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Raadsvergadering d.d. 29 oktober 2013 agendapunt 8 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 oktober 2013     Aangepast raadsvoorstel.  
 
 
Portefeuillehouders:          dhr. H. Berends en dhr. H.H. Assies 
 
Behandelend ambtenaar:  dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:              0592 – 266 884 
E-mail adres:                     j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Verseonnummer:              2013037237 
Zaaknummer:                   2013033278 
Bijlagen: 
- raadsbesluit (bijlage) 
- rapport "Veranderende context, blijvend perspectief - actualisatie Regiovisie Groningen- 
Assen" (terugblik samenwerking regio Groningen-Assen 2009-2012) (ter inzage) 
- Actualisatie Netwerkanalyse (ter inzage). 
- “De regio als troefkaart” juli 2012 (ter inzage) 
 
 
Onderwerp 
Actualisatie Regiovisie en Netwerkanalyse. 
 
Gevraagd besluit 
I.      Over te gaan tot behandeling van:  

(1) de actualisatie van de Regiovisie Groningen- Assen, zoals verwoord in het rapport 
“Veranderende context – blijvend perspectief”;   
(2) de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 inclusief de daarin opgenomen 
Bereikbaarheidsstrategie, de nieuwe visie op het hoogwaardig openbaar vervoer en het 
bijbehorende Uitvoeringsprogramma;  

II. De intentie uit te spreken om: de jaarlijkse bijdrage vast te stellen op € 300.003,- en deze 
beschikbaar te stellen tot en met 2023 ter gedeeltelijke bekostiging van de exploitatie en de 
realisatie van het meerjareninvesteringsprogramma; 

III. Uw opmerkingen over de documenten genoemd onder I kenbaar te maken aan de stuurgroep 
van de Regio Groningen- Assen; 

IV. Na verwerking van de reacties vanuit de raden en staten c.a. door de stuurgroep Regio 
Groningen- Assen en ontvangst van een definitief ontwerp tot behandeling van de voorstellen 
onder I en II in besluitvormende zin over te gaan.   

 
Verklaring. 
 
Dit voorstel vervangt het u in de week van 14 oktober 2013 toegezonden voorstel. Ons hebben 
namelijk signalen bereikt dat u graag in twee stappen tot behandeling wilt overgaan. Eerst in 
meningsvormende zin met opmerkingen aan de Stuurgroep Regio Groningen- Assen en later dit jaar 
in besluitvormende zin.  
Dit signaal hebben wij opgepakt.  
 
1. Inleiding  
In het huidige convenant van de Regiovisie Groningen- Assen is vastgelegd dat eens per vier jaar de 
samenwerking wordt geëvalueerd en zo nodig de koers wordt bijgesteld. De meest recente evaluatie 
heeft plaatsgevonden in 2009. Naast deze formele aanleiding vraagt zeker ook de nieuwe realiteit tot 
een bezinning op inhoud, vorm en werkwijze van de samenwerking. De Stuurgroep van de Regiovisie 
besloot daarom in juli 2012 de evaluatie te vervroegen en vervolgens een overtuigend 
toekomstperspectief op te stellen met daarin een vertaling naar een vernieuwde organisatie en 
benodigde instrumenten, waaronder een financieel perspectief. 
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Daarbij was er behoefte om de Netwerkanalyse uit 2006 te actualiseren. De Netwerkanalyse is een 
belangrijke bouwsteen in de regionale samenwerking. Actualisatie was nodig: enerzijds vanwege het 
niet doorgaan van de Regiotram als ruggengraat van het regionale openbaar vervoersysteem, en 
anderzijds omdat de mobiliteit zich de afgelopen jaren anders heeft ontwikkeld dan voorzien. Dit als 
gevolg van economische, demografische en technologische ontwikkelingen. 
 
