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Keervoorziening Harkstede/Scharmer

Geacht

College,

Met de

aanleg

P+R Meerstad is

goede nieuweparkeervoorziening gereed
Groningen.
project
gekomen door het beschikbaar
stellen van RSP—gelden door de provincie Groningen. Onderdeel van dit project is een
keervoorziening nabij Harkstede / Scharmer. Door de keervoorziening in
Harkstede/Scharmer te realiseren ontstaat de mogelijkheid Q-link lijn 5 door te laten
rijden, waardoor lijn 78 uit Siddeburen/Slochteren bij Kolham de A7 op kan en een
reistijdwinst boekt van een kwartier en Harkstede twee keer vaker bediening krijgt. Dit
staat beschreven in de RSP-subsidie waaruit de kosten voor dit project worden gedekt.
aan

de rand

van

van

Dit

er een

is tot stand

Afgesproken is, dat de realisatie van de keerlus door de gemeente Slochteren, nu
Midden—Groningen, wordt uitgevoerd. Afgelopen twee jaar hebben wij samen met de
provincie met u hierover overleg gevoerd en is inmiddels een definitieve oplossing
bedacht voor de keervoorziening.
Met deze brief

bevestigen wij de RSP—beschikking voor de
keervoorziening nabij Harkstede/Scharmer en zetten we de
subsidie en de toetsingskaders op een rij.

nog aan te leggen
voorwaarden van de

Budget
Vanuit de RSP subsidie die

dit

project beschikbaar is oorspronkelijk € 80.000,taakstellend gereserveerd voor het aanleggen van de keerlus. Dit bedrag was gebaseerd
op een financiële bijdrage in een al lopend project waarin een keervoorziening zou
worden meegenomen. Nu duidelijk is geworden dat de keervoorziening een op zich
zelf staand project wordt, is met u en de provincie afgesproken dat het taakstellende
budget wordt verhoogd tot € 300.000,—. Het beschikbaar gestelde RSP—budget biedt
daarvoor voldoende ruimte. Dit bedrag is bestemd voor de realisatie van de keerlus.
Bedragen zijn exclusief BTW. Beheer en onderhoud dient te worden betaald uit eigen
middelen.

voor

‚
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De subsidie moet in het
de Gemeente

boekjaar 2019 worden afgerekend.
Groningen hierover tijdig informeren.

Lukt dit niet, dan moet

u

Voorschoten
Het is

krijgen van het subsidiebedrag. In onderstaande tabel
aangegeven
bedrag kan worden gedeclareerd. De declaraties
dienen te worden onderbouwd met de relevante stukken c.q. facturen en kunnen bij de
gemeente Groningen worden ingediend onder vermelding van ‘700352050003 Keerlus
mogelijk

een

staat

voorschot te

wanneer

welk

Harkstede/Scharmer’.
Voorschot

Op basis van
Raming
Aanbesteding
Eindafrekening

1e
2°
3e

Percentage

van

het

totaalbedrag

30%

50%
20%

RSP-voorwaarden
Aan het verlenen
beschreven in
—

-

—

—

-

de subsidie

zijn

de

volgende

Het

voorwaarden verbonden (zoals

bijlage II):

De subsidie mag alleen, conform de door
project worden gebruikt,

u

ingediende

gegevens,

voor

dit

P+R Meerstad incl.

keervoorziening Harkstede/Scharmer dient
gerealiseerd te zijn,
Wijzigingen in het project dienen vooraf separaat van overige correspondentie
en verantwoording aan de gemeente en provincie Groningen te worden
voorgelegd. Alleen na toestemming van de gemeente en provincie mag van het
oorspronkelijk ingediende project worden afgeweken,
Indien de werkelijke subsidiabele kosten hoger uitvallen dan in deze
beschikking is opgenomen, kan geen aanspraak worden gemaakt op een hoger
subsidiebedrag,
Indien de werkelijke subsidiabele kosten lager uitvallen dan in de beschikking
is opgenomen, zal de subsidie naar rato lager worden vastgesteld,
De voorwaarden en verplichtingen uit het Toetsingskader RSP projecten
Transferia en busstations en Infra HOV-bus en Q-liners versie 1.1 van 1 juni
2011 (bijlage I) met dien verstande dat voor artikel 8 gelezen moet worden dat
de verwijzing naar het communicatieplan betrekking heeft op het gebruik van
de slogan op bouwborden: Dit project wordt mede mogel■k gemaakt met RSPmiddelen aangevuld met het logo van de provincie Groningen.
project

voor

—

van

1 december 2017

Uiteraard is realisatie in december 2017 niet

mogelijk.

De

provincie Groningen
ingestemd met uitstel hiervan tot een nieuwe einddatum. Deze datum hebben we
gezet op 1 juli 2019, zodat de afrekening nog kan plaatsvinden in het boekjaar 2019.
Zie hiervoor de bijgevoegde brief van de provincie Groningen van 1 december 2017
(Bijlage III). Wij verzoeken u ons te informeren wanneer u verwacht het project
gereed te hebben. Dit kunnen wij dan ook met de provincie Groningen afstemmen.
heeft

meer

f\ Gemeente
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Toetsingskaders
Conform de aanvraag RSP Subsidie T&B enlof Infra H & Q dd. 29-10—2015 (bijlage
11), zal de realisatie van de keerlus gedaan worden door de gemeente Midden-

Groningen

.

De

offertes, aanbestedingsstukken en processen verbaal van oplevering dienen naar de
gemeente Groningen gestuurd te worden, omdat de verantwoording van de subsidie
hier

ligt.

De keerlus dient te worden

aangelegd conform de technische uitgangspunten van de
gemeente Midden-Groningen. Uitgangspunt is dat de keervoorziening afgestemd is
met het OV-bureau en Q—buzz en afdoende rekening houdt met de door hun gewenste
eisen en randvoorwaarden. Onderdeel van de aanleg van de keerlus is ook plaatsing
van een wc-voorziening die op de gebruikelijke wijze door chauffeurs van Qbuzz kan
worden gebruikt.

Groningen is officieel opdrachtgever van de realisatie van de
keervoorziening. Het OV-bureau (primaire belanghebbende), Q-buzz (gebruiker)
provincie Groningen (subsidieverstrekker) dienen meegenomen te worden in het
De gemeente

proces.
Verder is de Gemeente
wordt in
Na

eigendom,
afronding van de

Hopend

u

voldoende

weliswaar

Groningen

onderhoud
realisatie

en

beheer

eindigt

geïnformeerd

te

de

opdrachtgever, maar de voorziening
geheel van Gemeente Midden—Groningen.
rol van de Gemeente Groningen.

hebben. Voor eventuele nadere

afstemming

vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jeroen Bos via het
telefoonnummer 050—3678058 of jeroen.bos@ groningen.nl.
voor

Met

vriendelijke groet,
burgemeester en

Namens

.-/

wethouders

/

Richard Lombaerts
Directeur

Stadsontwikkeling

en

van

Groningen,

of

de

I
gronmgen

29 maart 2011
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Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van
Groningen betreffende de concrete RSP projecten Transferia en busstations
en Infrastructuur HOV-bus en Qliners.

SAMENVATTING:

RegioSpecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP)
bevoegd gezag van het rijk en daarmee heeft het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (lenM) formeel de regie over deze projecten. Met
het ministerie zijn indertijd afspraken gemaakt over de uitvoering van deze
projecten. Voor de concrete projecten Transferia en busstations en
Infrastructuur HOV-bus en Qliners (kortweg verder TB en Infra H&Q
genoemd) is destijds tussen rijk en provincie afgesproken dat de regie voor
deze projecten bij de provincie Groningen ligt.
De concrete projecten uit het

vallen onder het

Inmiddels is de verkenningsfase afgerond en het resultaat daarvan vindt u in
de bijlage in de vorm van een notitie Verkenningsfase. De uit deze fase
voortgekomen gelimiteerde lijst met projecten wordt door middel van deze
voordracht aan u ter vaststelling voorgelegd. Het feit dat een project is
opgenomen op de lijst geeft geen garantie op de (gevraagde) bijdrage, maar
geeft wel aan dat de projecteigenaar voor het project een aanvraag kan

indienen.

Bij de behandeling

afgesproken,

van

de voordracht

over

het convenant RSP is

dat alle RSP

projecten nog individueel ter besluitvorming aan u
worden voorgelegd. Op grond van besluitvorming over het provinciale MIT
doorlopen alle RSP-projecten de nieuwe besluitvormingsmethodiek met een
planuitwerkings- en realisatiebesluit. Dit zou betekenen dat voor alle
deelprojecten uit het RSP-projectTB/ Infra H&Q de nodige voordrachten
moeten worden gemaakt en even zoveel besluiten aan u worden
voorgelegd. U wordt daarom gevraagd ermee in te stemmen dat de
gelimiteerde lijst aan projecten die in de verkenningsfase is vastgesteld. in
beginsel de planuitwerking- en de realisatiefase kunnen doorlopen zonder
nadere besluitvorming van de staten en dit te doen door ons te machtigen
de verdere uitvoering van deze projecten in handen te nemen.

bij een aanvraag voor toekenning uit een van de genoemde RSP
budgetten te kunnen toetsen of wordt voldaan aan de doelstellingen en
kaders die voor deze projecten zijn afgesproken, is een toetsingskader
opgesteld. Wij stellen u met deze voordracht voor in te stemmen met het
toetsingskader voor de RSP-projecten TB/lnfra H&Q.
Om

In het Convenat RSP is

(prijspeil 2007, tenzij

een

anders

budget opgenomen van in totaal € 77 mln.
vermeld). De € 77 mln. is opgebouwd uit:

Transferia en busstations, € 16 mln. infrastructuur Qliners en
HOV—bus. in de voorliggende voordracht wordt een
infrastructuur
€ 15 mln.
krediet gevraagd van € 58,5 miljoen. Het verschil tussen € 77 miljoen en
€ 58,5 mln. wordt in de vorm van regionale cofinanciering ingebracht door
diverse gemeenten. Deze € 18,5 miljoen wordt hiermee aangewend voor het
terugbrengen van de overtekening in het Convenant RSP. De basis van
€ 46 min.

voor

8-1

deze

projecten komt voort uit de netwerkanalyse 2006 van de regio
Groningen-Assen, dat vervolgens de basis vormde voor opname van
genoemde projecten in Convenant RSP. Dit is de reden dat u ook een
Drentse projecten op deze lijst tegenkomt.

0.

aantal

Inleiding

Op

23 juni 2008 is tussen het kabinet en de noordelijke provincies het convenant 'Regiospecifiek
Pakket Zuiderzeelijn' (RSP-ZZL) getekend. Het RSP ZZL is zoals bekend opgedeeld in een deel
Ruimtelijke Economisch Programma (REP) en een deel Regionale bereikbaarheid (RB). Binnen
het pakket RB wordt in het convenant onderscheid gemaakt tussen concreet benoemde projecten,
waarover tussen rijk en regio bestuurlijke overeenstemming bestaat en een programmatische
aanpak voor toekomstige decentrale projecten. De projecten Transferia en busstations (TB) en
infrastructuur HOV-bus en Qliners (Infra H&Q) zijn twee van deze concreet benoemde projecten.
Vanwege de sterke onderlinge raakvlakken zijn beide projecten gecombineerd totéén RSP-project.
Feitelijk is bij dit gecombineerde project sprake van een programma met vele deelprojecten.

Regiefunctie provincie Groningen
De concrete projecten vallen onder het bevoegd gezag van het rijk en daarmee heeft het ministerie
van Infrastructuur en Milieu (lenM) formeel de regie over deze projecten. Met het ministerie zijn
indertijd afspraken gemaakt over de uitvoering van deze projecten. Voor de concrete projecten TB
en Infra H&Q is destijds tussen rijk en provincie afgesproken dat de regie voor deze projecten bij
de provincie Groningen komt te liggen.
Zoals ook in de brief van 19 januari 2010. zaaknummer 229534
stand van zaken weergegeven, betekent dit concreet:
-

.

»

en

met als

onderwerp RSP ZZL,

regie uitvoering projecten TB en Infra H&Q bij provincie Groningen;
regio Groningen-Assen is gezien de directe relatie tussen het Meerjaren lnvesteringsplan (MIP)
en beide RSP—projecten, nauw betrokken bij deze regiefunctie;
de voortgang en de uitkomsten van de verschillende fasen worden ambtelijk door het ministerie
van lenM getoetst of wordt voldaan aan de uitgangspunten en doelstellingen van het
convenant;
resultaat wordt formeel

voorgelegd

aan

de

verantwoordelijke minister;
besluitvorming voorgelegd

akkoord minister, worden de uitkomsten ter
Staten Groningen.
na

aan

Provinciale

Opzet voordracht"
De voordracht is opgedeeld in twee delen, te weten een korte beschrijving van de verkenningsfase
en de daaruit voortgekomen lijst met projecten en de totstandkoming van het toetsingkader
aangevuld met een voorstel voor het voor deze projecten te hanteren besluitvormingsproces.
1.

2.

