeft op basis van gesprekken met dorpsbewoners het initiatief 
genomen om op de locatie Hooiveld woningen te realiseren voor starters en jonge 
gezinnen door middel van Collectief Particuliere Opdrachtgeverschap (CPO). 
Nabij het centrum realiseert woningcorporatie Woonborg in samenwerking met 
de gemeente en initiatiefgroep Hestia een collectief woningbouwproject voor een 
groep 50 plussers.
+ De gemeente Haren zal in 2012 het vigerend Woonplan 2004 actualiseren o.a. 
ten gevolge van de gewijzigde regionale woningbouwopgave. Uitkomsten van de 
regionale afstemming zullen mede als basis dienen voor de actualisatie.
+ Voor 2012 staat een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) op 
stapel.

sociaal-economische gegeVens

Inwoners   18.515 

Huishoudens  8.248 

Beroepsbevolking  7.100  

Banen   7.660

www.cbs.nl (februari 2012)

een greep uiT acTuele projecTen

- A28 De Punt - Haren

- Bereikbaarheid transferium Haren 

- Tijdelijke uitbreiding transferium Haren

- Stationsgebied Haren, fietstunnel

- Buurderij Oost- en Onnerpolder

- Versterken landschapselementen 

 Haren

- Herstel Huis te Glimmen

- Herstel en recreatieve invulling eenden 

 kooi Huis te Glimmen

- Herstel natte landschapselementen  

 LUP Haren 

- Uitvoering structuurvisie Meerweg

- Intentdant Koningsas

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Toeristisch recreatieve infrastructuur  

 (TRIP) Paterswoldsemeergebied

- Entree Meerweg  

- Pilot onderhoud landschap middels  

 burgerparticipatie

foto: gerhard Taatger
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gemeente 
hoogezand-sappemeer 
Hoogezand-Sappemeer heeft samen met de gemeenten Leek en 
Noordenveld een schragende functie in de Regio. Dit betekent dat 
Hoogezand-Sappemeer een ondersteunende functie heeft voor 
de concentratie van wonen, werken en voorzieningen. Realisatie 
van de regionale opgaven in Hoogezand-Sappemeer staat even-
als de realisatie van andere opgaven in de regio onder druk. 

TerugBlik 2011 
+ Op grond van de toekenning van €1,1 miljoen t.b.v. voorinvesteringen van het 
landschap van De Groene Compagnie (DGC) is gestart met de voorbereiding van de 
uitvoering. Dit binnen de kaders van de in 2010 door de gemeenteraad vastgestelde 
Ontwikkelingsstrategie De Groene Compagnie en de nieuwe -op groei gebaseerde- 
Structuurvisie 2010 ‘Boegbeelden komen tot leven’.
+ In 2011 zijn verschillende denkrichtingen in De Groene Compagnie uitgewerkt met 
het doel te komen tot ontwikkeling van deelgebieden. Uitgaande van de bestaande 
uitgangspunten(voorjaar 2008)  leek een sluitende exploitatie van een eerste fase 
bestaande uit ca. 500 woningen haalbaar.
+ De flexibiliteit die in de strategie was ingebouwd blijkt nu geen overbodige luxe. De 
geplande voorinvesteringen in het landschap om initiatieven op gang te brengen lijken 
in de huidige woningmarkt niet op haar plaats.
+ In februari 2010 is het Economisch Beleidsplan 2010-2014 vastgesteld waarin de 
regionale opgaven voor bedrijventerreinen door de gemeente zijn vertaald. Er is 
gekozen om geen plannen te ontwikkelen voor nieuwe bedrijfslocaties. Binnen de 
huidige harde plannen is voldoende ruimte om bedrijven te laten starten en te (door)
groeien. Eind 2010 is fase 4 van bedrijvenpark Rengers geopend.

VooruiTBlik 2012 
+ De Groene Compagnie zal, zoals de markt momenteel in elkaar zit, niet meer worden 
ontwikkeld.
+ Hoogezand-Sappemeer blijft wel invulling geven aan haar schragende rol in de regio. 
Op grond van de bestaande woon-werkrelaties en goede verbindingen met de regio 
blijft de gemeente werken aan:
- Het verbeteren van de uitstraling en functie van het stadshart en creëren van 
een beperkt ‘binnenstedelijke’ woonmilieu, inclusief de mogelijke aanleg van een 
vervoersknoop/ centrumstation. In 2012 wordt een verkenningsstudie afgerond naar het 
nut en de mogelijkheden om tot een vervoersknoop te komen.
- Waar mogelijk het verbeteren van de van stadsranden, bij voorkeur als onderdeel 
van al lopende en op te starten ontwikkelingen. Een en ander passend binnen de in 
de eerste helft van 2012 in regionaal verband te ontwikkelen methodiek waarderen en 
toetsen stads- en dorpsranden.
- Het verbeteren en upgraden van de structuur van de hoofdontsluiting en de interne 
verbindingen naar de stations. Dit om de woon- en werkfunctie van onze gemeente te 
versterken.
- Hoogezand-Sappemeer blijft 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 vernieuwen van bestaande 
bedrijventerreinen en het verder vormgeven van de regionale samenwerking op het 
gebied van bedrijvigheid. Het versterken en profileren van de economische positie staat 
bij deze regionale samenwerking centraal.