2. Totstandkoming 
Regiovisie 
Op 14 juni 2013 heeft de Stuurgroep van de Regiovisie het eindconcept van de actualisatie Regiovisie 
en de hoofdlijnen van de geactualiseerde Netwerkanalyse vastgesteld. De Stuurgroep heeft 
vervolgens op 9 september 2013 het actualisatierapport Regiovisie en het eindrapport 
Netwerkanalyse aangeboden aan de Gemeenteraden en Provinciale Staten met het verzoek om voor 
1 november 2013 te reageren. Op 3 september 2013 heeft het projectbureau van de Regiovisie een 
toelichting gegeven aan uw raad. 
 
Netwerkanalyse 
Na de besluitvorming in de Gemeenteraad van Groningen over de RegioTram is in opdracht van de 
stuurgroep Groningen- Assen een herstart gemaakt met de actualisatie van de Netwerkanalyse, mede 
als bouwsteen voor de actualisatie van de Regiovisie. Op 8 april 2013 is voor de Raads- en 
Statenleden in regionaal verband in Assen een informatiebijeenkomst georganiseerd over de stand 
van zaken van de Netwerkanalyse. Daar is ook een nieuwe lange termijnvisie op het openbaar 
vervoer gepresenteerd. In de periode daarna is dit uitgewerkt in maatregelpakketten. 
 
Op 14 juni 2013 heeft de stuurgroep Regio Groningen- Assen, op advies van het 
Portefeuillehouderoverleg Verkeer en vervoer, ingestemd met het maatregelpakket Netwerkanalyse 
en de voorgestelde financiële dekking. Op 2 september 2013 heeft de regio Groningen- Assen voor 
Raads- en Statenleden een informatieavond gehouden over de actualisatie van de Regiovisie. Dat 
eindrapport is op 9 september 2013 vastgesteld door de stuurgroep Regio Groningen- Assen en ter 
instemming aangeboden aan de Raden en Staten.  
Heden leggen wij het eindrapport van de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 ter instemming aan u 
voor, inclusief de daarin opgenomen Bereikbaarheidsstrategie en Uitvoeringsprogramma. De nieuwe 
visie op openbaar vervoer is kort beschreven in het hoofdstuk Bereikbaarheidsstrategie en uitgewerkt 
in de aparte bijlage HOV-visie. 
 
3. Samenvatting van de geactualiseerde Regiovisie 
De bijzondere kracht van de Regio Groningen- Assen ligt in de vrijwillige samenwerking tussen 
gemeenten en provincies. De samenwerking is een middel om gezamenlijke doelen te bereiken. De 
ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen stoppen niet bij gemeente- of 
provinciegrenzen. Vanuit dat besef is de samenwerking destijds ontstaan. De kracht van de 
samenwerking bewijst zich juist nu in tijden van een economische recessie, demografische krimp, 
toenemende werkloosheid en onzekerheid. De context mag dan drastisch veranderd zijn, de 
betekenis van en het perspectief voor de regio Groningen- Assen zijn blijvend. Groningen- Assen zal 
ook de komende decennia een groeiende bevolking kennen. De concentratie van werk, opleiding en 
voorzieningen zet zich door. De werkgelegenheid zal zich vooral concentreren in de beide steden, met 
als gevolg dat de dagelijkse pendel naar de steden toeneemt en dat stedelijke voorzieningen 
frequenter bezocht worden. In een gebied waar voor bewoners, bedrijven en activiteiten de gemeente- 
en provinciegrenzen er nauwelijks toe doen, zullen individuele overheden gezamenlijk moeten 
handelen. 
 
In het bijgevoegde rapport "Veranderende context, blijvend perspectief - actualisatie Regiovisie 
Groningen- Assen" wordt - na een kort historisch overzicht- een algemene schets gegeven van waar 
de regio en de regionale samenwerking op dit moment staat (Visie). Er wordt ingegaan op de actuele 
ontwikkelingen, op het perspectief en de betekenis van de regio Groningen- Assen en op het blijvend 
belang van de regionale samenwerking. Op basis daarvan worden de speerpunten benoemd voor het 
werken in de Regio Groningen- Assen voor de komende periode. 
 