De verkenningsfase heeft door allerlei oorzaken enige vertraging opgelopen. Om deze
vertraging niet ten koste te laten gaan van de voortgang van de uit deze fase voortgekomen
deelprojecten, hebben wij besloten u direct met de besluitvorming over de resultaten van de
verkenningsfase, te laten besluiten over het toetsingskader. Om tot een goede formulering van
het toetsingskader te komen, hebben wij met alle betrokken partijen constructief overlegd. Dit
heeft geresulteerd in voorliggend toetsingskader dat binnen het Portefeuilleoverieg Verkeer en
Vervoer (POW) van de regio Groningen Assen breed wordt gedragen.
Tijdens het proces rond het opstellen van het toetsingkader kwamen steeds tWee zorgpunten
op tafel, name! ijk: hoe voorkom je dat verdeling gebeurt op 'Wie het eerst komt, het eerst
maalt." en hoe krijg ik als projecteigenaar, lees veelal gemeente, zoveel mogelijk zekerheid of
het project uiteindelijk daadwerkelijk wordt gehonoreerd. Besluitvorming volgens de MITu van alle afzonderlijke deelprojecten zowel een planuitwerking- als
realisatiebesluit krijgt voorgelegd. Naast dat dit voor u als Provinciale Staten veel tijd zal
vragen, is het door u te nemen realisatiebesluit pas het moment waarop definitief zekerheid
bestaat of het project daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Om deze twee zorgpunten zoveel
mogel ijk weg te nemen, vindt u verderop in de voordracht een voorstel om voor deze twee
RSP-projecten de besluitvorming te vereenvoudigen. Dit besluitvormingstraject is ook
opgenomen in het toetsingskader.

methodiek, betekent dat

een

1.

Verkenningsfase

verkenningsfase is al enige tijd geleden afgerond. De notitie over het proces en de resultaten
van deze fase (lijst met ge'inventariseerde projecten) is als bijlage bij de voordracht gevoegd. Het is
van belang dat u deze notitie en de lijst met potentiële projecten die daaruit is voortgekomen, leest
vanuit dat tijdsperspectief, nu zo'n jaar geleden. In de notitie is de in deze voordracht voorgestelde
besluitvormingsproces niet verwerkt. De notitie was immers al afgerond en tijdens de
voorbereidingen en het proces rond het opstellen van de toetsingkaders, is pas dit
besluitvormingsproces besproken en uitgewerkt. De notitie en de lijst zijn al eens in conceptvorm,
als bijlagen bij de voortgangsrapportage RSP, december 2010. ter kennisname naar u toegestuurd.
Deze voortgangsrapportage is tijdens de statencommissie Economie en Mobiliteit van 12 januari
2011 behandeld. Uw opmerkingen hebben wij in deze voordracht meegenomen.
De

De voortgang en het resultaat van de verkenningsfase is met het ministerie van Infrastructuur en
Milieu besproken. Zowel ten aanzien van het proces als ook het resultaat, heeft het ministerie
aangegeven akkoord te gaan. Zij heeft verder aangegeven vertrouwen te hebben in het proces
zoals deze

voorligt. Dit vertrouwen gaat zelfs zo ver dat het ministerie heeft afgezien
bij de besluitvorming ten aanzien van de afzonderlijke deelprojecten

betrokkenheid

van

verdere

.

Doel
Doel van de verkenningsfase is ten behoeve van de twee concrete RSP-projecten TB en Infra H&Q
alle investeringsmogelijkheden te inventariseren. De basis van deze projecten komt voort uit de
ambitie van de Regio Groningen—Assen om de bereikbaarheid van dit gebied te verbeteren. De
bereikbaarheid was niet (meer) optimaal en om ditte verbeteren zijn indertijd de zogenaamde

Kolibri-projecten ontwikkeld.

autoafhankelijkheid van het platteland zorgt ervoor dat er in de ochtendspits een sterke
pendel is richting Groningen en Assen. Een goede bereikbaarheid in dit gebied is van
wezenlijk belang voor onder andere de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio. Het
openbaar vervoer heeft in de corridors tussen de belangrijkste woongebieden en de steden
Groningen en Assen kansen om op bepaalde momenten van de dag als een goed aanvullend
alternatief voor de auto te fungeren. Nu met alle ontwikkelingen rond krimp wellicht nog meer van
belang als indertijd tijdens de netwerkanalyse in 2006 al was onderkend.
De sterke

inkomende

belang is om de bereikbaarheid van de steden en daarmee de regio te verbeteren. 0m ditte
bereiken dient niet alleen te worden geïnvesteerd in transferia‘s (nu vaak P+R genoemd) maar ook
in de infrastructuur van (belangrijke) buslijnen. Het is van belang dat automobilisten goede
alternatieven worden geboden zodat sneller de overweging wordt gemaakt om de overstap naar
Van

het openbaar vervoer te maken. Goed bereikbare. (sociaal) veilige P+R locaties en een
betrouwbare reistijd van de bus, zullen belangrijke faktoren zijn bij de afwegingen van de
automobilist.
Proces

Om tot een goede uitvoering van de RSP projecten TB en Infra H&Q te komen is samen met alle
betrokken partners een inventarisatie gemaakt. Bij de inventarisatie heeft de lijst met Kolibriprojecten als basis gediend. Vervolgens is de lijst aangevuld met nieuwe enlof aanvullende
projecten die een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Concreet betekent
dit, dat het project naar tevredenheid van alle betrokken partijen lees Regio Groningen-Assen,
gemeenten, OV-bureau. daar waar van toepassing Projectbureau RegioTram en provincies, een
bijdrage moet leveren aan het oplossen van (verwachte) problemen rond de bereikbaarheid. Dit
kan door aanpassingen van P+R locaties, busstations enlof OV—knooppunten, infrastructuur als
ook een combinatie daarvan. Om dit te kunnen beoordelen is indertijd de “Richtlijn beoordeling
projecten in verkenningfase" opgesteld (zie bijlage 1 van de notitie).
—

Resultaten inventarisatie
De notitie met de resultaten van de verkenningsfase die als bijlage bij deze voordracht is gevoegd,
bevat een inventarisatielijst met projecten die na een eerste toets voldoen om in aanmerking te
komen voor een bijdrage uitéén van beide of beide RSP-projecten TB en Infra H&Q. De lijst heeft
de instemming
POW.

van

het

Portefeuilleoverleg

verkeer

en

Vervoer

van

de

regio Groningen—Assen

Op de inventarisatielijst zijn de volgende projecten

opgenomen:

Nr.

Naam project
Bestemmingstransferia
1a.
Transferium Kardinge (opwaardering)
1b.
Transferium Kardinge @breiding)
2a.
P+R Haren (tijdelijke uitbreiding)

Projecteigenaar
Gemeente

Gemeente

Gemeente Haren

(definitieve uitbreiding)

2b.

P+R Haren

3.

P+R Zernike

4

P+R Driebond

Groningen
Groningen

Gemeente Haren

Gemeente
Gemeente

Groningen

Groningen

Herkomsttransferia
5.

Doorontwikkeling transferium

6.

Realiseren transferium Leek
Realiseren transferium Assen-West
Realiseren Transferium De Punt

7.
8

Óverig Transferia! P+R

9.

| Kwaliteitsmaatregelen

OV-knooppunten
1 0_
Hoogezand

Zuidhorn

Gemeente Zuidhorn

Gemeente Leek
Gemeente Assen
Provincie Drenthe

|

P+R

Gemeente
Gemeente

—Centrum

Groning@

Hoogezand—Sappemeer

12.

Bedum

Gemeente Veendam
Gemeente Bedum

13.

Winsum

Gemeente Winsum

11.

Veendam

Busstations

en

-knooppunten

14.

Rolde

Provincie Drenthe

15.

Gieten

Provincie Drenthe

16.

Bareveld / Stadskanaal

Provincie Drenthe

17.

Norg

Gemeente Noordenveld

Infrastructurele maatregelen HOV-bus
18.
Busdoorstroming Europaweg

en

Qliners
Gemeente

Groningen

19.

Busoprit A7 P+R Hoogkerk

Gemeente

20.

Eemskanaalzone

21.

Businfrastructuur station Haren

Gemeente Groningen
Gemeente Haren

22.

Infraontsluiting

busstation Assen

23_b

Maatregelen busdoorstromìng Groningen-Roden-Leek
Maatregelen busdoorstromìng Groningen-Roden-Leek

24.

Busbaan Leek

233,

25.
26.
27.

Busaansluiting
infrastructuur

Groningen

Gemeente Assen
Gemeente Leek
Gemeente Noordenveld

Gemeente Leek
Gemeente Assen

A28 Kloosterveen

Gemeente

busontsluiting Hoogezand

Hoogezand-Sappemeer

GemeenteGroningen,

DRIS bushaltes

Provincies Drenthe

en

Groningen
Samengevat komt dit
vier

neer

op:

bestemmingstransferia;

vier herkomsttransferia;
vier OV-knooppunten;

busknooppunten;
infrastructuurprojecten (inclusief Dynamische Reisinformatie bus).

vier
elf

Wij leggen

u

het besluit

voor om

in te stemmen met deze

lijst.

Inhoudel■ke informatie dee/projecten
Door alle projecteigenaren is per project een factsheet ingevuld. Hierbij is indertijd de stand van
zaken met betrekking tot de status van het project en een eerste inschatting gemaakt van de totale
projectkosten. Afhankelijk van de fase waarin het project zat, is de inschatting van de projectkosten
in meer of mindere mate betrouwbaar. Op de inventarisatielijst uit de notitie vindt u hierover meer
informatie. Tijdens de verkenningsfase is deze informatie gebruikt om een eerste inzicht te krijgen
over de mate waarop een beroep gedaan zal worden op de budgetten, bijvoorbeeld hoe is de
verdeling over de verschillende budgetten als je kijkt naar de soort maatregelen dan wel waar
(geografisch) de middelen ingezet zullen gaan worden. in de volgende fasen en zeker naar

aanleiding van de officiële aanvraag, zal nader worden getoetst of de hoogte van de aanvraag in
verhouding staat tot het te bereiken van een bijdrage aan de doelstelling. Het toetsingskader geeft
hier de handvatten voor. Aan de bedragen op de inventarisatielijst kunnen door de indiener geen
rechten worden ontleend. De enige garantie die de lijst biedt, is dat een aanvraag voor een
bijdrage uit een van beide of beide RSP budgetten mag worden ingediend.
Bij de inventarisatie is uitgegaan van 50% cofinanciering door de projecteigenaar. Uitzondering
hierop is de gemeente Groningen omdat zij op programmaniveau cofinanciering aan het RSP
levert. Vele projecten komen ook voor op het Meerjaren Inventarisatieprogramma (MIP) van de

regio Groningen-Assen. De bijdrage uit het MIP mag als regionale cofinanciering worden ingezet.
De voortgang, monitoring en beoordeling van de projecten zal mede daarom gezamenlijk
gebeuren.

Planuitwerking-

2.

en

realisatiefase

Inleiding
Zoals u uit de inventarisatielijst kunt lezen, bestaan de RSP—projecten TB en Infra H&Q uit
verschillende deelprojecten. Deze deelprojecten kennen vervolgens allemaal een andere planning.
Sommige projecten zitten al in de realisatiefase anderen zitten in de planuitwerkingsfase en velen
zijn zelfs nog niet verder dan de verkenningsfase. Op de inventarisatielijst die als bijlage bij de
notitie zit, zijn de projecten zoveel mogelijk in deze verschillende fasen opgesplitst. Opnieuw moet
hierbij in acht worden genomen dat deze lijst conform de planning begin 2010 is.

Op dit moment vindt de eerste monitoring van 2011 plaats. Alle projecten worden met de
projecteigenaren besproken en op de factsheet geactualiseerd. In nauwe samenwerking met de
regio Groningen-Assen (programma bereikbaarheid) zal dit ieder jaar twee keer worden gedaan
waarbij de monitoring in het najaar input is voor onze jaarlijkse voortgangsrapportage RSP in uw
richting.

Besluitvormingsproces
Op grond van besluitvorming over het convenant RSP hebben wij destijds met u afgesproken dat
alle RSP projecten ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. Vanuit de MIT-methodiek, die
vooral een vergroting van uw kaderstellende rol inhoudt, betekent dit, dat aan u van alle
deelprojecten uit de RSP projecten TB en Infra H&Q zowel een planuitwerking- als ook een
realisatiebesluit zal worden voorgelegd. Concreet betekent dit de behandeling van ruim 60
voordrachten door u waarmee, naast de grote impact op de tijdsbesteding. het risico dat het
overzicht verloren gaat. Daarnaast betekent dit besluitvormingsproces dat betrokken partners,
zoals eerder gesteld, pas na uw realisatiebesluit, de zekerheid krijgen dat het project daadwerkelijk
gehonoreerd gaat worden Dit ten/vijl zij, op basis van de inventarisatie en het toetsingskader, met
de voorbereiding (willen) starten van projecten op die inventarisatielijst. Dit houdt derhalve in relatie
een pas later te nemen realisatiebesluit risico's in. Om aan deze zorg tegemoet te komen, een
zorg die ook tijdens de behandeling van de voortgangsrapportage RSP op 12 januari jongstleden
door de commissieleden Economie en Mobiliteit werd gedeeld, stellen wij het volgende

tot

besluitvormingsproces

voor

de concrete RSP

(deel)projecten

TB

en

Infra H&Q

voor:

2.

Provinciale Staten stellen de inventarisatielijst zoals vermeld in deze voordracht vast,
consistentie in beleid het uitgangspunt is;
Provinciale Staten stellen Toetsingskader RSP projecten Transferia en infra HOV-bus

3.

Qliners vast:
Provinciale Staten stellen de verdere

1.

waarbij

uitvoering

van

deze

projecten

in handen

en

van

Gedeputeerde Staten;
4.

ten behoeve

van

de

uitvoering

van

de

projecten,

58,5 miljoen (prijspeil 2007) ter beschikking

aan

stellen Provinciale Staten de middelen à €

Gedeputeerde Staten.