sociaal-economische gegeVens

Inwoners   34.814 

Huishoudens  15.577 

Beroepsbevolking  15.600  

Banen   13250

www.cbs.nl (februari 2012)

een greep uiT acTuele projecTen

- Fietsverbinding “de Vosholen”

- Fietsroute Woldweg - Foxholstermeer

- Stadshart Hoogezand

- Fietspad Wolfsbarge

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)
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gemeenten 
leek en noordenveld
( Gezamenlijke opgave ) IGS LEEK-RODEN

Leek en Roden (gemeente Noordenveld) hebben een 
schragende functie in de Regio Groningen-Assen. Voor de 
gemeente Leek en de kern Roden e.o. is een gezamenlijke 
woningbouwopgave geformuleerd in de Intergemeentelijke 
Structuurvisie Leek-Roden (IGS).

TerugBlik 2011 
+ In oktober 2009 hebben de raden van Leek en Noordenveld de IGS vastgesteld. De 
IGS bevat een integrale ruimtelijke visie op de wijze waarop beide gemeenten invulling 
willen geven aan de schragende functie die zij binnen de Regio vervullen. 
+ Bij de uitvoering van de IGS wordt samengewerkt tussen de provincies Groningen 
en Drenthe, de gemeenten Leek en Noordenveld en de Dienst Landelijk Gebied. 
Deze samenwerking is bekrachtigd in een op 2 juli 2010 door partijen ondertekende 
samenwerkingsovereenkomst. Uitvoering vindt plaats op basis van een jaarlijks vast te 
stellen voortschrijdend meerjarenprogramma. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit 
vier programma’s (wonen, werken, infrastructuur en landschap, natuur en recreatie). 
+ Rekening houdend met de economische recessie en de situatie op de woningmarkt 
is in 2010 een voorzichtige start gemaakt met de uitvoering van de IGS. 

VooruiTBlik 2012
De nieuwe afspraken omtrent regionale woningbouwafstemming zullen ook voor de 
uitvoering van de IGS belangrijke gevolgen hebben. Er moet rekening mee worden 
gehouden dat een aantal potentiële woningbouwlocaties uit de IGS later of wellicht in 
het geheel niet meer zullen worden bebouwd. Dit heeft ook zware impact op de overige 
in de IGS opgenomen programma’s (werken, infrastructuur en LNR).

De financiële consequenties voor Leek en Noordenveld zijn groot. In 2011 / 2012 is 
gewerkt aan het in beeld brengen van dit probleem. Op basis van zelfstandige en 
gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeenten, provincies en de Regio is gekeken 
naar mogelijke oplossingen, waarbij behoud van dynamiek in het gebied een belangrijk 
uitgangspunt is. 

Ondanks de sterk verslechterde situatie zijn in gang gezette ontwikkelingen 
(aangepast) doorgegaan of opgepakt. Dit betreft:
-  het voortzetten van de ontwikkeling van de woonwijk Oostindie (kern Leek);
-  het faciliteren van binnendorpse woningbouw door marktpartijen 
 (kernen Leek en Roden); 
-  het continueren van de planvorming voor de ontwikkeling van een nieuwe woonlocatie  
 aan de oostzijde van het dorp Zevenhuizen; 
-  het afronden (in 2011) van de planprocedure voor het bestemmingsplan    
 Bedrijventerrein Leeksterveld, dat mede een basis biedt voor realisatie van fase 2;
-  de herinrichting en kwaliteitsverbetering van het centrumgebied van de kernen   
 Leek en Nietap (gemeente Noordenveld). Het betreft hier een project uit het regionale  
 Uitvoeringsprogramma Substantiële Projecten;
-  het versterken van de toeristische en recreatieve infrastructuur in de    
 landgoederenzone Leek-Roden (deelgebieden Nienoord, Terheijl en Mensinge).
-  een zogenaamde “schetsschuit” om de mogelijkheden voor het versterken van de   
 landgoederenzone Leek-Roden, deelgebied Terheijl, te onderzoeken;
-  een hydrologisch onderzoek voor het hele IGS-gebied;
-  het uitvoeren van een Adaptatiescan (een scan om te kijken inhoeverre    
 een gemeente (regio) in staat is zich aan te passen aan veranderende    
 klimaatomstandigheden) voor het hele IGS-gebied.

