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Onderwerp : Jaarstukken 2013 Regio Groningen-Assen 

 

 

Geacht College, 

 

Conform het convenant wordt uw College in de gelegenheid gesteld te reageren op de Jaarstukken 2013 van 

de Regio Groningen-Assen. Dit later dan u normaal van ons gewend bent. Dit is enerzijds veroorzaakt doordat 

de Stuurgroep het traject van de Actualisatie zorgvuldig wilde doorlopen en anderzijds doordat de Stuurgroep 

de nieuwe speerpunten met bijbehorende afspraken en investeringen in de begroting wilde verwerken.  

 

Ik verzoek u namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de Jaarstukken ter kennis te brengen aan uw raad 

dan wel Staten. Op basis van uw reactie stelt de Stuurgroep vervolgens de begroting definitief vast. Voor zover 

uw raad dan wel Staten de Actualisatie Regiovisie "Veranderende context, blijvend perspectief" alleen 

opiniërend heeft besproken, wordt verzocht de actualisatie ter vaststelling aan te bieden aan uw raad dan wel 

Staten. Voor beide trajecten geldt dat reacties van uw College schriftelijk vóór 1 maart 2014 bij het 

programmabureau kunnen worden ingediend. 

 

De Jaarstukken 2013 wordt u in drievoud aangeboden en bestaan uit: 

1. Actualisatie Regiovisie "Veranderende context, blijvend perspectief" (vastgesteld door de Stuurgroep d.d 

9 september 2013); 

2. Nota reactie en commentaar actualisatie Regiovisie (vastgesteld middels schriftelijke ronde d.d 16 januari 

2014);  

3. Concept begroting 2014 (vastgesteld middels schriftelijke ronde d.d.16 januari 2014); 

4. Geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Bereikbaarheid op basis van de geactualiseerde 

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

5. Jaarrekening 2012 (vastgesteld door de Stuurgroep d.d. 23 mei 2013);  

 

Aan de colleges van Gedeputeerde Staten 

van de provincies Drenthe en Groningen, en aan 

de colleges van Burgemeester en 

Wethouders van de gemeenten Assen, 

Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand- 

Sappemeer, Leek, Noordenveld, 

Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en 

Zuidhorn 
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6. GA rapporteert 2012/2013: Een samenvatting van de financiële stukken, terugblik 2012/ vooruitblik 2013 

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

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

 

De Stuurgroep heeft met het programmabureau afgesproken te wachten met het opstellen van de begroting 

2014 tot de geactualiseerde Regiovisie gereed was, na de zomer van 2013. Vervolgens zijn de nieuwe 

speerpunten en bijbehorende afspraken en investeringen in de begroting verwerkt. In de Stuurgroep Regio 

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

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

verlaging is in mindering gebracht op de bijdrage van 2014. In de eerste helft van 2013 is de Netwerkanalyse 

2006 geactualiseerd. Op basis van een analyse is de bereikbaarheidsstrategie aangepast en zijn de ambities 

geformuleerd. Deze ambities zijn vertaald naar een Basispakket, inclusief overtekening, en een pakket “nieuwe 

ambities”. De projecten in het Basispakket waarover in de Stuurgroep van 14 juni 2013 een besluit is genomen, 

zijn opgenomen in het (MIP). 

 

De Regio Groningen-Assen is in 2013 in een nieuwe fase beland. De context van de regionale samenwerking, 

die in 1996 van start ging, is de afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De economische groei is minder dan 

verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en bedrijventerreinen is verminderd. De veertien 

samenwerkende partijen waren unaniem van mening dat de noodzaak tot samenwerking desondanks niet 

verminderd was. Juist in de huidige economische situatie vinden zij het behoud en het versterken van de 

kwaliteit van het economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale samenwerking heeft 

zich hierbij bewezen als een essentieel instrument.  

 

De veranderde context leidde in 2013 tot een aangepaste inhoudelijke agenda. De hoofddoelstelling van het 

samenwerkingsverband blijft ook in de nieuwe visie overeind. Deze luidt: "Benutten en uitbouwen van 

economische kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten". De veranderde context leidt tot 

een nieuwe focus. De komende jaren zal de Regio Groningen-Assen zich richten op drie speerpunten:  

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

regionale bereikbaarheid;  

2. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, o.a. door het faciliteren van het Economisch Platform 

waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben; 

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

versterking van de gebiedskwaliteit. 

 

Door bovendien de harde afspraken uit het verleden financieel overeind te houden, verplichtingen uit het 

Regiopark na te komen en nieuw geld vrij te maken voor regionale projecten wordt voor de komende jaren 

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

 

De bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen en van haar economische toplocaties in het bijzonder, is van 

cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar (inter)nationale positie en de goede 

kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom is gewerkt aan een geactualiseerde visie op de 

bereikbaarheid van de regio. Hieruit is een basispakket ontwikkeld met een stevig investeringsprogramma voor 

de periode tot aan 2020. De bijdrage van de Regio aan dit pakket bedraagt € 62 mln. Een deel van deze 

investeringen was tot nu toe niet financieel gedekt. Nu dit wel is gebeurd, kan de beoogde 30% lagere 

jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten en provincies behaald worden door de financiering van de 

investeringen over een drie jaar langere periode te spreiden. 
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Op maandag 9 september jl. stelde de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de actualisatie ‘Veranderende 

context, blijvend perspectief’ vast. Conform het convenant zijn de Colleges half september in de gelegenheid 

gesteld te reageren en, namens de Stuurgroep, verzocht de geactualiseerde regiovisie ter bespreking aan te 

bieden aan de Gemeenteraden en Provinciale staten. De bespreking van de geactualiseerde Regiovisie in 

Raden en Staten heeft geleid tot diverse reacties, die zijn verwerkt in de Nota van reactie en commentaar.  

 

Bovendien is GA Rapporteert 2012/2013 bijgevoegd. Hierin wordt een samenvatting gegeven van de financiële 

stukken, terugblik 2012/ vooruitblik 2013 op de resultaten van de regionale programma's en de gemeentelijke 

opgaven, gebaseerd op de door de deelnemers aangeleverde informatie. Ook worden er voldoende aantallen 

ter verspreiding naar de raads- en Statengriffiers gezonden. 

 

De raads- en Statengriffiers worden in een separate brief door het programmabureau geïnformeerd over de 

Jaarstukken 2013. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. Actualisatie Regiovisie "Veranderende context, blijvend perspectief" 

2. Nota reactie en commentaar actualisatie Regiovisie 

3. Concept-begroting 2014 

4. Jaarrekening 2012 

5. MIP (Meerjareninvesteringsprogramma) Bereikbaarheid 2013-2020 

6. GA Rapporteert 2012/2013 