Op deze manier wordt recht gedaan aan uw besluitvorming als het gaat om welke projecten in
aanmerking komen voor een bijdrage uit de RSP-projecten TB en infra H&Q en tegelijkertijd krijgen
indieners van projecten vroegtijdig meer duidelijkheid over realisering van het project. Om te
borgen dat u voldoende zekerheid krijgt en houdt dat de middelen goed worden ingezet, is in het
toetsingskader opgenomen dat alle aanvragen na een positieve beoordeling worden voorgelegd
aan het POW. Zij geven ons een zwaarwegend advies en op basis van een marginale toets of is
voldaan aan een zorgvuldige voorbereiding en totstandkoming, nemen wij een besluit.
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Zoals eerder in de voordracht al aangegeven, zal er in nauwe samenwerking met Regio
Groningen—Assen, twee keer per jaar monitoring van de projecten plaatsvinden. De resultaten
hiervan zuilen wij in de jaarlijkse voortgangsrapportage RSP in uw richting meenemen. Mocht
daartoe

aanleiding zijn,

zullen

wij

u

tussentijds informeren

Gezien de, veelal negatieve, ontwikkeling van de financiële positie van gemeenten, dreigt een
projecten niet uitgevoerd te kunnen gaan worden omdat betreffende gemeente niet over

aantal

voldoende middelen beschikt om de eigen bijdrage te leveren. Deze zorg willen wij op voorhand
met u delen. Het risico bestaat dat de RSP-middelen van deze twee concrete projecten uiteindelijk
niet volledig ingezet gaan worden. In de voortgangsrapportage zullen wij hier specifiek aandacht
aan besteden.

Mocht er in de toekomst, na het vaststellen van de lijst, projecten afvallen dan wel er
komt om een nieuw project toe te voegen, zal dit project- als onderdeel van de lijst
besluitvorming worden voorgelegd.
—

een

verzoek

aan u

ter

Samengevat levert de aanpassing van het besluitvormingsproces het volgende op:
eenmalige besluitvorming in plaats van vele losse besluitvormingsmomenten
.

.

.
.

door
Provinciale Staten;
wordt vermeden dat een besluit moet worden genomen over een individueel project terwijl
de context van waaruit het project wordt ingediend en de inzichten van het totale
programma op dat moment voor u niet volledig duidelijk is;

duidelijkheid en sneller garantie over doorgang van de projecten voor regionale partners;
en een belangrijke rol ten aanzien van toetsing en advisering door diezelfde regionale
partners (POW) waardoor bestuurlijk draagvlak is gegarandeerd.

Toetsingkader
Bij het opstellen van het toetsingskader hebben wij aangehaakt bij het spelregelkader dat wordt
gehanteerd bij de toekenning van middelen uit het Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) van de
Regio Groningen-Assen en het uitvoeringskader Ruimtelijk Economisch Programma ZZL (REP).
Toekenningen uit het MIP mogen door de aanvrager als regionale cofinanciering worden ingezet.
Vele projecten van de inventarisatielijst staan ook in het MIP. Daarom is in de uitvoering sprake
van een nauwe samenwerking met de Regio Groningen-Assen. De monitoring van de op beide
lijsten vermelde projecten gebeurt in gezamenlijkheid en dat resulteert vervolgens in een
gezamenlijke factsheet dat uiteindelijke tevens als aanvraagformulier van beide subsidies geldt.
Hiermee realiseren we eenduidigheid, eenvoud en minimale administratieve lasten.
Het toetsingkader moet vooral ook als kader worden gezien. Met andere woorden: de aanvrager
dient bij het invullen van de factsheet (bijlage Toestingskader) het beoordelingsteam1 te overtuigen
dat het project voldoende bijdraagt aan het doel dat ten grondslag ligt aan het RSP- project
aanvraag indient. De beoordeling van het beoordelingsteam bestaat uit een
verslag van de bevindingen en conclusies en of er sprake is van afwijkingen ten opzichte van het
toetsingskader. Dit verslag wordt vervolgens aan het POW voorgelegd en wordt het hierboven
beschreven besluitvormingsproces gevolgd. Ook de resultaten van de halfjaarlijkse monitoring
worden met het POW besproken. Hierdoor is het POW in staat om de aanvraag met betrekking
tot een bijdrage uit de RSP-middelen in een breed kader te beoordelen. Met andere woorden, wat
is het belang en de bijdrage in het geheel aan projecten en de stand van zaken rond al deze
projecten. Veelal zal door de aanvrager ook een bijdrage uit het MIP worden gevraagd en zal het
POW tegelijkertijd een advies aan de stuurgroep Regio Groningen-Assen uitbrengen.
waarvoor men een

‘

Het

beoordelingsteam bestaat uit manager programma bereikbaarheid Regio Groningen-Assen, vertegenwoordiger
en projectleider RSP projecten TB en Infra H&Q van de provincie Groningen

OV-

bureau
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Uitvoering van beide programma 's
Zorg die bij gemeenten leeft, is dat er iets gaat ontstaan van 'Wie het eerst komt, het eerst maalt".
Wij delen deze zorg en hebben in aanvulling op bovenstaande nog een aantal acties in gang gezet
om

dit te voorkomen:

-

toetsingskader zo opgezet dat er een meetbare en transparante toetsing plaatsvindt;
oorspronkelijke factsheet (zie bijlage 2 notitie verkenningsfase) uitgebreid en geldt als input
voor de halfjaarlijkse monitoring;

monitoringsronde is bij het indienen van deze voordracht bijna afgerond en heeft geleid
nauwkeuriger informatie over de stand van zaken van alle deelprojecten;
dit resulteert in een actuele inventarisatielijst met daarin meer aandacht voor de vewvachte
bijdrage van het project aan het doel en minder kijkend naar de planning;
in gezamenlijkheid met de regionale partners de lijst zo samenstellen dat ook projecten
verderop in de planning en die als belangrijk worden gezien een prioriteit krijgen;
deze lijst ieder half jaar binnen het POW toetsen op actualiteit en indien nodig bijstellen.

eerste
tot

Voorstel

Wij stellen

u voor

Groningen,

in te stemmen met het

ontwerp bij deze voordracht gevoegde besluit.

29 maart 2011.

Gedeputeerde Staten

M.J.

van

den

H.J.

Bolding

Berg

Groningen:

van

‚

‚

voorzitter.

secretaris.
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Nr.

8/2011

Provinciale Staten

Gelezen de voordracht

van

van

Groningen:

Gedeputeerde Staten van 29

maart 2011,

nr.

201 143.536, W;

BESLUITEN:

_l
2.
3.
4.

vast te stellen de in de voordracht opgenomen lijst met projecten;
vast te stellen het bijgevoegde toetsingskader RSP projecten Transferia

en busstations en infra
HOV-bus en Qliners;
Beschikbaar te stellen de RSP budgetten Transferia en busstations en infrastructuur HOV—bus
en Qliners van totaal € 58,5 miljoen (prijspeil 2007);
Gedeputeerde Staten te machtigen planuitwerkings- en realisatiebesluiten te nemen voor de
deelprojecten genoemd op de gelimiteerde lijst uit de verkenningfase zoals in de voordracht

opgenomen.

Groningen,
Provinciale Staten voornoemd:

.

,

voorzitter.

griffier.

í„ -_‘az:'èie»

»

.

‚

"‚îvt’.‘

..

‚

gromngen

Toetsingskader RSP
projecten Transferia en
busstations
bus

Status :definitief
Versie

:

1.0

Datum

:

23 maart 2011

en

en

Infra HOV-

Qliners

groningen
Inleiding

1.
Op

basis

van

de

tijdens

de

verkenningsfase uitgevoerde
infra HOV—bus

Qliners

inventarisatie is

voor

de RSP

projecten

inventarisatielijst tot stand gekomen. Om
tot definitieve toekenning van de middelen aan projecten op deze inventarisatielijst te komen is een
toetsingskader opgesteld. Dit toetsingskader is een verscherping van de criteria die ten behoeve van
de verkenningsfase zijn opgesteld. Verder beschrijft het de procedure van de aanvraag tot een
bijdrage uit beide of naar gelang het project, uitéén van beide RSP-budgetten. Hierbij wordt
aangehaakt bij het spelregelkader dat wordt gehanteerd bij de toekenning van middelen uit het
Meerjaren investeringsprogramma van de Regio Groningen Assen en het ultvoeringskader
Ruimtelijk Economisch Programma ZZL (REP). Daar waar door begunstigde ook een bijdrage vanuit
het regiofonds Groningen-Assen wordt aangevraagd, kan dit tevens als aanvraag voor deze RSP
projecten dienen. Op deze wijze worden de administratieve lasten zo laag mogelijk gehouden.
Transferia

en

Busstations

en

en

een

-

projecten vallen onder het bevoegd gezag van het rijk en daarmee heeft het ministerie
Infrastructuur en Milieu (IenM), voorheen VenW, formeel de regie over deze projecten. Met het
ministerie zijn indertijd afspraken gemaakt over de uitvoering van deze projecten. Voor de concrete
projecten Transferia en Busstations en infrastructuur HOV en Qliners is tijdens een overleg tussen rijk
en provincie de intentie uitgesproken dat de regie voor deze projecten bij de provincie Groningen ligt.
Zowel de uitkomsten van de verkenningsfase als ook dit toetsingskader zijn voorgelegd en besproken
met het ministerie en zij hebben aangegeven dat de inventarisatielijst en dit toetsingskader in lijn is
met de doelen die het ministerie met deze projecten voor ogen heeft.
De concrete

van

dit toetsingskader vastgesteld.
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van
Tevens hebben Provinciale Staten, voor zover het de uitvoering van projecten uit de inventarisatielijst
betreft, de verdere uitvoering van deze gecombineerde RS P-projecten in handen gesteld van
Gedeputeerde Staten. Voor die uitvoering hebben Gedeputeerde Staten ook de benodigde RSP
middelen tot hun beschikking gekregen. Dit betekent dat partijen met de voorbereiding van de op de
gelimiteerde lijst staande projecten kunnen starten. Onderdeel van de besluitvorming door Provinciale
Staten over het toetsingskader en de gelimiteerde lijst, vormde het belang van consistentie in beleid.
Dit om aan partners voldoende zekerheid te geven en dat met de voorbereiding van projecten kan
worden gestart.
.......................

Bijdrageverlening

2.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit RSP-budgetten TB en infra H&Q, dient het project
vermeld te staan op de inventarisatielijst welke op moment van aanvragen geldig is1. Het toevoegen
van één of meer projecten aan de inventarisatielijst is een bevoegdheid van Provinciale Staten.
De

volgende stappen
.
-

-

-

worden

doorlopen:

De gemeente of provincie, alwaar de investering wordt gedaan, vraagt aan;
Het beoordelingsteam, bestaande uit de projectleider RSP-projecten TB en infra H&Q van de
provincie Groningen, de manager Bereikbaarheid van regio Groningen Assen en het OVbureau Groningen Drenthe, beoordeelt de aanvraag aan de hand van de voorwaarden zoals
in dit Toetsingskader is verwoord.
Bij een positief oordeel wordt de aanvraag voorgelegd aan BOW en POW van de Regio
Groningen—Assen;
Het POW geeft aan Gedeputeerde Staten van Groningen een zwaarwegend advies omtrent

bijdrage uit deze RSP middelen aan de aanvrager;
Dit advies wordt ter besluitvorming aan Gedeputeerde Staten van Groningen voorgelegd en
besluiten overeenkomstig dit advies van het POW indien dat naar het
op basis van een
aan
de eisen van
oordeel
van
Staten
voldoet
toets
marginale
gevormde
Gedeputeerde

een
.

zij

-

-

.

1

zorgvuldige voorbereiding en totstandkoming;
Na besluitvorming door Gedeputeerde Staten
bevestigingsbrief worden gei'nformeerd.

zal de aanvrager door middel

van een
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TB & infra H&Q

2

'

Selectiecriteria / subsidievoorwaarden

3.
Bij

groningen

de

beoordeling

van

projecten

in hetkader

van

RSP TB

en

Infra H&Q worden de

volgende typen

selectiecriteria gehanteerd:
1. Ontvankelijkheid
2.

Beoordeling

3.

Financiële criteria

Ontvankel■kheid

3. 1

Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd:
de factsheet (voorbeeld in bijlage 2 opgenomen) is volledig ingevuld en ondertekend en bevat
volledige informatie m.b.t. projectomschrijving, organisatie, begroting en financiering;
de startdatum is vastgesteld en de start van de uitvoeringsperiode voor 01 januari 2020 ligt;
conform het convenant RSP paragraaf 6.4 Financiële spelregels mag voor de dekking van
het regionale deel van het RSP op programmaniveau geen gebruik gemaakt worden van
andere rijksmiddelen en bijdragen van derden (b.v. EU en private financiering). Voor de
projecten in het kader van RSP TB en Infra H&Q geldt dat de aanvrager minimaal 50% van de
geraamde kosten moeten dekken uit andere middelen dan het RSP. Deze andere middelen
mogen bestaan uit eigen gemeentelijke enlof provinciale middelen enlof een bijdrage uit het
regiofonds Groningen Assen. Inzet van andere rijksmiddelen of middelen van derden is niet
toegestaan om de eigen bijdrage binnen een project te dekken omdat de eigen bijdrage van
de aanvrager onderdeel is van het regionale deel van het RSP op programmaniveau. Omdat
de gemeente Groningen op programmaniveau al bijdraagt aan het regionale deel van het
RSP, heeft zij niet op deze afzonderlijke projecten binnen RSP TB en Infra H&Q, additionele
cofinanciering te leveren.
de overige financiering van het project is aantoonbaar zeker gesteld;
het project mag geen tijdelijke situatie realiseren, tenzij aantoonbaar de investering ook
noodzakelijk is voor de definitieve situatie.
-

.
-

-

-

.
.

3.2

Beoordeling

Hierbij worden de volgende

gehanteerd:
draagt het project bij aan de bereikbaarheid van de regio Groningen
Assen. Dit betekent dat de aanpassing/verbetering/uitbreiding aantoonbaar een bijdrage moet leveren
aan de bereikbaarheid van het totale gebied en niet alleen een plaatselijk probleem oplost. De
aanvraag moet in dat kader antwoord geven op de volgende punten:
criteria

Effectivltelt: in hoeverre

3.2.1

1.
i.