gezamenlijke sociaal-

economische gegeVens

Inwoners   50.127  

Huishoudens  21.059  

Beroepsbevolking  21.900  

Banen   16.560

www.cbs.nl (februari 2012)

een greep uiT acTuele projecTen

- Dynamisch gebruik busbaan 

 Peize-Groningen

- DRIS-studie, DRIS-informatie A7 en   

 DRIS-informatie N372

- Bus op de vluchtstrook A7 

- Recreatieve voorzieningen Veenhuizen

- Centrumplan Leek - Nietap

- Veenhuizen, Kolonie in beeld

- Fietspad oostindie

- Fietspaden Veenhuizen en 

 Fochteloerveen

- Veenhuizen, Kolonie in beeld, sluis 3

- Ecologische verbindingszone F’veen en  

 bovenloop Slokkert

- Recreatieve voorzieningen en 

 infrastructuur i.k.v. waterberging

- TRI Landgoederenzone Nienoord

- Versterken recreatieve infrastructuur 

 Beekherstel Oostervoortsediepje

- Natuur, landschap en recreatie

- Schakel landgoed Nienoord - centrum  

 Leek-Nietap

- Uitvoering ontwikkelingsvisie Leek  

 stermeern (VIEP), versterken 

 recreatieve infrastructuur Onlanden  

 (VIEP) 

- Brinkenplan Noordenveld

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Revitalisering enkele Knapzakroutes

- Zwartendijksterschans (Schans bij Een)

- Realisatie Stadsrandzone Peizermaden

- Pilot onderhoud landschap middels  

 burgerparticipatie
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sociaal-economische gegeVens

Inwoners   15.546  

Huishoudens  6.404  

Beroepsbevolking  6.000  

Banen   3.220

www.cbs.nl (februari 2012)

 

een greep uiT acTuele projecTen

- Herinrichting Slochterhaven

- Fietspad Meenteweg

- Freaylemaborg

- Herstel sluis Haansvaart Slochteren

- Versterking recreatieve infrastructuur  

 EHS Midden-Groningen, fase I 

 Knuppelpad

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Versterking recreatieve infrastructuur  

 EHS Midden-Groningen

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 boerderijen.

TerugBlik 2011 
+ Voor de kern Harkstede is een voortvarende start gemaakt met de structuurvisie 
Harkstede. 
+ Er is een start gemaakt met de natuurontwikkeling Dannemeer. Het Dannemeer wordt 
de belangrijkste schakel van de Ecologische Hoofdstructuur in Midden-Groningen, 
dat als geheel weer een schakel vormt tussen het Waddengebied en de Drentse 
natuurgebieden. 
+ De Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor het bedrijvenpark Rengers heeft de 
gronden voor fase 3 aangekocht. Dit betekent dat het hele plangebied in eigendom van 
de GR is. 
+ Het fietspad langs de Meenteweg is aangelegd en opgeleverd. Dit fietspad is zowel 
utilitair als recreatief. 
+ Het masterplan centrumgebied Slochteren is vastgesteld. Hiermee wordt getracht de 
gebruikswaarde en aantrekkingskracht van het centrum van Slochteren te vergroten. In 
het masterplan worden de kaders geschetst voor herinrichting van het dorpscentrum.
+ Het bestemmingsplan Verlengde Veenlaan is vastgesteld. Het gaat om 
transparante dubbelzijdige lintbebouwing (max. 45 woningen), aanhakend op de 
cultuurhistorische gegroeide Slochterse eigenheid, met de karakteristieke bomenlaan 
als verbindend element. Vanwege de gewenste bebouwingsvariatie wordt particulier 
opdrachtgeverschap toegepast.

