Algemene inleiding Jaarstukken 2016
Samen bouwen
Ruimtelijke en economische vraagstukken stoppen niet bij de gemeente- of provinciegrenzen. Vanuit
dit besef is de samenwerking in Regio Groningen-Assen ontstaan. Zorgen dat deze mooie regio nog
meer tot bloei komt, is de uitdaging waar we met z'n allen de komende jaren voor staan. Samen sta je
sterker! Deze ambitie is geformuleerd in de Regiovisie "Veranderende context, blijvend perspectief.
Het oppakken van de vernieuwde regionale uitvoeringsagenda en het laten slagen van de
netwerkorganisatie vraagt een actieve opstelling van de Stuurgroep, stevige betrokkenheid van raadsen Statenleden en voldoende ambtelijke inzet. Samen bouwen we aan dit netwerk!
Speerpunten
Regio Groningen-Assen zet in op het benutten en uitbouwen van de economische kansen en het
behouden en versterken van de gebiedskwaliteiten. Drie speerpunten staan centraal:
1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, onder andere door het faciliteren van het
Economisch Platform waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben.
2. De interne samenhang tussen steden en regio versterken, onder andere door financiering van het
pakket voor regionale bereikbaarheid.
3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken, onder andere door in te zetten op regionale
projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit.
Resultaten 2015
In 2015 is volop ingezet op het verder vormgeven van het netwerk en de nieuwe manier van
samenwerken. Nieuw is het werken met bestuurlijke eigenaren. Vanuit de Stuurgroep zijn zij het
eerste aanspreekbaar voor hun thema. Zij hebben een rol in het aanjagen en enthousiasmeren, en
daarmee ook het realiseren van de doelen van regio. In het tweede kwartaal volgden een aantal
wisselingen in bestuurlijk trekkerschap/ voorzitter als gevolg van de provinciale Staten verkiezingen.
Onderstaande lijst met bestuurlijke eigenaren is dynamisch:
• Bereikbaarheid: Henk Brink (vz.) en Fleur Gräper – van Koolwijk;
• Ruimtelijke kwaliteit: Roeland van der Schaaf (vz.) en Henk Kosters;
• Regionale en innovatie projecten: André van der Nadort (vz.) en Harmke Vlieg;
• Economisch Platform: Joost van Keulen (vz.), Maurice Hoogeveen, Erik Drenth, Nina Hofstra en
Henk Kosters;
• Wonen: Tjisse Stelpstra (VZ), Eelco Eikenaar en Ger Lindeman.
Ook wordt sinds 2015 gewerkt met het in de Visie geformuleerde algemene uitgangspunt voor de
verdeling van de werkzaamheden: bij de deelnemers wat kan, bij het regiobureau wat moet.
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In 2015 zijn, zonder uitputtend te zijn, de volgende acties uitgezet en resultaten geboekt:
• In 2015 waren circa 40 regionale projecten in uitvoering. Totaal is voor circa € 11,5 miljoen
uitgekeerd uit het regiofonds. Zie voor een overzicht van de projecten tabel 5, 6, 7, 8 in de
Jaarrekening 2015.
• Peter Veenstra (LOLA Landscape Architects) is voor twee jaar aangesteld als adviseur ruimtelijke
kwaliteit. In zijn werkplan heeft bij drie thema's benoemd: energie, leeflijnen en nieuwe allianties.
Als eerste is hij gestart met het maken van een kansenkaart van de regio, met daarop de grootste
kansen en kwaliteiten van de regio.