Algemeen
draagt

—

verbetering van de bereikbaarheid van de regio (geef dit
mogelijk gekwantificeerd aan) enlof;
geef aan in hoeverre het project bijdraagt aan de reductie (van de groei) van het
autogebruik;
draagt het project bij. en zoja hoe, aan de doelen zoals omschreven in de netwerkanalyse
Regio Groningen-Assen, enlof;
betreft het een bestaand project uit het Meerjaren lnvesteringsprogramma van de Regio
het

project bij

aan

de

zoveel
ii.

iii.
iv.

Groningen Assen; en
a) zo ja, toelichten waarom deze (nog) niet is gerealiseerd;
b) zo nee, waarom niet en motiveren waarom dit project in dit
-

zou
v.

kader wel in aanmerking

moeten komen

past het project binnen andere (provinciale) plannen. Zo ja, toelichten.
Transferia en/of busstations

2.

i.

de

maatregel

van

de

ene

moet

gebruik stimuleert;
ii.

onderdeel

van

Toetsingkader RSP projecten
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het

aan het doel dat bij transferia en busstations de overstap
de andere, goed en veilig kan plaatsvinden en daarmee het

bijdragen

modaliteit

naar

project dient bewegwijzering

naar

de locatie te zijn;

TB & Infra H&Q
3
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groningen
iii.

busstation beogen, moeten

die het verbeteren van een transfenumì of
maar ook praktische verhoging van het kwaliteitshebben.

maatregelen

aantoonbaar
tot

3.

gevolg

Infra HOV

i.

en

i.

voorzieningenniveau

O-Iiners

de

maatregel draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de HOV— enlof Q-iiner
buslijnen. Dit dient zoveel mogelijk kwantitatief te worden aangetoond, bijvoorbeeld door
het verschil in

3.2.2

en

rijtijd

aan

te geven.

Efficiëntie:
Om inzicht te kr■gen… de verhouding tussen de bijdrage aan de
inzet van de RSP middelen zijn twee elementen van belang:

a)
b)

de verhouding tussen de gevraagde RSP middelen
de kwantitatieve bijdrage aan de beoogde doelen.

en

boogde

de totale

doelen

en

de

projectkosten;

het verlenen van de bijdrage uit deze RSP budgetten dient noodzakelijk te zijn voor
realisatie van het project. Dat wil zeggen dat kan worden onderbouwd dat de uitvoering
van het project zonder deze middelen niet tot stand zou komen dan wel als gevolg van de

ii.

bijdrage aanmerkelijk wordt versneld;

iii.

de

iv.

Risicoanalyse:
a) is het project obstakeivrij?

projecten dienen te allen tijde verenigbaar te zijn met het (Europese, nationale
regionale) overheidsbeleid en de daaraan verbonden wet— en regelgeving.

belemmeringen

b)

om

het

Met andere waarden:
te voeren?

zijn

er

buiten de

en

RSP-bijdrage

geen

project uit

zo nee,

i)
ii)

is het object obstakelvrij?
welke risico‘s spelen, daarbij aandacht
wanneer

voor:

(1) procedures (bestemmingsplan, vrijstellingsprocedures, vergunningen
(2) financiering;
(3) grondaankoop / onteigening.
0) hoe worden de risico's ondervangen?
d) wat zijn eventuele consequenties voor de planning van het project’?
3.2.3
i.

ii.
iii.
iv.

4.
i.

Financiële criteria
alleen kosten die aantoonbaar en onlosmakelijk behoren tot het project kunnen subsidiabel
verklaard worden;
de kosten dienen reëel, inzichtelijk en verifieerbaar te zijn;
kosten die gemaakt zijn voorafgaand aan de datum van de
zijn in

ontvangstbevestiging

principe niet subsidiabel;
de RSP—bijdrage kan maximaal 50% van
toelichting vindt u onder 3.1, derde bullit.

de totale subsidiabele kosten

Uitwerking selectiecriteria !

subsidievoorwaarden

bedragen. Nadere

De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend met "Factsheet MIP enlof RSP subsidie
TB enlof infra H&
(zie bijlage). indien de aanvraag volledig is, rechtsgeldig ondertekend en
”

informatie bevat m.b.t. projectomschrijving, organisatie, begroting en financiering,
ontvangt de indiener een brief met waarin hetvolgende wordt gemeld:"indien uw
subsidieaanvraag wordt gehonoreerd met subsidie vanuit het RSP, geldt de verzenddatum

volledige

van

vooruitlopend
uitvoering van

Toetsingkader

projectperiode. Dat betekent dat u de vrijheid hebt om,
subsidieverlening, voor eigen rekening en risico van start te gaan met de
project.

deze brief als startdatum

RSP

van

de

op de
het

projecten TB & Infra H&Q

versie 1.0. d.d. 23 maart 2011

4

groningen
4

'

insbeandeling t

kan besluiten de aanvraag niet
verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de
voor voorbereiding van de beschikking.
Het

lii.

beoordelingsteam

beoordeling

van

indien de
de aanvraag of

De projectkosten zijn subsidiabel voor zover de projectkosten betaald zijn in de
projectperiode. Eventuele accountantswerkzaamheden die verricht moeten worden voor
indiening van de aanvraag tot subsidievaststelling mogen buiten deze periode liggen.
De subsidie wordt taakstellend beschikbaar

de

gesteld.

De subsidie moet binnen 2

jaar geclaimd worden, gerekend vanaf het
project op de inventarisatielijst in de categorie 'groen‘ is opgenomen.
vi.

&

e nemen

eerste

jaar dat

het

Als projectkosten worden uitsluitend de volgende rechtstreeks aan het project toe te rekenen
kosten in aanmerking genomen:
a) kosten van de aanleg van infrastructuur;
b) kosten van projectgebonden riolering, afwatering en nutsvoorzieningen;
c) aankoop van voor het project noodzakelijke gebouwen en onroerend goed, met inbegrip
van de kosten voor aankoop, belastingen, leges en taxatiekosten gebaseerd op de
objectief aangetoonde marktwaarde, blijkend uit de bij de aanvraag om
subsidievaststelling gevoegde gegevens en bescheiden. Indien de gebouwen en
onroerend goed niet gesloopt worden, zullen deze dezelfde van te voren vastgestelde
functie voor een periode van tenminste vijfjaar na afloop van het project moeten blijven

behouden;

d)
e)

f)

kosten

van sloop—, bouw en verbouwwerkzaamheden;
aankoop van voor het project noodzakelijke grond, gebaseerd op de objectief
aangetoonde marktwaarde, blijkend uitde bij aanvraag om subsidievaststelling gevoegde

gegevens en bescheiden;
de inbreng in natura in de vorm van grond, gebouwen (geheel of gedeeltelijk),
kapitaalgoederen is subsidiabel mits deze inbreng in overeenstemming is met de overige
voorwaarden t.a.v. subsidiabele kosten en mits de inbreng noodzakelijk is voor het project
en voorafgaand aan de uitvoering van het project is gemeld en is goedgekeurd en als

zodanig in de committering is opgenomen Daarbij dient elke inbreng in natura financieel
te zijn gewaardeerd en gecertificeerd conform de door een onafhankelijke instantie
vastgestelde officiële tarieven. De verleende subsidie is gebaseerd op de totale begrote
subsidiale kosten inclusief de inbreng in natura. Bij de definitieve vaststelling echter zal de
subsidie nooit hoger worden vastgesteld dan de werkelijk gemaakte en betaalde kosten.
exclusief de werkelijke inbreng in natura;
g) externe advieskosten ten behoeve van realisering van het project.
vil.

Kosten zijn slechts subsidiabel voor zover de kosten rechtstreeks aan de uitvoering van het
project toe te rekenen zijn, metin achtneming van eisen van soberheid en doelmatigheid

viii.

Plankosten

zijn

tot een maximum van 10%

van

de totale subsidiabele

projectkosten

subsidiabel;
In de begroting is een eventuele post onvoorzien slechts subsidiabel
dan 10% van de subsidiabele projectkosten uitmaakt.

De VAT-kosten
xi.

tot maximaal 16%

van

de totale

deze niet

meer

projectkosten subsidiabel.

de kosten worden exclusief BTW in aanmerking genomen. Indien de projectindiener de BTW
niet of slechts ten dele in aftrek kan brengen of dat deze niet of slechts ten dele wordt
gecompenseerd uit het BTW compensatiefonds volgens artikel 2 van de Wet op het BTWcompensatiefonds, worden de kosten inclusief de niet aftrekbare en de niet compensabele
BTW in

xii.

zijn

zolang

aanmerking

genomen.

Binnen een periode van vijf jaar na datum van subsidievaststelling is het niet toegestaan dat
de zaken waarvoor de subsidie is verleend buiten gebruik worden gesteld, van functie enlof
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eigendom veranderen, dan wel worden verplaatst buiten het gebied waar de geldende
subsidieregeling van toepassing is, tenzij hiervoor expliciet door Gedeputeerde Staten
toestemming is verleend.
indien op bepaalde punten niet (volledig) voldaan kan worden aan dit toetsingskader,
gemotiveerd te worden aangegeven en zal dit worden voorgelegd aan het POW.

dient dit

Uitvoering

5.
i.

Het

projectplan dient te worden uitgevoerd overeenkomstig het bij
ingediende projectplan, inclusief begroting en financieringspian.

ii.

Wijzigingen

projectplan dienen vooraf separaat van overige correspondentie en
Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden voorgelegd, zoals
bijvoorbeeld met betrekking tot het uitvoeringsschema, de begroting, de financiering, de
gunningswijze van opdrachten, realisatie van de doelstellingen of de projectperiode.
Wijzigingen, vertraging en onvoldoende realisatie van de verwachte doelstellingen in de
uitvoering van het project, kunnen leiden tot intrekking van het besluit tot subsidieveriening
tot wijziging van het besluit tot subsidieveriening ten nadele van de eindbegunstigde.
aan

er voor de eindbegunstigde sprake is van verstrekking van opdrachten voor
(infrastructurele) werken, leveringen of diensten, dient voldaan te worden aan de Europese
nationale regelgeving voor aanbesteden.

i.

of

Wanneer

Administratie

6.

subsidieaanvraag

in het

verantwoording,

iii.

de

Ten aanzien

van

en

en

rapportageverpiichtingen

de administratie

en

de rapportage heeft de aanvrager de

volgende

verplichtingen:
a) De eindbegunstigde voert

een administratie die zodanig is ingericht dat daaruit te
tijde de uit dit toetsingskader, de subsidieverieningbeschikking en goed
koopmanschapgebruik voortvloeiende verplichtingen op een eenvoudige en duidelijke
wijze te bewijzen zijn.
b) Bij de eindbegunstigde dient de gehele projectadministratie en —documentatie
aanwezig te zijn.

allen

ii.

eindbegunstigde dient een inzichtelijke en controleerbare administratie bij te houden met
betrekking tot de voorbereiding, uitvoering en afronding van het project en de daarmee
gaande uitgaven en financiering. Deze administratie moet bestaan uit een financiële
administratie, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en zijn
te verifiëren met behulp van bewijsstukken. De administratie dient aldus te zijn opgezet dat
deze voldoende waarborgen biedt voor correcte en adequate tussentijdse rapportages.

iii.

De financiële en de projectadministratie dienen tot 10 jaar na de einddatum van het project
zorgvuldig te worden bewaard. De eindbegunstigde blijft gedurende deze periode financieel
verantwoordelijk voor de eventuele onjuistheden die, in de aanvraag om vaststelling van de
subsidie, door het projectteam worden geconstateerd nadat vaststelling van de subsidie heeft
plaatsgevonden en die van invloed zouden zijn geweest op de bepaling van het bedrag van
de subsidievaststeliing, indien zij voor de vaststelling bekend waren geweest bij Provinciale

De

Staten.
iv.

Rijk (ministerie van IenM) of Provinciale Staten aan te wijzen toezichthouders
de controle op de besteding van de verstrekte subsidies en ook in verband met de
naleving van het in deze voowvaarden gestelde alt■d:
a) inzage te worden verleend in alle boeken en bescheiden en gelegenheid te worden

Aan door het
dient

voor

geboden daarvan afschrift te nemen.
b) Toegang te worden verleend tot alle plaatsen, niet zijnde woningen;
0) Alle inlichtingen te worden verstrekt c.q. door de accountant of administrateur toe
doen verstrekken (waaronder te houden verificaties door een nader aan te wijzen
accountant);

Toetsingkader

RSP

projecten

versie 1.0, d.d. 23 maart 2011

TB & infra H&Q
6

‚

?;

d)

Anderszins alle door hen gewenste

medewerking

{groningen

"

_x

te worden verleend.

De

eindbegunstigde dient op verzoek van het projectteam informatie aan te leveren ten
behoeve van de voortgang. Ook als er nog geen sprake is van een subsidieaanvraag. Een
verzoek tot tweede en derde voorschot dient altijd vergezeld te gaan met een
voortgangsrapportage, zowel inhoudelijk als financieel.

Bevoorschotting
De

betaling

en

vaststelling

voorschotten kan slechts plaatsvinden indien aan de eisen met betrekking tot
de aanvraag en (voortgang)rapportages is voldaan en er na oordeel van het projectteam van
inhoudelijke voortgang van het project sprake is.
van

Op aanvraag van de eindbegunstigde kan een voorschot van 20% worden verleend. nadat het
projectteam van de eindbegunstigde het volgende heeft ontvangen:
a) een schriftelijke verklaring dat met de uitvoering van het project is begonnen;
b) de wijze waarop in voorkomende gevallen wordt voldaan aan gestelde aanvullende
voorwaarden, zoals deze zijn opgenomen in de subsidieverleningbeschikking.
Een tweede voorschot
betaald

en

voldaan is

30% zal op aanvraag van de eindbegunstigde betaalbaar worden
is dat 20% van de totale subsidiabele kosten is gemaakt en
de onder "Administratie en rapportageverplichtingen" vermelde

van

gesteld indien aangetoond
aan

voonrvaarden.
Een derde voorschot van 30% zal op aanvraag van de eindbegunstigde betaalbaar worden
indien aangetoond is dat 50% van de totale subsidiabele kosten is gemaakt en
betaald en voldaan is aan de onder "Administratie en rapportageverplichtingen" vermelde

gesteld

voorwaarden.