In het tweede deel van het rapport ( Agenda) worden de geformuleerde speerpunten vertaald in een 
praktische agenda. Daarbij wordt een onderscheid aangebracht in wat de Regio zelf zou moeten 
oppakken ("RGA doet") en wat zij vooral van anderen verwacht ("RGA agendeert").  Al naar gelang 
het onderwerp kan het samenwerkingsverband een coördinerende of stimulerende rol spelen. De 



 3 

organisatorische en financiële consequenties zijn weergegeven in de hoofdstukken 4 en 5 van het 
rapport. 
 
4. De geactualiseerde Netwerkanalyse 
De interne bereikbaarheid is een noodzakelijke voorwaarde voor een goede regionale ontwikkeling. 
Hier ligt een actieve rol van het samenwerkingsverband weggelegd. De aandacht en cofinanciering 
richten zich op het organiseren van een hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), het realiseren van 
P+R voorzieningen en van Fietsroute Plus.  
Parallel aan de actualisatie van de Regiovisie is de Netwerkanalyse van 2006 geactualiseerd. Uit de 
herijking van de Netwerkanalyse blijkt dat de in 2006 ingezette bereikbaarheidsstrategie succesvol is 
geweest. Zij is nog steeds stevig genoeg om uiteenlopende ontwikkelingen en trends op te kunnen 
vangen,  waardoor de regio bereikbaar blijft. Op onderdelen verdient de strategie wel extra accenten. 
Blijvend uitgangspunt is dat de bereikbaarheid in de regio benaderd wordt vanuit een integraal 
vervoerssysteem voor auto, fiets, bus en trein, aangevuld met maatregelen op het gebied van 
mobiliteit- en verkeersmanagement. Op basis van de bereikbaarheidsstrategie is een 
bereikbaarheidsprogramma 2013-2020 opgesteld. Dit herijkte programma maakt onderdeel uit van de 
geactualiseerde visie. Aan het zogenaamde Basispakket bereikbaarheid wordt vanuit het regiofonds € 
62 miljoen  bijgedragen. Voorts hebben de provincie Groningen en de gemeente Groningen 
bestuurlijke afspraken gemaakt over dekking van de Nieuwe ambities (HOV- Assen en Prioriteiten 
Groningen Bereikbaar). Voor een samenvatting verwijzen wij u naar het rapport van de 
geactualiseerde Netwerkanalyse 2013. 
 
5. Financiën Regiovisie 
De veranderde financiële context is ook een gegeven. De Stuurgroep stelt voor de bijdragen van de 
individuele partijen met 30% te verlagen ten opzichte van de oorspronkelijke bijdrage (jaar 2010). Wel 
wordt de looptijd van de jaarlijkse bijdragen met drie jaar verlengd tot en met 2023.  
De bijdrage van de gemeente Tynaarlo in 2013 bedraagt € 385.719,- (4150115/4424000). Voor 2014 
tot en met 2023 bedraagt de bijdrage € 300.003,- (70 % van de werkelijk betaalde bijdrage over 2010 
ad € 428.576,-). 
Het financieel meerjarenperspectief van de Regio Groningen- Assen ziet er als volgt uit: 
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6. Uitvoeringsprogramma Netwerkanalyse en financiël e dekking 
De Bereikbaarheidsstrategie uit 2006 is geactualiseerd op basis van een uitgebreide analyse van de 
ontwikkelingen de afgelopen jaren op het gebied van mobiliteit, demografie en economie. Het 
bestaande maatregelenpakket van de regio Groningen- Assen is vervolgens getoetst aan de nieuwe 
strategie, met name op aspecten: zijn er knelpunten die hiermee opgelost worden, dragen 
maatregelen bij aan kwaliteitsverbetering/gunstiger exploitatie van het openbaar vervoer en/of zijn ze 
van belang voor de bereikbaarheid tijdens de ombouw van de zuidelijke ringweg. De hieruit 
resterende maatregelen zijn opgenomen in het zogeheten Basispakket Netwerkanalyse. Het 
uitvoeringsprogramma van de Netwerkanalyse is als volgt gedekt: 