• Het programma Vervolg Beter Benutten is vastgesteld door het Rijk en de Regio. Het is een
voorzetting van het programma Beter Benutten 1. Met dit programma investeren we €24 miljoen
in bereikbaarheidsmaatregelen (50% Rijk, 50% Regio). Doel van het programma is door innovatie
in de bestaande infrastructuur een betere bereikbaarheid van economische kerngebieden te
realiseren. Het is een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven, het Rijk en de Regio. Dit wordt mede
vormgegeven door de aanpak Groningen Bereikbaar en Minder Hinder Assen. Daarbij wordt
invulling gegeven aan het Beter Benutten programma Fiets, Openbaar Vervoer en
Goederenvervoer. Een ander belangrijk onderdeel is het Intelligent Transport Systems (ITS). Het
gaat daarbij om mobiliteit van de toekomst. Door ‘intelligentie’ toe te voegen aan mobiliteit
verkorten we de reistijd van deur tot deur. Dit is gunstig voor onder meer de transportsector en de
reiziger.
• In 2015 is het programma HOV/RSP definitief gemaakt. Dit programma met oorspronkelijk €58,5
miljoen, is uiteindelijk vastgesteld op € 66,5 miljoen. Provinciale Staten van de provincie Groningen
heeft in maart 2016 goedkeuring gegeven op de financiële dekking van deze overtekening.
• De provincie Groningen heeft in maart 2016 goedkeuring aan deze overtekening in begin 2016
naar de Staten voor goedkeuring en financiële dekking Dit programma, is uiteindelijk vastgesteld
op € 66,5 miljoen.
• Het Economisch Platform is in 2015 twee keer bijeengeweest. In april was het thema "Export naar
Duitsland" en in november stond de sessie in het teken van "Inclusieve arbeidsmarkt". De acties
uit deze bijeenkomsten worden door de ondernemers en organisaties uitgewerkt. Voorbeelden
hiervan zijn: opzetten van een financieringstafel waarbij samenwerking tussen financierende
partijen wordt verstrekt; stimuleren van techniek in het onderwijs met het project "Talent,
Techniek en Energie"; handelsmissie van EDR en Exportclub Groningen naar de Duitse grensstreek.
• Binnen Regio Groningen-Assen wordt al vele jaren samengewerkt op het vlak van woningbouw. Dit
heeft in 2012 geresulteerd in het regionaal instemmingsmodel. In 2015 is door Companen een
woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Directe aanleiding hiertoe was verandering in
wetgevingen, verandering in registratie en trends / ontwikkelingen in de woonwensen. De
resultaten zijn in twee sessie met raads- en Statenleden besproken. De aanbevelingen worden in
2016 verder uitgewerkt.
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De website www.regiogroningenassen.nl en de nieuwsbrief zijn in lijn gebracht met de
actualisatie.
Met de geactualiseerde Regiovisie is in het regiofonds financiële ruimte gereserveerd voor
Regionale innovatieve projecten om hiermee gericht te investeren in projecten die een duidelijke
meerwaarde hebben voor de regio. Van 2014 tot en met 2020 is € 12,0 miljoen beschikbaar. In
2015 hebben de eerste twee 'pitchrondes' plaatsgevonden, met in totaal 22 pitches. Er is in totaal
circa 2,0 miljoen toegekend aan totaal elf projecten: Health Hub Roden, Innovatieboerderij
Zuidhorn, Opwaardering Hoornse Meer, Landgoederen Eelde Paterswolde, Collectie Veenhuizen,
Alternatief concept drukriolering buitengebieden, I.Turn.IT, Smart Campus Zernike, Slimme
inzameling en transport rioolwater, Into Nature en Ontwikkeling locatie Woldwijk.
Voor 2016 staan wederom twee 'pitchrondes' in de planning. De adviescommissie bestaat uit vijf
leden: Aard Groen (hoogleraar innovatief ondernemerschap en valorisatie), Alfred Koop
(ondernemer), Peter Veenstra (adviseur ruimtelijke kwaliteit), Harmke Vlieg (wethouder gemeente
Assen) en Andre van de Nadort (burgemeester gemeente Ten Boer).