Een aanvraag voor het tweede en derde voorschot dient vergezeld te gaan van een
accountantsverklari ng, conform het daartoe vastgestelde model. Voor projecten met

toegekende RSP-bijdrage van minder dan € 1.500.000,-- en een doorlooptijd
1 jaar vanaf het moment van subsidievaststellìng, is dit niet noodzakelijk.
vi.

van

een

minder dan

Een aanvraag om subsidievaststellìng dient uiterlijk 6 maanden na het verstrijken van de in de
subsidieverieningbeschikking vastgestelde projectperiode te worden ingediend en dient te
bestaan uit:

a)

een

separate goedkeurende accountantsverklaring zoals bedoeld in artikel 393,

eerste lid, Boek 2

het

Burgerlijk Wetboek.
b)
inhoudelijk eindverslag over de realisatie van het pr0ject in relatie tot de
oorspronkelijke opzet en doelstellingen, alsmede met betrekking tot de invulling
de aanvullende voorwaarden. zoals deze zijn gesteld in de
subsidieverleningbeschikking.
van

een

vii.

van

Op een aanvraag tot subsidieverlening kan Gedeputeerde Staten, in aanvulling op de in de
Algemene wet bestuursrecht genoemde gronden, de subsidie op een lager bedrag vaststellen
indien:

a) niet is voldaan aan hetgeen in de van toepassing zijnde regelgeving is vermeld;
b) niet is voldaan aan één of meer van de gestelde voorwaarden;
0) de aanvraag niet binnen de geldende termijn na het verstrijken van de projectperiode

d)
viii.

is ingediend;
het project niet door de

eindbegunstigde

Bij de behandeling

is

gerealiseerd en/of

in

gebruik

genomen.

van de aanvraag tot subsidievaststellìng bestaat de mogelijkheid dat
zal
worden
tot een verificatieonderzoek door een door Gedeputeerde Staten van
overgegaan
aan
te
Groningen
wijzen accountant. Aan de hand van de resultaten van dat onderzoek wordt

vervolgens

de subsidie
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1x.
en vastgestelde subsidies kunnen terstond en zonder enige ingebrekesteiiing
teruggevorderd:
a) zodra eindbegunstigde is medegedeeld dat afwijzend is beslist op een aanvraag om
vaststelling van de subsidie;
b) indien en voor zover de vastgestelde subsidie lager is dan de som van de reeds
uitgekeerde voorschotten;
c) zodra de subsidieverieningbeschikking is ingetrokken;
d) zodra, binnen een periode van vijfjaar na datum van de subsidievaststeiiing, blijkt dat
de zaken waarvoor de subsidie is verleend buiten gebruik zijn gesteld, van functie zijn
veranderd, dan wel zijn verplaatst buiten het gebied waar de geldende
subsidieregeling van toepassing is, tenzij hiervoor expliciet door Gedeputeerde Staten
toestemming is verleend.

voorschotten
worden

x.

Het

subsidiebedrag zal naar evenredigheid worden verlaagd indien de werkelijke subsidiabele
lager worden vastgesteld dan in de subsidieverleningbeschikking.

kosten

Indien deze vaststellingswijze ertoe leidt dat de totale werkelijke financiering hoger is dan de
totale werkelijke kosten, zal het definitieve subsidiebedrag als restfinanciering worden
vastgesteld (i.c. verlaagd), tenzij hiertegen overwegende bezwaren zijn en de regelgeving het
toelaat hiervan af te
indien de

wijken.

werkelijke kosten hoger uitvallen dan in de subsidieverleningbeschikking
aanspraak worden gemaakt op een hoger subsidiebedrag.

is

opgenomen, kan geen

8.

Publiciteit

in alle externe communicatie omtrent het project, waaronder het informatiebord
te voldoen aan het communicatieplan RSP.

bij infrastructuur-

en

bouwprojecten, dient

9.
Alie

Correspondentieadres
correspondentie

(nummer factsheet)

met

en

de

betrekking tot een project dient
projectnaam, te richten aan:

Provincie Groningen
Afdeling Verkeer en Vervoer
t.a.v. Projectleider RSP-projecten

TB

en

u, onder

vermelding

van

het projectnummer

infra H&Q

Postbus 610
9700 AP

Groningen
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Transferia
&

Infra

en

{

groningen

busstations

HOV-bus

en

Qliners

verkenningsfase

Notitie

Versie 1.0 definitief

Groningen, 07januari

Transferium Haren

Deze notitie

busstations

Transferium

geeft het resultaat weer van
Infra HOV—bus en Oliners

en

2011

.

de

Kardinge

verkenningsfase van de RSP—projecten Transferia
bijlage 3 vindt u de inventarisatielìjst.

In de

en

‚‚

\

Resultaten

verkenningsfase

Versie: definitief 1.0

datum: 7

januari

2011

1.

Inleiding

1.1

Convenant

rijk

-

regio Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

2008 is tussen het kabinet

en de noordelijke provincies het convenant 'Regiospecifiek
juni
Pakket Zuiderzeelijn' (RSP—ZZL) getekend. Het RSP ZZL is opgedeeld in een deel Ruimtelijk
Economisch Programma (REP) en een deel Regionale bereikbaarheid (RB). Binnen het pakket RB
wordt in het convenant onderscheid gemaakt tussen concreet benoemde projecten, waarover tussen

Op

23

rijk

en

regio bestuurlijke overeenstemming bestaat en een programmatische aanpak voor toekomstige
projecten. in het convenant staan alle concrete projecten benoemd. De projecten
Transferia en busstations (TB) en Infra HOV-bus en Q-liners (Infra H&Q) vallen onder Kolibri wat
vervolgens is ondergebracht onder het project openbaar vervoer, totaal €300 mln. (alle bedragen zijn
prijspeil 2007, tenzij anders vermeld).
decentrale

projecten betreft

co-financiering, door de
de projecten van de gemeente
Groningen; zij dragen immers op programmaniveau bij. Van de € 77mln. is € 46 mln. bestemd voor
Transferia en busstations, € 16 mln. infrastructuur Q-liners en €15 mln. infrastructuur HOV-bus, totaal
€ 77 mln. Het convenant RSP—ZZL is zoals gezegd een overeenkomst tussen het kabinet en de
noordelijke provincies. Deze twee projecten zijn in de lijn van de netwerkanalyse van de regio
Groningen-Assen en daarom betreft het hier ook een aantal Drentse projecten.
Het

budget

voor

de

in totaal € 77 mln.

en

gemeenten die projecteigenaar zijn. Dit laatste geldt niet

is inclusief de

voor

De concrete

projecten vallen onder het bevoegd gezag van het rijk en daarmee heeft het ministerie
infrastructuur en Milieu (lenM). voorheen ministerie van VenW. formeel de regie over deze
projecten. Met het ministerie zijn indertijd afspraken gemaakt over de uitvoering van deze projecten.

van

projecten Transferia en Busstations en Infrastructuur HOV en Qliners is tijdens
rijk en provincie de intentie uitgesproken dat de regie voor deze projecten bij de
provincie Groningen ligt.

Voor de concrete

overleg

een

tussen

Concreet betekent dit:
.

.

.

regie uitvoering projecten TB en infra H&Q ligt bij provincie Groningen;
Regio Groningen-Assen is gezien de directe relatie tussen het Meerjaren Investeringsplan (MIP)
en beide RSP-projecten, nauw betrokken bij deze regiefunctie;
uitkomsten van de verschillende fasen worden formeel voorgelegd aan de verantwoordelijke
minister (na ambtelijke afstemming);
na akkoord minister. worden de uitkomsten ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten
Groningen.

Doel

1.2

Onderliggend doel van deze notitie is inzicht te geven in de status van dit project; wie zijn
verantwoordelijk, wie is de (formele) opdrachtgever en welke rol hebben de verschillende partijen tot
nu toe gehad. Ook geeft deze notitie inzicht in het proces dat tot nu toe is doorlopen en het resultaat.
Tot slot een vooruitblik over het vervolg. Het uiteindelijke doel is dat deze informatie leidt tot
instemming van het ministerie van lenM. Deze notitie
dat de beschikbare middelen

ingezet

gaan worden

moet het ministerie voldoende vertrouwen geven
projecten zoals indertijd in het convenant

voor

voorzren.

instemming van het Ministerie lenM zal aansluitend deze notitie door middel van een voordracht
besluitvorming aan Provinciale Staten Groningen worden voorgelegd. Gezien de mate van verschil
in fases waarin de ingediende projecten zich bevinden, zal deze voordracht voor een aantal projecten
naast een besluit voor de planfase, ook een realisatiebesluit bevatten. Dit realisatiebesluit heeft
betrekking op in ieder geval twee projecten, namelijk het OV-knooppunt Veendam en de uitbreiding

Na
ter

van

het Transferium in Haren.
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Aanleiding

1.3

2009 is een start gemaakt met deze projecten. Om tot een goede inzet van de beschikbare
middelen te komen, is ten behoeve van de verkenningsfase een projectplan opgesteld. Deze is
besproken met het ministerie van VenW en vervolgens intern vastgesteld. In dit projectplan staat
beschreven waarom en hoe deze projecten zijn samengevoegd, de samenstelling van het
projectteam, projectresultaat en -fasering en tot slot de planning. In onderhavige notitie is beschreven

Voorjaar

hoe de

verkenningsfase

is

verlopen

en

tot welk resultaat dat heeft

geleid.

verkenningsfase heeft vanwege de complexiteit enige vertraging opgelopen. Om geen verdere tijd
een start gemaakt met de planningsfase. Hierdoor wordt in ieder geval voorkomen dat
een tweetal projecten, die snel uitgevoerd kunnen worden, vertraging ondervinden.
De

te verliezen is

2.

Verkenningsfase

2.1

Proces

Door de

projectgroep,

die is

samengesteld

uit

Regio Groningen-Assen, OV-bureau Groningen

Drenthe, projectbureau RegìoTram, gemeente Groningen en de provincies Drenthe en Groningen, is
ingezet op een open en transparante werkwijze in de verkenningsfase. Dit is op verschillende
manieren
-

-

.

-

vorm

gegeven:

startbijeenkomst voor alle gemeenten uit de Regio Groningen Assen;
de conceptlijst met ingediende projecten is ter beoordeling en aanvulling aan alle partijen
voorgelegd;
alle gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat Noord-Nederland en OV—bureau zijn bezocht, waarbij
de projecten inhoudelijk zijn besproken;
de conceptlijst is voorgelegd aan het ambtelijk— en portefeuillehouderoverleg van de Regio
Groningen Assen.
-

—

De lijst met Kolibri—projecten heeft als basis gediend voor het samenstellen van het Openbaar
Vervoer-pakket en is daarom als uitgangspunt genomen voor een eerste inventarisatie. Vervolgens is
in overleg met de betrokken gemeenten en provincies de lijst aangevuld met "nieuwe" projecten die in
eerstelijn voldoen aan de doelstelling.
Om te kunnen bepalen welke projecten een plek op de inventarisatielijst kunnen krijgen, is een lijst
met criteria opgesteld. Hierb■ hebben de voonzvaarden die aan Kolibri-projecten en aan RSP—projecten
zijn gesteld, als basis gediend. in bijlage 1 vindt u deze richtlijn.

lnventarisatielijst

2.2

Geconcludeerd kan worden dat de inventarisatielijst draagvlak heeft bij de partners in de Regio
Groningen Assen. In het Portefeuillehouderoverleg Verkeer en Vervoer van de regio GroningenAssen (POW) van september 2010 is ingestemd met de lijst aan projecten. Het is de partners
duidelijk dat plaatsing op de inventarisatie! ijst niet betekent dat de middelen worden toegekend. Deze
lijst geeft de indiener alleen maar recht om voor dit project en een subsidieaanvraag in te dienen. Na
toetsing van het subsidieverzoek zal worden bepaald of het project voldoet en het bedrag kan worden
toegekend. De lijst laat nu nog een overtekening zien. Dit wordt op dit moment nog niet als bezwaar
—

gezien omdat:
de ervaring leert dat
.

.

(deels)

niet voldoen

niet alle
aan

het

projecten

tot

uitvoering komen;of

toetsingskader omdat sommige

kosten niet subsidiabel zullen

Zijn;
.

gezien

de fase

van

het

project

het

aangevraagde budget 'ruim'

is.

Direct na het afsluiten van deze verkenningsfase zal met alle betrokken partijen de projecten opnieuw
op haalbaarheid en fasering kritisch worden beoordeeld. Het doel daarvan is tot een actualisatie van
de bijbehorende factsheets te komen zodat de verdeling in de verschillende categorieën in

gezamenlijkheid geactualiseerd wordt. Door een jaarlijkse monitoring in te voeren, wordt geborgd dat
de lijst actueel blijft. Voor de duidelijkheid, monitoring leidt niet tot toevoegen van nieuwe projecten,

alleen actualisatie.
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De

uiteindelijke inventarisatielijst (bijlage 3) is ingedeeld in 3 categorieën, te weten:
: project zit in planningsfase / realisatiefase, realisatie 2011-2012, zekerheid dat

Groen

e.e.a.