VooruiTBlik 2012
+ Er wordt in 2012 een start gemaakt met het actualiseren van het bestemmingsplan voor 
het regionale bedrijvenpark Rengers. De kavelverkoop gaat door.
+ De structuurvisie voor Harkstede zal, naar verwachting, dit jaar worden afgerond. 
Daarmee wordt de basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen, onder andere de 
mogelijkheid voor realisatie van circa 24 woningen. Het bestemmingsplan Harkstede, 
Eilandrijk 3a, waarmee 26 woningbouwkavels mogelijk gemaakt wordt, zal verder in de 
procedure worden gebracht. 
+ Nu het masterplan Centrum gebied Slochteren is vastgesteld kan het programma 
nader worden ingevuld. Het komende jaar wordt hiervoor een stedenbouwkundig plan en 
inrichtingsplan gemaakt en zal een begin worden gemaakt met het bestemmingsplan. 
+ In het dorp Slochteren krijgen een aantal ontwikkelingen een vervolg. Zo zal de 
bestemmingsplanprocedure voor de Verlengde Veenlaan worden afgerond. Met dit plan 
wordt het mogelijk gemaakt om 45 woningen te realiseren. De uitgifte van deze gronden 
zal gefaseerd plaatsvinden.
+ De actualisatie van de bestemmingsplannen wordt voortgezet en komt richting een 
afronding met de start van het laatste bestemmingsplan te weten Steendam - Schildmeer. 
+ Tenslotte wordt in 2012 de restauratie van de sluis Haansvaart afgerond. De sluis is 
een waardevol cultuurhistorisch monument en onderdeel van het fietsrondje Schildmeer. 
Daarnaast heeft de sluis ook een functie voor waterinlaat voor het achterliggende 
natuurgebied. 
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gemeente Ten Boer
Ten Boer vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen met 
de gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn.  

TerugBlik 
+ Uitbreidingsplan Woldwijk: Verpleeghuis Innersdijk is voor een periode van drie jaar 
tijdelijk gehuisvest in de toekomstige uitbreidingswijk Woldwijk. 
+ Centrumplan: Cluster één t/m drie van de ontwikkeling van het Centrumplan in Ten 
Boer zijn afgerond. De planvorming voor een vierde cluster in het Centrumplan is 
afgerond. De bouwvergunning is verleend. De bouw van de 15 appartementen is, in 
verband met het geringe aantal kopers, nog niet gestart.
M.b.t. Veld 1 zijn gesprekken gevoerd met een geïnteresseerde ontwikkelaar.
+ Uitbreidingsplan Dijkshorn: In het bestemmingsplan Dijkshorn zijn 162 woningen 
gepland en een uitbreiding van het lokale bedrijventerrein met 3,2 hectare. 
Er is nog ruimte voor ca 80 woningen en de kavels op het bedrijventerrein zijn 
allemaal verkocht. Door de woningstichting Wierden en Borgen zijn er 20 sociale 
huurwoningen gerealiseerd. Fase III is planologisch voorbereid om tot kavelverkoop 
over te kunnen gaan.
+ Voor het bouwplan aan de Groene Zoom (BIM locatie) is de bouwvergunning 
verleend voor de bouw van 15 appartementen en de bouw is gestart.
+ Er is een haltekwaliteitsplan voor de busverbinding tussen de gemeente Ten Boer 
en Groningen opgesteld.
+ In het kader van herstructurering zijn er aan het Stafpad in de kern Ten Boer 
8 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Daarnaast zijn er in Garmerwolde 4 
huurwoningen gesloopt waarvoor 2 huur en 2 koopwoningen voor zijn teruggebouwd. 

VooruiTBlik 2012
+ Voor de toekomstige uitbreidingswijk Woldwijk zoekt het Innovatieteam wonen van 
de Regio Groningen-Assen naar nieuwe kansen.
+ M.b.t. de grondposities die de gemeente heeft t.b.v. toekomstige 
woningbouwopgave worden, samen met externe partijen, mogelijkheden onderzocht 
om de negatieve financiële gevolgen te beperken. 
+ Centrumplan: voor het nog te realiseren cluster IV wordt een gewijzigd programma 
opgesteld. De verwachting is dat met de bouw van de woningen op Veld I zal worden 
gestart.
+ De resterende 22 kavels in fase I en II van het plan Dijkshorn, worden naar 
verwachting de komende tijd verkocht. De kavelverkoop van Fase III en de grond die 
gereserveerd was voor het Transferium start in 2012. 
+ Naar verwachting worden de 15 appartementen op de voormalige BIM-locatie aan 
de Groene Zoom in Ten Boer in 2012 deels opgeleverd. Voor het overige deel worden 
de mogelijkheden van een aangepast woonprogramma onderzocht.
+ Er bestaan plannen om het gebied tussen het Eemskanaal en het Damsterdiep 
meer recreatief in te richten. Dit in combinatie met door het waterschap uit te voeren 
baggerwerkzaamheden aan het Damsterdiep, het versterken van de kades langs het 
Eemskanaal en het landschappelijk inpassen van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
De gemeente is leidend bij het opstellen van het ruimtelijk ontwikkelingsplan.
+ In het kader van de Stadsrandaanpak Groninger Ommelanden participeert 
de gemeente in diverse projecten, mede in relatie met de benoeming tot 
investeringsgebied voor het Regiopark, namelijk: de identiteitsvisie Damsterdiep.
+ Voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeente Ten Boer is de uitkomst van de 
studie verkeerafwikkeling N360 Groningen-Delfzijl van invloed.
+ Er wordt, in samenspraak met de Regio Groningen-Assen en de provincie een plan 
voorbereid om de dorpsentree van Ten Boer te verbeteren.