Doorkijk 2016/2017
Kernpunten voor 2016/2017 zijn:
• In 2016 wordt voor circa € 13,5 miljoen geïnvesteerd in uitvoeringprojecten. Voor 2017 ligt er een
investeringspakket van bijna € 23 miljoen. Het betreft onder andere investeringen in
bereikbaarheid en in Substantiële projecten, zoals: Doorontwikkeling P+R Zuidhorn, Station Haren,
Programma Beter Benutten (ITS - Groningen Bereikbaar - Mobiliteitsmanagement - P+R en OV en
Fiets), Programma FlorijnAs Assen, Fietsrouteplus Bedum - Groningen, Herinrichting centrum LeekNietap, Doortrekking OV-as Peizerweg naar hoofdstation, Herinrichting Slochterhaven,
Dorpsentree Ten Boer, Herinrichting Onderdendamsterweg Winsum, Stadshart Hoogezand,
Fietsroute Rotonde Meerweg Paterswolde en Herinrichting Albertsbaan Roden.
• Voor 2016 staan wederom twee 'pitcherondes' voor Regionale innovatieve projecten in de
planning. De verplichtingen uit het voormalige programma Regiopark worden nagekomen en dit
onderdeel wordt verder afgebouwd.
• Peter Veenstra (adviseur ruimtelijke kwaliteit) rond in 2016 de kansenkaart af: een set van
kaarten, aangevuld met een presentatie. Dit te samen vormt het begin van het verhaal van de
regio.
• Om de ontwikkelingen op gebied van bereikbaarheid te volgen wordt jaarlijks een monitor
uitgevoerd.
• Het Vervolgprogramma Beter Benutten wordt uitgevoerd, samen met de regionale partners, het
Rijk en het bedrijfsleven. De meeste uitgaven worden voor 2016 verwacht, met een doorloop naar
2017. Het programma is onder mee van belang om de Regio voor te bereiden op de ombouw van
de zuidelijke ringweg Groningen.
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Als bijlage bij de Jaarstukken is het Uitvoeringsprogramma 2016 Regio Groningen-Assen
opgenomen. Deze is december 2015 door de Stuurgroep vastgesteld.
Bij het formuleren van de aanbevelingen in het woningbehoefteonderzoek is een onderscheid
aangebracht tussen technische aanpassingen en beleidsmatige aanbevelingen. De technische
aanpassingen betreffen met name een optimalisering van de feitelijke werkwijze rondom de
regionale woningbouwafspraken en de monitor. De beleidsmatige aanbevelingen bouwen voort
op de uitkomsten van Companen. De aanbevelingen uit het woningbehoefte onderzoek worden in
2016 nader uitgewerkt.
In 2015 is de betekenis en de ambitie van de fiets in de regio in beeld gebracht. Het beleid en de
uitvoering van de regiodeelnemers was hierbij het startpunt. In 2016 wordt ingezet om de
fietsstad nummer 1 (gemeente Groningen) en de fietsprovincie nummer 1 (Drenthe) te verbinden.
Er is hierbij ook aansluiting gezocht bij het Nationaal Fietscongres op 1 en 2 juni in Groningen.
In 2016 worden twee sessies met het Economisch Platform georganiseerd. Samen met de
kerngroep en ondernemers is voor de sessie in april gekozen voor het thema
"waardevermeerdering in de regio door nieuwe verdienmodellen". De bijeenkomst wordt
georganiseerd in samenwerking met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de
Hanzehogeschool Groningen. Het onderwerp voor het Economisch Platform in november wordt in
de loop van 2016 bepaald.

Jaarstukken 2016
In de bijgevoegde Jaarstukken gaat de Stuurgroep inhoudelijk in op het gevoerde beleid en de koers
voor 2016. Een toelichting op de cijfers is opgenomen in de oplegnotitie op de Jaarstukken 2016. Uw
reactie kunt u geven voor 8 juni 2016. De Stuurgroep behandelt de Jaarstukken 2016 in de vergadering
van 10 juni 2016.
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