Geel

:

Oranje

:

rond is / zal komen;

project zit in verkenningsfase/planningsfase, realisatie 2012—2014, enig mate
van zekerheid dat het project doorgang zal vinden en financiering rond
(komt) ;
project zit in verkenningsfase, realisatie in ieder geval na 2015, grote mate van
onzekerheid of project doorgang vindt.

Op de inventarisatielijst zijn een aantal projecten opgenomen die buiten de Regio Groningen
liggen, maar die wel van belang zijn voor de bereikbaarheid van het gebied. Dit betreffen:
.

.
0

OV-knooppunt Veendam;
OV-knooppunten Gieten en Rolde op de N33;
het project DRIS, waarbij wordt gezorgd voor dynamische
knooppunten in de provincies Groningen en Drenthe.

-

Assen

de

reisinformatie

bij

bushalten

en

OV-

projectplan van de verkenningsfase TB en Infra H&Q is aangegeven: "het eindresultaat van dit
project is een uitgevoerde verkenning naar de mogelijkheden, aangevuld met concrete maatregelen
met budgetten, hoe e.e.a. te realiseren en op welk termijn." Hier is nog niet volledig invulling aan
in het

gegeven, omdat:
.
vele projecten nog in een eerste verkenningsfase zitten en de financiële
betreffende gemeenten zijn nog niet (voldoende) ingevuld;
.

een
om

.

aantal

de

is verkend

projecten

cofinanciering

rond te

maar

van

de betrokken gemeente heeft niet voldoende middelen

krijgen;

aantal projecten heeft een nauwe
spoorlijn Groningen Heerenveen.

een

paragrafen

relatie met andere

ontwikkelingen

zoals de tram

en

de

-

2.3

Projecten

Transferia en Busstations
Transferia
Transferia hebben met name een belangrijke rol bij het bereikbaar houden van de stad Groningen. Dit
betekent dat op de lijst meerdere zogenaamde bestemmingstransferia staan, die binnen de grenzen
2.3.1

van

de gemeente Groningen liggen. Het gaat om:
realiseren transferium Zernike (ringweg Noord)

-

-

-

realiseren P+R Driebond;
uitbreiden en opwaarderen transferium

Kardinge;
tijdelijke uitbreiding transferium Haren;
definitieve uitbreiding transferium Haren;
kwaliteitsimpuls bestaande transferia stad Groningen.

Halte transferium Hare

Versie: definitief 1.0
datum: 7

januari 2011

5

Ondanks dat het transferium Haren niet op het grondgebied van de gemeente Groningen ligt, wordt
gezien als een bestemmingstransferium en dus opgenomen in bovenstaande opsomming

deze wel

projecten.

van

bestemmingstransferia zijn
doorontwikkeling transferium Zuidhorn;

Naast bovenstaande
.
»
.
.

de volgende herkomsttransferia opgenomen:

realiseren transferium Leek;
realiseren transferium Ten Boer;
realiseren transferium Assen-West;
realiseren transferium De Punt (1e en 2e

fase).

Busstations
Om de overstap van bus naar trein en vice versa mogelijk te maken worden busstations in de regio
steeds vaker bij treinstations gesitueerd. Dit worden OV-knooppunten genoemd, waarvan ook een

aantal op de
.

lijst zijn opgenomen:
Hoogezand—centrum

-

Bedum

.

Winsum

-

Veendam

Omdat bij dergelijke projecten het vaak gaat om een gebiedsontwikkeling en dan meer behelzen dan
alleen het realiseren van een busstation. is als voonrvaarde voor definitieve toezegging van de gelden
gesteld, dat bij de aanvraag duidelijk zichtbaar moet zijn Welke middelen waar voor worden ingezet.
Dit betekent een gespecificeerd inzicht in de kostendragers van een stationsproject.

OV-knooppunten zijn ook
opgenomen. Hierb■ gaat het om:
Naast de
.

Rolde

.

Gieten

.

Bareveld/Stadskanaal

-

Norg

2.3.2

Infrastructuur Q-liners

en

een

aantal

bus-knooppunten (overstap bus-bus of auto-bus)

HOV-bus

groot aantal projecten op de inventarisatielijst hebben een directe relatie met een transferium of
busknooppunt. De bUS moet redelijk eenvoudig het transferium kunnen bereiken en vervolgens snel
de rit, zonder extra omrijden, kunnen voortzetten. Dit betreft de projecten:
busdoorstroming Europaweg;
Een

-

busoprit A7 transferium Hoogkerk;
Sontwegtracé (P+R Driebond)
businfrastructuur stationsgebied Haren
infra ontsluiting busstation Assen
infra t.b.v. bereikbaarheid OV-knooppunt Veendam
infra t.b.v. bereikbaarheid OV—knooppunt Hoogezand-centrum
infra t.b.v. bereikbaarheid OV-knooppunt Sappemeer
nieuwe

De

projecten die geen relatie hebben met transferium of busknooppunt zijn:
.
maatregelen busdoorstroming tussen Groningen en Roden/Leek;
.

busbaan Leek

Versie: definitief 1.0
datum:

7januari 2011

3.

Samenvatting Verkenningsfase

Het resultaat van de verkenningsfase is een lijst met projecten die in aanmerking kunnen komen voor
uitéén van beide RSP-budgetten. Deze lijst betekent niet dat automatisch aanspraak kan
worden gemaakt op de (volledig) gereserveerde subsidie. De subsidieaanvraag moet voldoende
informatie bevatten zodat goed kan worden beoordeeld of het project voldoet aan de uitgangspunten
en hoofddoelstellingen van beide RSP projecten.

gelden

Hiermee is

voor een

Versie: definitief 1.0
datum: 7

januari

2011

belangrijk deel

de

verkenningsfase afgerond.

BIJLAGE 1

RICHTLIJN BEOORDELING PROJECTEN

IN VERKENNINGSFASE

.

Basis uitgangspunten concrete RSP projecten en Visie Regio Groningen-Assen
Vanuit verschillende onderzoeken naar hoe de bereikbaarheid in Noord-Nederland beheersbaar te
houden, komen transferia/busstations en HOV—buslijnen naar voren als het leveren van een
belangrijke bijdrage hieraan. De sterke autoafhankelijkheid van het platteland zorgt ervoor dat er

sterke inkomende pendel is richting Groningen-Assen. Met de huidige kwaliteit en hoeveelheid
overstappunten in deze regio worden de bereikbaarheidsambities niet gehaald. Het Openbaar
vervoer heeft in de corridors tussen de belangrijkste woongebieden en de steden Groningen en
Assen kansen om op bepaalde momenten van de dag als een goed aanvullend alternatief voor de
auto te fungeren. Hiervoor dient dan wel te worden geïnvesteerd in transferia en infrastructuur.
Goede transferia zijn van belang om goed en veilig te kunnen overstappen van auto op
openbaar vervoer v.v.. Van belang Is dat deze mogelijkheid voldoende toegankelijk is
een
van

de automobilist en de kwaliteit hoog is zodat er een basis ligt voor een voorspelbare
reistijd. Een belangrijk item ten aanzien van bereikbaarheid komt ook tot uitdrukking in een divers
aanbod van vervoersmogelijkheden. Eén daarvan is hoogwaardig openbaar vervoerverbindingen.
Uit metingen blijkt dat de huidige HOV/Q-liners door verschillende oorzaken (onvoorspelbare)
vertragingen oplopen. Door op bepaalde plaatsen de infrastructuur aan te passen, betekent een
directe verbetering van de kwaliteit van dergelijke openbaar vervoerverbindingen.

voor

Te hanteren

uitgangspunten

beoordeling

ter

van

de in aanmerking komende maatregelen

Algemeen
1. De maatregel

moet bijdragen aan de bereikbaarheid van Noord-Nederland. Dit
betekent dat de aanpassing/verbetering/uitbreiding (meetbaar) een bijdrage moet
leveren aan de bereikbaarheid van het totale gebied en niet alleen een plaatselijk

probleem oplossen.
2. Realisatie moet bij

voorkeur liggen in de periode:
2014-2016
busstations
2011-2013.
infra Q-liners enHOV-bus

transferia

.
-

en

Indien de projecten

een

relatie hebben met de ontwikkeling van de RegioTram of de
moet de verwachting zijn dat het project in ieder geval

spoorlijn Groningen-Heerenveen,
is gestart vóór 2020.
3. Indien planning en
we er van

financiering vanuit een ander project al volledig is gedekt, mogen
maatregel al wordt uitgevoerd en wordt daarom niet nogmaals

uitgaan dat de

meegenomen.
4. Indien de maatregel aansluit
deze

bij

een

reeds in uitvoering zijnde andere

maatregel

en

aanvulling past binnen het criterium, proberen aansluiting te zoeken bij dit project.

Transferia en/of busstations

bijdragen aan het doel dat bij transferia en busstations de
modaliteit naar de andere, goed en veilig kan plaatsvinden.
_6. Transferia en busstations die in aanmerking komen dienen daarbij rekening te houden
met de eventueel nog nader uit te werken richtlijn voor herkenbaarheid en
maatregel
overstap van de
5. De

moet

ene

toegankelijkheid.
7. Maatregelen moeten een verhoging van het kwaliteitsniveau brengen
verhogen van het voorzieningen niveau.

o.a.

door het

Infra HOV en Q-liners
8. Infrastructurele maatregelen moeten de kwaliteit van de HOV-buslijnen verbeteren.
9. de maatregelen moeten een bijdrage leveren aan de doorstroming en/of snelheid van
het OV

maatregelen
tegengaan)
10. de

Versie: 1.0

moeten een

bijdrage leveren

datum:

181uni

aan

2009

de directheid van OV

(omrijden

B■LAGE 2

A3

Projecten overige gemeenten in provincie Groningen

Projectnummerl-

B.Oxx

naam

Korte

omschrijving project:

Welk probleem speelt

Type maatregel

Relatie met

project(en)

ander(e)

er:

<>

DRIS

()

lnn'chting Transferia

o

Aanleg / vernieuwen Transferia

o

Infrastructuur

/ busstations
en

busstations

o

HOV- bus

0

Q-liner

BIJLAGE 2

Stand van zaken m.b_t.
realisatie (in welke fase zit het

Ad. 1

of

project, verkenning, planning
realisatie)

Ad. 2

(Verwachte) kosten1

€
€

......

......

miljoen t.b.v

miljoen t.b.v.

...........

..........

inhoudelijk:

Risico's

Bestuurlijk:
Planologisch:
Financiering van

de kosten

.

eigen dekking: €

.

mogelijke financiering

........

miljoen

uit

subsidieszz

€

..........

miljoen

Overige opmerkingen

1

2

Indien

meerdere zaken zijn
uit MIP Groningen-Assen enlof RSP

bij type maatregel

Bijdrage

aangekruist,

dient ten

aan

zien van de kosten dit onderscheid ook zichtbaar worden

gemaakt.

}

Bijlage

3

Nr.

Factsheet
Totale kosten Transferia

Totale kosten Infra

Realisatie 2010-2011

RSP

Eigen fin./Overig

finfra

Transferia

] MIP

1
1.200.000

600.000

2.202.000

1.101.000

1

200.000

€

400.000

1 .226

.000

1

6.000.000

Realisatie 2012-2014

T

8.001a

B

€

1 ‚000.000

€

608.000

1

2.

B.021a

Infra

B

Transferium Leek

B.

Strekken

ed Haren

304.000

1.

nen

€

360.000

€

200.000

€ 2.000.000

bussîation Assen

144.000

€

2.000.000

€

250.000

21

€

2.200.000

€

3.076.000

1.000.000

P+R

8.600.000

Versie 2.0

€

€ 14227000

€

4.300.000

€ 5.049.000

Datum: 21 december 2010

B■LAGE 3

Nr.

Factsh
Totale kosten infra
R

na

2014

Transferium

3.000.000

T

3.

E

‚000

P+R Driebond

4.500.000

Transferium Ten Boer
OV

RSP
Transferia

870.000

000

235.000

lnfa t.b.v. bereikbaarheid

OV—knooppunt

lnfa t.b.v. bereikbaarheid

OV-knooppunt

5.000.000

200.000

2.500.000

2.442.9

612.243

1.300.000

650.000

250.000

400

4.000.000

1

Transferium De Punt 1e

€

7.500.000

nt

3.500.000

22.000.000

2.500.000

250.000
500.000

Busstation

73.942.972

Versie: 2.0

€

26.670.000

26.874.486

800.000

25.050.000

13.970.000

3.012.243

Datum: 21 december 2010
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aanvraag voor RSP subsidie Transferia. Busstations. in a,
HOV-bus & Qliners t.b.v. P+R Meerstad

uw

aanvraag gemeente Groningen RSP Transferia, Busstations,
infra. HOV—bus & Oliners t.b.v. P+R Meerstad

college.

Op 28 oktober 2015 hebben wij van u middels het daarvoor bestemde
aanvraagtormulier, het verzoek ontvangen om in aanmerking te komen voor een
subsidie uit de programma's Transferia en Busstations en Infrastructuur. HOV-bus
en Q—liners. Deze programma's zijn inmiddels samengevoegd totéén programma
Dit programma is onderdeel van het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP
ZZL).
De aanvraag heeft betreft een aanvraag voor de realisatie van een P+R met 430
P+R plaatsen nabij de wijk Meerstad: het project P+R Meerstad met een geraamde

investering
Onderdeel

van
van

€ 5.595.000‚-_ (inclusief niet subsidiabele kosten van € 31.500,-)
de aanvraag is het realiseren van zonnepanelen boven de centrale

loopstrook en het realiseren van de keervoorziening Harkstede zuid met ramingen
respectievelijk € 203.900.— en € 80.000‚-.
Dit project is onder nummer 4 opgenomen op de gelimiteerde lijst van projecten

van

zoals opgenomen in de voordracht 4/2013.