sociaal-economische gegeVens

Inwoners   7.454 

Huishoudens  2.945  

Beroepsbevolking  7.454  

Banen   860

www.cbs.nl (februari 2012)

een greep uiT acTuele projecTen

- MER-studie N360 Ten Boer - 

 Groningen

- Centrumplein Ten Boer

- Herstelplan Damsterdiepgebied 

 Ten Boer

- Dorpsentree Ten Boer

- 1e fase Fietspad Eemskanaal-

 Noordzijde

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Stadsweg, eeuwenoude handelsroute
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gemeente Tynaarlo
Wie wil er nu niet in Tynaarlo wonen, de groene long tussen 
Groningen en Assen? Ruimte genoeg, er komen met regelmaat 
nieuwe bouwkavels op de markt. En nog steeds vinden die bouw-
kavels aftrek, al loopt het niet zo hard als een paar jaar geleden 
en al is de ene wijk populairder dan de andere.

De belangrijkste uitbreidingslocaties, waar hard aan de weg getimmerd wordt, zijn Ter 
Borch (Eelderwolde), Groote Veen (Eelde) en Oude Tolweg-Zuid (Zuidlaren). Verder zijn 
er enkele kleine uitbreidingslocaties: Donderen en Zuidlaarderveen. Voor een aantal 
andere uitbreidingslocaties heeft het gemeentebestuur besloten een pas op de plaats 
te maken en een herijking uit te voeren alvorens verdere stappen te zetten: Zuidoevers 
(De Groeve) en De Bronnen (Vries). Daarnaast vindt er vervangende nieuwbouw plaats 
in de vorm van herstructurering (Nieuwe Akkers in Paterswolde). Verder zijn er plannen 
voor het versterken van de winkelcentra van de drie grote dorpen, waarbij sprake is van 
de bouw van appartementen. De Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren is een belangrijke 
invullocatie. 

TerugBlik 2011 
+ In Ter Borch is plaats voor 1250 woningen. Tot en met 2011 zijn er bijna 500 kavels 
verkocht, waarvan er inmiddels 455 bebouwd zijn. In de zomer is de vaarverbinding 
tussen Waterwijk en het Paterswoldsemeer in gebruik genomen. Bewoners kunnen 
nu vanaf hun huis naar het meer varen. Daarvoor was het nodig om een brug in de 
Groningerweg en een sluisje aan te leggen. Met de vaarverbinding is tevens een 
schakel in de ecologische verbindingszone tussen de Eelder- en Peizermaden en het 
Paterswoldsemeer gerealiseerd.
+ In 2011 is het bouwrijpmaken van Groote Veen afgerond. Hier is plaats voor bijna 
200 huizen en een multifunctionele accommodatie. Een eerste projectbouw voor 
14 woningen is verkocht. De bouw van de eerste 5 woningen daarvan start naar 
verwachting  in februari 2012. Zomer 2011 heeft B&W besloten om het integraal 
accommodatiebeleid, waarin o.a. de bouw van een MFA in Groote Veen is inbegrepen, 
financieel te herijken. Voorjaar 2012 wordt hierover besloten. In december is een 
principe-akkoord bereikt met de Stichting Eelder Woningbouw voor de bouw van 27 
sociale huur- en 37 sociale koopwoningen.
+ In Zuidoevers zijn sinds 2008 drie van de 25 beschikbare kavels verkocht. Reden voor 
een herijking in 2011. Begin 2012 besluit het college hoe het verder gaat.
+ De plannen voor De Bronnen zijn even stilgezet om de uitslag van een 
gemeentebreed woononderzoek af te wachten. Wordt vervolgd begin 2012.
+ Aan de Oude Tolweg-Zuid in Zuidlaren is in 2010 de verkoop van kavels zeer 
voorspoedig verlopen. T/m december 2011 zijn er in deze wijk 26 huizen gebouwd.