• Basispakket (overzicht 4b): de maatregelen uit het basispakket zijn financieel gedekt met een 
bijdrage uit het regiofonds, uitgaande van bekrachtiging door Raden en Staten van het besluit 
van 14 juni 2013 van de stuurgroep Regio Groningen-Assen met betrekking tot de regionale 
bijdragen. 

• Overtekening Basispakket P+R en OV-knooppunten (overzicht 4c): voor deze maatregelen is 
geen bijdrage uit het regiofonds beschikbaar, hiervoor is het budget van het RSP-programma 
HOV/Transferia taakstellend. 

• Overtekening Basispakket Fietsprojecten (overzicht 4d): deze komen in beginsel voor een 
regiobijdrage in aanmerking, maar hiervoor is pas geld uit het regiofonds beschikbaar als uit 
de maatregelen in het Basispakket vrijval optreedt. 

• Nieuwe ambities (overzicht 4 e): dit betreft maatregelen waarmee eerste stappen gezet 
kunnen worden naar realisatie van de nieuwe HOV- visie. Daarnaast betreft het maatregelen 
die voorwaarde scheppend zijn voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg. Bestuurlijk is 
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afgesproken dat de gemeente Groningen € 20 mln. bijdraagt aan dit pakket en de provincie 
Groningen € 75 mln. De provinciale bijdragen zijn gedekt met voordracht 2013-23 
Herbestemming RSP- en MIT-gelden onder de titels Openbaar vervoer in stad Groningen (€ 
40 mln.) en Knoop Groningen (€ 35 mln.).  

De HOV- visie is als bijlage bij de Netwerkanalyse bijgevoegd. Voor de uitvoering van deze 
aanvullende maatregelen wordt u middels de voordracht over het Aanvullende Maatregelenpakket 
behorende bij de HOV- visie geïnformeerd. De voordracht Aanvullend Maatregelenpakket HOV- visie 
wordt gelijktijdig met onderliggende voordracht aan u aangeboden, zodat u beide als een geheel kunt 
beoordelen.  
 
7. Wat heeft de regionale samenwerking de gemeente Tynaarlo opgeleverd? 
 
1. We profiteren van infrastructuur en OV, per defi nitie bovengemeentelijke zaken  
Allereerst zijn we als Tynaarlo vooral ook een woongemeente, waarbij veel van onze inwoners werken 
in de regio, met name Assen en Groningen. Voor verkeer en vervoer, een belangrijke poot in de regio 
zijn wij daarom gebaat bij een goed functionerend verkeer- en vervoerssysteem. Op de HOV Annen- 
Zuidlaren- Groningen is de Q Liner vaker gaan rijden 
 
2. Afspraken over wonen en werken (planologisch noo dzakelijk) & profiteren regionale 

woningbouwvraag 
a.  Profiteren van intergemeentelijke afstemming in voorraadontwikkeling, m.a.w. minder 

concurrentie op aanbod. 
b. Planologische procedures eenvoudiger in relatie tot provincie. (omgevingsplan volgt 

regiovisie).  
We maken dus afspraken in de regio over woon en werklocaties; door de ligging in de regio 
beschikken we over cijfers en kunnen we de regionale vraag beter hardmaken. Hiermee is de keuze 
voor Ter Borch en de Bronnen onderbouwd. Vanuit het Rijk maar ook provincie geldt in toenemende 
mate dat dergelijke locaties allemaal in samenspraak dienen te worden ontwikkeld. Voor de 
bedrijventerreinen geldt dat hier ook voor regionale terreinen afstemming plaatsvindt. Voor Tynaarlo 
beperkt zich hier het aantal locaties op zich tot Kranenburg – Zuid, Vriezerbrug Zuid en het terrein van 
de luchthaven. Gelet op de kansen en toekomstige positie van GAE binnen de regio is een 
betrokkenheid in een dergelijk gremium wenselijk.  
 