In haar vergadering van 19 november 2015 heeft het POW, naast het conform
advies overgenomen positieve advies op de aanvraag tevens positief geadviseerd
n.a.v. uw voorstel voor realisatie van zonnepanelen boven de centrale droogloop
Met de realisatie van de zonnepanelen is een extra financieringsbehoefte van €

203.900‚- gemoeid.

Beschikkigg: gijgrage verleend
Wij hebben besloten u eenmalig een subsidie toe te kennen ten behoeve van
project met startdatum 3 september 2014, zijnde de verzenddatum van de
ontvangstbevestiging van de door u ingediende pro-forma aanvraag voor dit
project.

uw

De subsidie bijdrage zijnde 100% subsidiabele kosten t.b.v. de realisatie van P+R
Meerstad incl. zonnepanelen en keervoorziening Harkstede zuid bedraagt
maximaal € 5.563.500.-

De pmv‚ncja Gmnjnggn ».erke yQiggns normen die z■n vastgelegd in een handvest voor ÓVQTÌSÌVBÜOHÍIÌQ Dit handvast vmdt
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Onderwerp

Geacht

8 DEC' 2015

Groningen

.…

GEMEEN

050 316 49 II

telefoonnr:

www.prnvincicgruningen.nl

[MHB 5‚;__mt

mevr.

Gedempte
9711 HL GRONINGEN

postadres: Postbus 6l0

algemeen

B&W van de gemeente
E. Schieven
ZUiderdiep 98

College van

t.a.v.

op onze website

“”

Indien u een voorschot aanvraag wil doen verzoeken
VPL-nummer: 9903 bij ons in te dienen.

wij

u, uw aanvraag o.v.v.

&asiwänim.

De subsidie wordt verleend op

-

°

-

-

grond van:
Algemene wet bestuursrecht;
Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998;
Het onderdeel Bereikbaar Groningen van het Provinciaal Omgevingsplan (POP);
Door Provinciale Staten op 24 april 2013 vastgestelde lijst met projecten, zoals

opgenomen in de voordracht nummer 4/2013;
Door Provinciale Staten op 1 juni 2011 vastgestelde Toetsingskader RSP
-

projecten Transferia
Toetsingskader).

en

busstations

en

Infra HOV-bus

en

Q-Iiners'ihierna

Verplichtingen

en vggrwaarden
Aan het verlenen van de subsidie zijn de volgende voomaarden verbonden:
De subsidie mag alleen, conform de door u ingediende gegevens, voor dit project
-

worden

gebmikt;
project P+R Meerstad incl. zonnepanelen en keervoorziening Harkstede zuid
voor 1 december 2017 gerealiseerd te zijn;
Wijzigingen in het projectplan dienen vooraf separaat van overige
correspondentie en verantwoording aan ons ter goedkeuring worden voorgelegd.
Alleen na schriftelijke toestemming van ons mag van het oorspronkelijk ingediende
projectplan worden afgeweken;
Indien de werkelijke subsidiabele kosten hoger uitvallen dan in deze beschikking
is opgenomen, kan geen aanspraak worden gemaakt op een hoger
subsidiebedrag;
Indien de werkelijke subsidiabele kosten lager uitvallen dan in deze beschikking

Het
dient
-

°

-

-

is opgenomen, zal de subsidie naar rato lager worden vastgesteld;
De voorwaarden en verplichtingen uit het Toetsingskader RSP projecten
Transferia en busstations en infra HOV-bus en Q-liners versie 1.1 van 1 juni 2011
met dien verstande dat voor artikel 8 gelezen moet worden dat de verwijzing naar
-

het communicatieplan betrekking heeft op het gebruik van de slogan op
bouwborden: Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met RSP-middelen
aangevuld met het logo van de provincie Groningen

Vaststellen subsidie
Na realisatie stellen

wij

de

juiste omvang

van

de subsidie vast. Hiervoor dient

u

ons

project is gerealiseerd, overeenkomstig het Toetsingskader.
Er kan door het Rijk (ministerie van lenM) of Provincie aan een toezichthouder
gevraagd worden een controle op de besteding van de verstrekte subsidie enlof de
naleving van het Toetsingskader te houden. Als niet is voldaan aan alle in deze
brief genoemde voorwaarden, dan kan de (definitieve) omvang van de subsidie
worden vastgesteld op een lager bedrag of zelfs nihil, waarna betaalde
voorschotten worden teruggevorderd.
te melden dat dit

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met dit besluit, kuntu op grond van de Algemene wet
bestuursrecht een bezwaar indienen. Daartoe dient u binnen zes weken na
verzending van deze brief, schriftelijk te reageren bij Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen. Postbus 610. 9700 AP Groningen. De wijze waarop dit kan
geschieden. vindt u in de bijgevoegde bijsluiter bezwaar

Contact
Voor informatie

over

deze brief kuntu contact opnemen met de heer J.R. Mulder

afdeling Verkeer en Vervoer (telefoonnummer 050—3164528). Mocht u over
deze beschikking willen corresponderen, wilt u dan het onderwerp en nummer uit
het briefhoofd van deze beschikking vermelden.
van

Wij

de

geïnformeerd.

vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben

Hoogachtend,

Gedeputeerde

{*
‚\

“\

‘

‘

Staten

\—„_______\

„

\‘_

.

‚

‚

voorzitter.

_‚‚>

‘d’“

‚../í

‚r;„…

Groningen:

van

‚/’

‚r

"”

.

‚

secretaris.

Bezwaar maken

tegen een besluit

van

de

provincie Groningen

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie. kunt u in de meeste gevallen
bezwaar maken. Zo'n besluit kan bijvoorbeeld gaan over het verlenen, Intrekken of weigeren
van een vergunning. een ontheffing of een subsidie. in de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
is opgenomen wanneer en op welke wijze u bezwaar kunt maken tegen een besluit van de
provincie. Hieronder vindt u meer Informatie.
1.

Wanneer kunt u bezwaar maken?
Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie waarbij uw belang rechtstreeks
betrokken is. kuntu daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken bij het
bestuursorgaan van de provincie dat het besluit heeft genomen. Bestuursorganen van de

provincie zijn:

Provinciale Staten;

-

Gedeputeerde Staten;

°

-

de commissaris

-

soms een

Koning;
afdelingshoofd of ambtenaar.
Als het mogelijk is bezwaar te maken, staat dat onderaan het besluit vermeid.
U kunt ook bezwaar maken tegen de schriftelijke weigering om een besluit te nemen.
van

de

Wat houdt een bezwarenprocedure In?
Als uw bezwaar ontvankelijk is, vindt in de bezwarenprocedure heroverweging plaats
het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt. De Commissie rechtsbescherming
behandelt deze bezwaren. De Commissie rechtsbescherming bestaat uit:
een

-

externe

van

voorzitter;

aantal externe ieden;
een aantal leden van Provinciale Staten.
De Commissie rechtsbeschermlng adviseert het bestuursorgaan over het te nemen besluit
Op bezwaar. Deze commissie nodigt u in de meeste gevallen uit voor een hoorzitting.
Binnen hoeveel tijd kuntu bezwaar maken?
Als u bezwaar wilt maken, moet u het bezwaarschrift binnen zes weken indienen na de dag
waarop het besluit bekend is gemaakt. Dat is de dag van toezending of uitreiking van het
besluit. Bij besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, is het de dag
van kennisgeving van het besluit in een krant of blad. De term■n is heel belangrijk. Als u
het bezwaarschrift niet binnen de aangegeven terrnijn hebt ingediend, verspeelt u daarmee
in het algemeen uw recht om bezwaar te maken. Uw bezwaar wordt dan nlet-ontvankelijk
verklaard. Dat betekent dat niet inhoudelijk op uw bezwaren wordt ingegaan. Wacht met
het maken van bezwaar dus niet tot de laatste dag. Het is mogelijk datde termijn van zes
weken voor u te kort is om een voldoende gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen. U kunt
dan binnen de termijn van zes weken een bezwaarschrift indienen waarin u aangeeft dat u
de redenen van uw bezwaar later indient. Zo behoudt u het recht op bezwaar. U krijgt dan
bericht hoe lang u nog de tijd hebt voor uw bezwaar.
Aan wie moet u het bezwaarschrift richten?
U moet uw bezwaarschrift richten aan het bestuursorgaan van de provincie dat het besluit
heeft genomen. Dat is ook het geval als het besluit namens een van deze bestuursorganen
is genomen door een ander.
Weet u het niet goed. dan kuntu het bezwaarschrift ook richten aan:
Provinciebestuur van Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen
Wat moet in ieder geval in het bezwaarschrift staan?
een

-

-

-

-

—

-

uw naam en

adres;

de datum waarop u het bezwaarschrift indient;
de datum. het nummer en een omschrijving van het besluit waartegen
de redenen waarom u het nieteens bent met het besluit;
uw

u

bezwaar maakt;

handtekening.

U moet het bezwaarschrift altijd ondertekenen. Als iemand anders een bezwaarschrift voor
u indient, moet een door u ondertekende schriftelijke machtiging meegezonden worden.
Hoe dient u een bezwaarschrift in?
Per post is de meest gebruikelijke weg. Als u een bezwaarschrift persoonlijk bij het
provinciehuis afgeeft. vraag dan altijd bevestiging van de ontvangst van de brief, zodat de
datum van ontvangst op schrift staat. Als u uw bezwaarschrift in een brievenbus van het
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dan is het risico van niet tijdige/geen ontvangst voor 11. Dit geldt
bezwaarschrift per fax of e-maii verstuurt. Bovendien moet u alt■d nog een

provinciehuis deponeert,

ook als

u een

uw handtekening indienen.
is een advocaat verplicht?
U bent niet Verplicht om een advocaat of juridisch adviseur in te schakelen

origineel exemplaar met

voor

hetvoeren

bezwarenprocedure.
is vergoeding van door u gemaakte kosten mogelijk?
Het bestuursorgaan van de provincie brengt geen kosten in rekening voor de behandeling

van een

bezwaarschrift. U maakt extra kosten als u een advocaat inschakelt of iemand
anders die beroepsmatig rechtsbijstand verleent. Dit geldt ook wanneer u getuigen enlof
deskundigen meeneemt naarde hoorzitting of als u andere kosten hebt gemaakt. Dan kan
een kostenvergoeding alleen plaatsvinden, als het besluit waartegen u bezwaar hebt
gemaakt wegens onrechtmatigheid wordt herroepen en deze onrechtmatigheid aan het
bestuursorgaan te wijten is. Het bezwaar moet dan volledig gegrond verklaard Worden.
Motiveringsgebreken of vormfouten geven geen recht op een kostenvergoeding. U moet
rekening houden metde mogelijkheid dat u de kosten niet vergoed kr■gt. Bovendien
bestaan de vergoedingen uit normbedragen. Deze bedragen vindt u op
www.wetten.overheidni/BWBROOOG3SBI. De werkelijke kosten kunnen hoger zijn. U moet
een verzoek tot kostenvergoeding indienen, voordat het bestuursorgaan over het
bezwaarschrift heeft beslist.
Wanneer kuntu een voorlopige voorziening (spoedvoorzlening) vragen?
Als u een bezwaarschrift indient, betekent het niet dat het besluit waartegen het is gericht
niet in werking treedt. Als u wilt voorkomen dat het besluit wordt uitgevoerd, kuntu (onder
voorwaarde dat u ook bezwaar maakt) de president of voorzitter van het rechtscoliege dat
bevoegd is te beslissen op een eventueel beroep, verzoeken een voorlopige voorziening te
treffen. Dit kan alleen als er geen uitstel mogelijk is. U vindt de naam van dit rechtscollege
onderaan het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de
schriftelijke weigering om een besluit te nemen, kuntu ook verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. De griffier van het bevoegde rechtscollege heft griffierecht voor de
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening. U kunt het actuele tarief
navragen bij die griffier van datrechtscoiiege of vinden op de site www.riìksgverheid.ni
10 is het overslaan van de bezwarenprocedure (rechtstreeks beroep) mogelijk?
in bepaalde gevallen kanin het bezwaarschrift verzocht worden om de bezwarenprocedure
over te slaan en ln te stemmen met rechtstreeks beroep. in de volgende situaties is
rechtstreeks beroep mogelijk:
als voorafgaande aan het besluit waartegen u bezwaar hebt gemaakt al een volledige en
uitgebreide uitwisseling van argumenten heeft plaatsgevonden. en
als het duidelijk is dat de bezwarenprccedure geen toegevoegde waarde meer heeft.
indien het bestuursorgaan met het verzoek instemt‚ wordt het bezwaarschrift als
beroepschrift doorgezonden naar de bevoegde rechter. Er zal dan griffierecht geheven
worden. Een beroepschrift dat te gemakkelijk naar de bevoegde rechter is gestuurd, kan
door de bevoegde rechter naar het bestuursorgaan teruggestuurd worden. in dat geval
wordt het beroepschrift alsnog als bezwaarschrift behandeld.
11. is het oplossen van het geschil doorbemiddeiing mogelijk?
indien uw bezwaar daarvoor in aanmerking komt, zal een medewerker van het
bestuursorgaan u daarover informeren.
12 Wat is de afhandelingstermljn?
De wettelijke afhandelingstermljn voor bezwaren is twaalf weken na afloop van de termijn
waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt. Deze afhandelingstermijn kan met zes weken
worden verlengd. Verder uitstel is alleen met uw instemming mogelijk of in geval van
naleving van wettelijke voorschriften. Wanneer niet tijdig wordt beslist, dan kuntu van het
bestuursorgaan een dwangsom eisen.
informatie daarover kunt u vinden op:
van uw

-

-

www.brovincieoroninoen.nl/loket/onzerdienstverlenino/wanneer-wii—rríet-tiidig-beslissenl