VooruiTBlik 2012
+ In Ter Borch wordt de volgende deelwijk bouwrijp gemaakt: Rietwijk. De eerste kavels 
hier zullen in de loop van 2012 op de markt komen. Ook wordt gewerkt aan verdere 
invulling van het Entreegebied.
+ De gesprekken over invulling van de Prins Bernhardhoeve vinden voortgang in 2012.
+ Met de aanbevelingen van een Denktank op de achtergrond hopen we ook in 
Zuidoevers weer kavels te verkopen.
+ We gaan de kleinere nieuwbouwprojecten, zoals Donderen (9 kavels) en 
Zuidlaarderveen (nog 3 kavels) opnieuw onder de aandacht brengen.
+ Op de locatie Oude Tolweg wordt gestart met de bouw van 11 rijwoningen door 
Woonconcept Vastgoed. In de loop van 2011 komen de laatste 8 particuliere kavels in 
de verkoop, zodra omgevingsvergunningprocedure voor de ontsluitingsweg is afgerond.

sociaal-economische gegeVens

Inwoners   32.450  

Huishoudens  13.598  

Beroepsbevolking  14.000  

Banen   10.260

www.cbs.nl (februari 2012)

  

een greep uiT acTuele projecTen

- Rotonde Meerweg Paterswolde

- Brink Zuidlaren

- Revitaliseren dorpscentra

- Inventarisatie landschapselementen 

- Fietsverbinding Eekhoornstraat-

 Paasveen

- Realisatie ecologische verbindingszone  

 Ter Borch

- Huis Ter Hansouwe

- Herstel particuliere landschaps-

 elementen

- Intentdant Koningsas

- Toegangspoort Noord

- Revitalisering enkele Knapzakroutes

- Toeristisch recreatieve infrastructuur  

 (TRIP) Paterswoldsemeergebied

- Landgoederengordel Noord-Drenthe 

- Pilot onderhoud landschap middels  

 burgerparticipatie
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gemeente winsum
Winsum vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen met 
de gemeenten Ten Boer, Bedum en Zuidhorn. 

TerugBlik 
+ Het globale bestemmingsplan en de grondexploitatie voor uitbreidingsplan Winsum-
Oost is vastgesteld met een bouwcapaciteit van 260 woningen. In het centrum van 
Winsum ontwikkelt de gemeente de Boogpleinlocatie. Het bestemmingsplan is 
vastgesteld, de gronden zijn bouwrijp gemaakt en de gemeente werkt aan de uitgifte van 
gronden.
+ Winsum heeft overeenstemming bereikt met de woningstichting over de ontwikkeling 
van de wijk Obergum-Noord. Het bestemmingsplan is vastgesteld, de bouwvergunning 
is verleend en de gronden zijn bouwrijp gemaakt. Wierden en Borgen is gestart met de 
bouw. 
+ De gemeenteraad heeft met de ambities verwoord in het Definitief Ontwerp (DO) 
Herinrichting Onderdendamsterweg ingestemd. Financiering en burgerparticipatie 
zijn in de verdere planvorming meegenomen. De vervanging van de brug over het 
Omsnijdingskanaal is inmiddels gerealiseerd. In de loop van 2012 wordt verder met de 
raad gesproken over de op- en aanmerking op het DO. Op onderdelen zal het DO nog 
worden aangepast. Tot eind juni 2012 blijft de brug tijdelijk versmald. Pas dan zal ook de 
overweg zijn verbreed. 
+ De planvorming en keuzes in het nieuwe tracé van de N361 hebben veel aandacht 
gehad. Om de Onderdendamsterweg in het voordeel van het winkelgebied en voor de 
veiligheid te ontlasten, heeft het college na het vervallen van de rondweg om Winsum, 
gekozen voor een kortsluiting tussen Ranum en de Onderdendamsterweg. 
+ De gemeente heeft gewerkt aan het versterken van de winkelvoorzieningen. Het 
aantal winkelvoorzieningen is uitgebreid door de komst van een discount supermarkt 
en een discount drogisterij.Er zijn plannen in voorbereiding voor een versterking van de 
noordelijke halter (w.c. Obergon) in het kenwinkelgebied: uitbreiding van de supermarkt, 
reallocatie van de bestaande winkels, een face- lift van het complex en een herinrichting 
van de openbare ruimte.
+ Op grond van een marketingplan voor het dorp Winsum, is in het afgelopen jaar 
gewerkt aan de instelling van een Ondernemersfonds en het invoeren van een 
reclamebelasting. Definitieve besluitvorming in 2012

VooruiTBlik 2012
+ Uitbreidingsplan de Brake is zo goed als gereed; de laatste fase wordt woonrijp 
gemaakt.
+ Uitbreiding vindt op korte termijn vooral plaats in het plan Oosterhuisen in Baflo.
+ De aanpak van het stationsgebied gaat van start: uitbreiding P&R en fietsenstalling en 
herinrichting busperron.
+ De 47 huurappartementen en- woningen en enkele koopwoningen in Obergum-Noord 
worden in 2013 opgeleverd door woningstichting Wierden & Borgen en vervolgens maakt 
de gemeente de wijk woonrijp.
+ In 2012 vindt definitieve besluitvorming plaats over het Ondernemersfonds en de 
oprichting van een Stichting Promotie Winsum.
+ De besluitvorming over de N361 is in een finaal stadium.
+ In het laatste weekend van 2012 vindt verbreding van de overweg in de 
Onderdendamsterweg plaats. 
+ In 2012 zal het beleid op het gebied van Economische zaken en Recreatie & Toerisme 
worden geformuleerd.
+ Er is vraag naar winkelruimte in Winsum. Samen met de vragers zal naar mogelijkheden 
worden gekeken.