3. Gezamenlijke lobbymogelijkheid en kennisdeling. 
Voor wonen, werken, regiopark en verkeer geldt voorts dat beschikbare kennis gedeeld wordt. Tevens 
kan vanuit de regio een lobby gevoerd worden met de provincie Drenthe (die hier zelf ook deel van 
uitmaakt). Zaken waar binnen de regio overeenstemming is, kunnen in het algemeen op provinciale 
goedkeuring rekenen. Dit geldt ook voor het belang op een hoger schaalniveau (de lobby richting Rijk 
en Europa). Als regio stel je nog iets voor. Zo wil de regio de beste woon-werk regio zijn van 
Nederland. De positie van de luchthaven speelt hierin voorts een belangrijke rol.  
   
4.  Subsidies 
Een discussie over kosten en baten heeft daarom ook een niet-financieel aspect, zoals het 
voorgaande laat zien. Daarnaast wordt er vanuit de regio ook in directe zin financieel bijgedragen aan 
projecten: 
 
A. Subsidiebijdragen aan regionale infrastructurele projecten 
Vanuit het onderdeel Verkeer & Vervoer van de regio worden bijdrages verstrekt aan regionale 
infrastructurele projecten. Diverse investeringen staan op stapel of worden uitgevoerd, waarbij een 
regiobijdrage is of wordt geleverd. Voorbeelden hiervan zijn: 
- fietsroute plus Assen - Vries, € 500.000,- 
- fietsroute plus Paterswolde - Groningen, € 750.000,- 
- rotonde Meerweg - Groningerweg, Paterswolde € 500.000,- 
Het is niet zo dat we de bijdrage volledig terug krijgen. De regio investeert in grote infrastructurele 
projecten waar de burgers uit de gemeente Tynaarlo ook overheen rijden. Voor de nabije toekomst 
staan de volgende infrastructurele projecten nog op stapel, bijv. Zuidelijke ringweg, Transferium De 
Punt, aanleg rotondes Groningerstraat en afritten A28 in De Punt. 
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B. Subsidiebijdrages aan het LOP via REGIOPARK 
Vanuit de regio is aan meerdere uitvoeringsprojecten een substantiële bijdrage verstrekt. Binnen de 
regio Groningen- Assen vormt Tynaarlo de groene long van de regio. Daarom past een aantal LOP-
projecten hier prima in. Te denken valt aan de projecten: 

- Ecologische verbindingszone Ter Borch c.a. € 1.623.300,-  
- Herstel particuliere landschapselementen, bijdrage € 150.000,- 
- Inrichting Onlanden (+ onderdeel hiervan is omlegging fietspad Paasveen). 
- Recreatieve voorzieningen de Onlanden, ca. € 80.000,- 
- Koningsas € 100.000,- (gebiedsvisie) & aanstelling intendant in 2011 
- Herstel landgoederenzone Eelde-Paterswolde, bijdrage regio = € 325.000,-. 

Tevens is er bij de regio een substantiële bijdrage beschikbaar voor het project Zuidoevers (er staat 
een reservering voor staande mastroute en informatiecentrum). De regio is ook betrokken bij inrichting 
gebied Peizermade  
 
C. Subsidiebijdrage voor centrumplannen in Tynaarlo 
De regio subsidieert in een aantal gevallen ook nog projecten. Zo is er € 700.000,- beschikbaar aan 
subsidie voor de investeringen in het kader van onze centrumplannen. Voor Zuidlaren is al eerder € 
100.000 beschikbaar gesteld voor het brinkenplan. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
  
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

 