sociaal-economische gegeVens

Inwoners   14.054  

Huishoudens  5.861  

Beroepsbevolking  7.100  

Banen   2.480

www.cbs.nl (februari 2012)

 

een greep uiT acTuele projecTen

- Facelift Noordelijke Stations

- Wierdenland museum

- Dorpscentrum Boogplein Winsum

- Herinrichting Onderdendamsterweg

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Herstel Karateristieke Boerenerven 

 Middag Humsterland

- Versterking recreatieve infrastructuur,  

 landschap EHS Reitdiepgebied

- Klein Wetsinge: landschap, landbouw en  

 voedsel
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gemeente zuidhorn
Zuidhorn vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen met 
de gemeenten Ten Boer, Bedum en Winsum. 

+ Voor Zuidhorn bestaat de woningbouwopgave met name uit de ontwikkeling van 
de nieuwe woonwijk Oostergast, waar in totaal ruim 1.100 woningen gebouwd gaan 
worden. In 2010 is in de nieuwe woonwijk een nieuw woonzorgcentrum gerealiseerd 
met 200 intramurale plaatsen c.q. aanleunwoningen en 100 (sociale) huurwoningen. 
In 2012 wordt gestart met de bouw van 23 goedkopere starterwoningen in de 1e fase 
en in deelplan 2A van de 2e fase met 77 woningen. Aanvullend worden in deelplan 2B 
nog  66 woningen gebouwd. De woningen in de 2e fase zijn gelijk aan de 1e fase, uit 
projectmatige woningen en woningen op vrije kavels. In de woonwijk Oostergast wordt 
een zwemcentrum gebouwd, die in begin 2013 in gebruik kan worden genomen. De 
doorontwikkeling van het transferium in 2012 is een onderdeel van de 4e fase van de 
Oostergast. 
+ Binnen de schakelfunctie van de kern Zuidhorn is het komplan Zuidhorn een project 
van regionaal belang. De gemeente Zuidhorn voert een omvangrijk project uit om het 
dorpscentrum van Zuidhorn om te vormen tot een eigentijds centrum, dat kwalitatief 
en kwantitatief in staat is de verzorgende functie voor het omliggende gebied ook in 
de toekomst waar te maken. Zij 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 is verplaatst naar de nieuwe 
wijk de Oostergast. Er is via een spoorwegonderdoorgang een nieuwe 
langzaamverkeersverbinding gerealiseerd tussen het nieuwe woonzorgcentrum en 
het dorpscentrum. Er wordt gewerkt aan nieuwbouw met winkels, appartementen 
en parkeervoorzieningen rond de centrale winkelpleinen Overtuinen en Dorpsvenne. 
Het nieuwbouwproject Overtuinen met een supermarkt, winkels, 30 appartementen 
en een ondergrondse parkeergarage is in 2011 afgerond. De nieuwbouw van twee 
supermarkten, een winkel en een ondergrondse parkeergarage aan de Dorpsvenne 
start begin 2012. 
+ Voor het dorpscentrum is een fasegewijze herstructurering van de openbare ruimte in 
uitvoering. Met de herinrichting van de drie centrumpleinen Overtuinen, Dorpsvenne en 
Holtplein is een begin gemaakt. Begin 2012 wordt begonnen met het realiseren van een 
nieuwe hoofdontsluiting van het dorpscentrum op het regionale wegennet.
+ De vrijgekomen locatie van het voormalige woonzorgcentrum het Zonnehuis, wordt 
ontwikkeld met woningbouw, appartementen en commerciële ruimten. De bouw 
begint begin 2011. De plannen voor nieuwe appartementen aan de Oosterburcht van 
woningbouwcorporatie Wold en Waard zijn in voorbereiding. De start van de uitvoering 
is voorzien in 2012. 
+ Binnen het kader van het Regiopark is door de gemeente 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 tijd van het beroemde klooster 
van Aduard weer zichtbaar te maken. De planvorming is afgerond. Vanaf 2011 is de 
fasegewijze uitvoering ter hand genomen.

sociaal-economische gegeVens

Inwoners   18.631  

Huishoudens  7.466  

Beroepsbevolking  8.500  

Banen   43.750

www.cbs.nl (februari 2012)

 

een greep uiT acTuele projecTen

- Fietspad Zuidhorn - Den Horn

- Fietsrouteplus Zuidhorn - Groningen

- Dorpsplein Zuidhorn

- Herstructurering dorpscentrum Zuidhorn

- Fietspad Niehove Aalsum

- Ontwikkelingsvisie Zone Zuidhorn-

 Groningen

- Natuurbeleving natuurgebied het Stort

- Herstel Karateristieke Boerenerven 

 Middag Humsterland
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Rekening 
in één oogopslag

Samenvatting van afrekening 2011 en 
begrotingswijzigingen 2012 en concept 
begroting 2013, ondersteund met tabellen 
en grafieken.

algemeen
Het saldo van het regiofonds bedroeg op 31 december 
2011 circa € 33,5 miljoen. Hiervan is circa € 10 miljoen 
direct gekoppeld aan de eenmalige bijdrage van 
het Rijk voor specifieke bereikbaarheidsprojecten. 
Voor de uitvoering van de programma’s Regiopark en 
Bereikbaarheid is voor een totaal bedrag van circa € 69 
miljoen aan verplichtingen aangegaan voor de periode 
2010 t/m 2020.

meerjareninVesTeringsprogramma 2010-2020 
(mip 2010-2020)
In april 2011 heeft de stuurgroep ingestemd het 
geactualiseerde MIP 2010-2020. Binnen dit kader is de 
concept-begroting 2013 opgesteld. 

Bezuinigingen 
De bezuinigingen hebben ook hun weerslag op de regio. 
Als deelnemers, uitgezonderd de Provincie Groningen, 
hebt u besloten de bijdrage aan het regiofonds te 
verlagen met 10% voor de periode van 2011 t/m 2014.  
Ook het Programmabureau draagt daar een steentje aan 
bij door vanaf 2010 een reductie in de bureaukosten toe 
te passen.

uiTVoeringsrisico’s
De invloed van de effecten van economische 
onzekerheden kunnen leiden tot wijzigingen van 
prioriteiten bij gemeenten en provincies. Deze kunnen 
van invloed zijn op de uitvoering van de regionale 
programma’s, zoals opgenomen in het MIP 2010-2020.

afBoeking Voorziening landsBanki 
uiTgezeTTe ijslandse deposiTo’s
Op 29 december 2011 is een interim betaling ontvangen 
van de claim op Landsbanki.
Daarnaast is er begin 2012 aanvullende informatie 
bekend geworden over de financiële positie van 
Landsbanki. Hieruit blijkt dat er meer dan 100% 
dekking beschikbaar is om de preferente crediteuren 
uit te betalen. Naar oordeel van en op advies van de 
accountant is deze gebeurtenis na balansdatum daarom 
met terugwerkende kracht verwerkt in de jaarrekening 
2011. Hierdoor is de volledige voorziening vrijgevallen, en 
bijgeboekt bij het saldo van het regiofonds.

inkomsTen 2011

 Regiodeelnemers € 8,8 miljoen 

 Rente € 0,6 miljoen

 Algemene inkomsten € 1,3 miljoen

uiTgaVen 2011
Programma Bereikbaarheid 15.299.527
Mobiliteitsmanagement 102.633
Programma Regiopark 1.128.092
Programma’s Economie, Bedrijventerreinen, Profilering 358.929
Programma Wonen 255.938
Substantieel Regionaal Project 280.000
Kwaliteitsteam 98.833
Programmabureau 1.011.889
ToTale uiTgaVen 2011 18.535.841

ToTale uiTgaVen 2011

onTwikkeling saldo regiofonds 
(bedragen afgerond in € miljoen)   
 2011 2012 2013
saldo regiofonds (1 januari) 40,1 33,5 20,5

inkomsten
Storting deelnemers 8,8 8,8 8,8
Algemene inkomsten 1,3 0,8 0
Verwachte rente  0,6 0,4 0,2
Totale inkomsten 10,7 10,0 9,0

uitgaven
Programmabureau 1,0 1,0 1,0
Programma’s en Projecten 17,5 22,0 20,0
Totale uitgaven 18,5 23,0 21,0

afboeking voorziening landsbanki 1,2 -  -

regiofonds (31 december) 33,5 20,5 8,5

2011                    2012                      2013
 

€18,5 miljoen            €23 miljoen       €21 miljoen 

 programma’s                       programmabureau
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ga-rapporTeerT 2011/2012 is een uitgave van 
het programmabureau regio groningen-assen.
De teksten zijn opgesteld door de gemeenten en 
het programmabureau. 
programmabureau regio groningen-assen
Bezoekadres: Oosterstraat 56a, Groningen
Postadres: Postbus 630, 9700 AP Groningen
Telefoon: +31 (0)50 316 42 89
E-mail: info@regiogroningenassen.nl
Website: www.regiogroningenassen.nl
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