13. Meer informatie?
Voor meer informatie of vragen over de procedure kunt u terecht bij het secretariaat
Commissie reohtsbescherming. Postbus 610. 9700 AP Groningen;
telefoon: 050 316 42 74 of per e-maii rechtsbescherming@grovinciegroningen.nl.
—
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van

de

Naam

project: P+R Meerstad

Projectleider: Kees Muller
Versie factsheet/aanvraag:
Korte

het

Begunstigde:
J

gemeente

Groningen

Datum aanvraag: 29 oktober 2015

project
geactualiseerde regionale bereikbaarheidsstrategie (Netwerkanalyse, najaar 2013)

omschrijving

van

In de
en de HOVvisie is P+R benoemd als een onmisbare schakel in het vervoernetwerk. In de HOV-assenstructuur
vervullen de P+R-locaties een knooppuntfunotie. Zowel in regionaal als gemeentelijk verband is
onderkend dat we moeten bl■ven inzetten op P+R. Daarmee proberen we de automobilist te verleiden
om de auto aan de rand van de stad te parkeren en verder te reizen met de bus of fiets. Enkele
hoofdpunten van de bereikbaarheidsstrategie uit de geactualiseerde regionale Netwerkanalyse (eind

2013
-

-

°

vastgesteld) zijn:
Blijf OV en fiets stimuleren als alternatief voor auto's in en naar de stad;
HOV—assen zijn dragers van het OV-systeem en OV-knooppunten zijn van groot belang;
Creëer reizigersgroei en verbeter de exploitatie met sneller en efficiënter OV;
Blijf investeren in P+R‘s, als onmisbare schakels in het vervoernetwerk.

in de zuidoostelijke/oostelijke corridors Veendam/Hoogezand
Groningen en Ten Boer Groningen,
is behoefte aan meer P+R-capaciteit, op een nieuwe locatie. Daarom wordt een nieuwe P+R-locatie
Meerstad, nabij de Oostelijke Ringweg, van 430 parkeerplaatsen gerealiseerd. Voor de structurele
situatie worden hiermee nieuwe reismogelijkheden vanuit de regio naar de stad geboden en daarmee
de bereikbaarheid verbeterd. Vanuit de Aanpak Ring Zuid en Groningen Bereikbaar is er behoefte aan
-

-—

een snelle realisatie van deze nieuwe locatie. met de bedoeling al tijdens de werkzaamheden aan de
Zuidelijke Ringweg hier over te kunnen beschikken. De P+R-Meerstad is ook een belangrijk element
in de ontwikkeling van de Eemskanaalzone. Deze zone verbindt de wijk Meerstad met de binnenstad.
Een P+R-locatie is onderdeel van de entree naar het woongebied en speelt daarbij een positieve rol in
de gewenste sociaal-veilige route vanuit de stad.

De P+R-locatie is gelegen aan de toekomstige OV-verbinding met Meerstad en wordt bediend met
hoogwaardig busvervoer. Een P+R-voorziening geeft hier extra vervoenwaarde (reizigers en
Opbrengsten) voor het openbaar vervoer. Met de P+R Meerstad bedienen we de automobilist vanuit
de richting HoogezandNeendam/Duitslandff en Boer die door wil rijden tot aan de rand van de stad,
daar parkeert en dan verder reist per bus (of fiets) naar binnenstad, UMCG etc.

Definitief

Ontwerp

P+R Meerstad

2.

Bijdrageverlening

ln de aanvraag wordt € 5.563.500‚- uithet RSP budget Transferia. Busstations. Infrastructuur HOVbus en Qliners gevraagd. Dit bedrag is inclusief de in de aanvraag opgenomen zonnepanelen over de
centrale loopstrook (€ 203.900,—) (scenario A bijlage 5) en de keervoorziening Harkstede zuid ( €

80.000‚-)

De keervoorziening bij Harkstede zuid is scopewijziging t.o.v. het oorspronkelijke project. De
keervoorziening is een voorziening die gekoppeld is aan lijn 5 (die P+R Meerstad ontsluiten gaat)

waardoor het OV netwerk wordt versterkt zonder extra kosten en past uitstekend onder de
uitgangspunten van het overkoepelende RSP project Transferia, Busstations. infra, HOVB-bus &
Qliners.

De beoordelingscommissie adviseert het POW om voor de zonnepanelen dezelfde werkwijze als bij
de duurzaamheidsimpuls bij P+R Reitdiep te hanteren. Concreet: separate beschikkingsonderdeel van
€ 203.900‚- onder voorbehoud van instemming I&M met voorgestelde werkwijze.

De beoordelingscommissie behandeld de keervoorziening als onderdeel van de aanvraag omdat we
het beoordelen als een verzoek tot wijziging van een project waar Gedeputeerde Staten van
Groningen over mogen beslissen.. in dit geval via advies van het POW.
Het advies van de beoordelingscommissie betrekking op een
Meerstad incl. keervoorziening Harstede zuid.
3.1

bijdrage

van

€

5.359.600‚- t.b.v. P+R

Ontvankelijkheid

ontvankelijkheid van de aanvraag wordt getoetst aan de hand van paragraaf 3.1
Niet de ontvankel■kheid wordt getoetst of alle informatie in de aanvraag is opgenomen (zonder
De

inhoudel■k oordeel).
o

Factsheet:

aanwezig en ondertekend
september 2014; dit is de verzenddatum van de ontvangstbevestìglng op de pro
forma aanvraag van de gemeente Groningen voor het project P+R Meerstad.
Maximaal 50% subsidie aanvraag en minimaal 50% cofinanciering: n.v.t. voor de gemeente
Groningen. Gemeente Groningen mag 100% van de subsidiabele kosten aanvragen. Niet alle
kosten zijn subsidiabel vanwege correctie voor medegebruik.
Overige financiën z■n aantoonbaar gedekt: Het project wordt gedekt uit een drietal bronnen:
Startdatum: 3

-

.

0

RSP Transferia,

Busstations, infra, HOV-bus & Qliners:

Gemeentelijke bijdrage t.b.v. niet subsidiabele deel van het project.
De gemeentelijke co-flnanciering is aantoonbaar gedekt middels bijgevoegde garantstelling
Geen tijdelijke maatregelen: het project betreft geen tijdelijke maatregelen
o

-

Gelet op bovenstaande is de aanvraag ontvankel■k.
3.2 Beoordeling

Effectiviteit / nut en noodzaak
Niet de actualisatie van de netwerkanalyse is het belang van het P+R beleid nogmaals bevestigd. Op
de oostelijke /zuidoostelijke corridor van de stad ontbreekt nu een P+R. P+R Meerstad geeft daar
invullingaan. Ervaringen met andere P+R terreinen tonen de nut en noodzaak aan.
Efficiëntie / doelmatigheid
P+R Meerstad zal met Q-link lijn 5 ontsloten worden. Hierdoor wordt P+R Meerstad opgenomen in het
HOV netwerk. Hierdoor is een hoge bediening met dito betrouwbaarheid van de P+R gegarandeerd.
Dit zijn essentiële elementen om het gebruik van de P+R succesvol te laten zijn. Dit verhoogt de
efficiëntie

en

doelmatigheid.

Door de keervoorziening in Harkstede zuid te realiseren ontstaat de mogelijkheid Q—link lijn 5 door te
laten rijden. waardoor lijn 78 uit Siddeburen/Slochteren bij Kolham de A7 op kan en een reistijdwinst
boekt van een kwartier en Harkstede een twee keer hogere bedlening_geeft (voor het zelfde geld).
3.3 Financiële criteria
De aangevraagde subsidie is door de gemeente Groningen gecorrigeerd voor medegebruik.
opgevoerde kosten zijn beoordeeld en zijn subsidiabel conform het Toetsingskader.
in de aanvraag is de

begroting,_groot € 5.595.000‚— opgenomen

verdeeld

over

De

onderstaande posten.
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aan medegebruik (20% van € 157.700,-). De gemeente
heeft een garantstelling bij de aanvraag gevoegd van € 31 .500‚-‚ hierdoor is een 'gat'
ontstaan van € 40‚—.
Gelet op de hoogte van het bedrag en het gegeven dat uitstel van behandeling in een volgende ronde
BOW/POW tot een vertraging zal leiden van een halfjaar en dat uitstel vanuit gebruik P+R en
dienstregeling OV zeer ongewenst is (zie ook bijlage 3) wordt voorgesteld om in deze specifieke
situatie deze € 40‚- als afrondingsfout in de aanvraag te beschouwen.

Van deze

posten is € 31 .540‚- toe te schrijven

Groningen

De

post van € 203.900‚-

voor

de

zonnepanelen

wordt

gelijk behandeld

als

bij

P+R

Reitdiep.

beoordelingscommissie adviseert op de subsidiabele kosten van de aanvraag_groot € 5.359.600.—
Uitwerking selectiecriteria ! subsidievoorwaarden
i. De aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend met "Factsheet MIP enlof RSP subsidie TB enlof
infra H&Q" (zie bijlage). indien de aanvraag volledig is, rechtsgeldig ondertekend en volledige
informatie bevat m.b.t projectomschn'jving. organisatie. begroting en financiering, ontvangt de indiener
een brief met waarin het volgende wordt gemeld:"indien uw subsidieaanvraag wordt gehonoreerd met
De

4.

subsidie vanuit het RSP. geldt de verzenddatum van deze brief als startdatum
Dat betekent dat u de vrijheid hebt om, vooruitlopend op de subsidieverlening,
risico van start te gaan met de uitvoering van het project.
ad. f

Deze zinsnede is reeds opgenomen in de

ontvangstbevestiging

van

van

projectperiode.
eigen rekening en

de

voor

de pro forma aanvraag 3

sept. 2014
ii. Het

kan besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen indien de verstrekte
bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor

beoordelingsteam

gegevens

en

van de beschikking.
ad. ii De commissie is van mening dat de aanvraag voldoende gegevens bevat voor een oordeel en
heeft daarom de aanvraag in behandeling genomen.

voorbereiding

projectkosten zijn subsidiabel voor zover de projectkosten betaald zijn in de projectperiode.
Eventuele accountantswerkzaamheden die verricht moeten worden voor de indiening van de
aanvraag tot subsidievaststelling mogen buiten deze periode liggen.
ad. iii De toetsingscommissie adviseert op de subsidiabele kosten (zie punt 3. Financiële criteria).
iii. De

iv. De subsidie wordt taakstellend beschikbaar gesteld.
Dit zal in de beschikking worden opgenomen.

ad. iv

De subsidie moet binnen 2 jaar geclaimd worden, gerekend vanaf het eerste jaar dat het
de inventarisatielijst in de categorie 'groen' is opgenomen.
ad. v
Bij een positief advies van het POW zal dit in de beschikking worden opgenomen.
v.

project op

projectkosten worden uitsluitend de volgende rechtstreeks aan het project toe te rekenen
aanmerking genomen:
a)kosten van de aanleg van infrastructuur.
b)kosten van projectgebonden riolering. afwatering en nutsvoorzieningen;
c)aankoop van voor het project noodzakelijke gebouwen en onroerend goed, met inbegrip van de
kosten voor aankoop. belastingen, leges en taxatiekosten gebaseerd op de objectief aangetoonde
marktwaarde. blijkend uit de bij de aanvraag om
subsidievaststelling gevoegde gegevens en bescheiden. indien de gebouwen en onroerend goed niet
_gesloopt warden. zullen deze dezelfde van te voren vastgestelde functie voor een periode van
vi. Als

kosten in

tenminste

vijfjaar na afloop van het project moeten blijven behouden;
sloop-‚ bouw en verbouwwerkzaamheden;
d)kosten
van
voor het project noodzakel■ke grond. gebaseerd op de objectief aangetoonde
e)aankoop
marktwaarde, blijkend uit de b■ aanvraag om subsidievaststelling gevoegde gegevens en bescheiden;
f)de inbreng in natura in de vorm van grond, gebouwen (geheel of gedeeltelijk). kapitaalgoederen is
subsidiabel mits deze inbreng in overeenstemming is met de overige voorwaarden t.a.v. subsidiabele
kosten en mits de inbreng noodzakelijk is voor het project en voorafgaand aan de uitvoering van het
project is gemeld en is goedgekeurd en als zodanig in de committering is opgenomen. Daarbij dient
elke inbreng in natura financieel te zijn gewaardeerd en gecertificeerd conform de door een
onafl1ankelijke instantie vastgestelde officiële tarieven. De verleende subsidie is gebaseerd op de
totale begrote subsidiabele kosten inclusief de inbreng in natura. Bij de definitieve vaststelling echter
zal de subsidie nooit hoger worden vastgesteld dan de werkelijk gemaakte en betaalde kosten.
exclusief de werkelijke inbreng in natura;
g)externe advieskosten ten behoeve van realisering van het project.
ad. vi
De beoordelingscommìssie heeft geconstateerd dat de opgevoerde posten voor subsidie
subsidiabel zijn.
van

vii. Kosten

slechts subsidiabel voor zover de kosten rechtstreeks aan de uitvoering
zijn, met in achtneming van eisen van soberheid en doelmatigheid
beoordelingscommìssie oordeelt dat aan deze bepaling wordt voldaan.

zijn

van

het

toe te rekenen

ad vii

De

project

viii. Plankosten
ad viii

De

zijn tot een maximum van 10% van de totale subsidiabele projectkosten subsidiabel;
beoordelingscommìssie oordeelt dat aan deze bepaling wordt voldaan.

ix. ln de

begroting is een eventuele post onvoorzien slechts subsidiabel zolang deze niet
10% van de subsidiabele projectkosten uitmaakt.
De beoordelingscommìssie oordeelt dat aan deze bepaling wordt voldaan.
ad ix

meer

dan

De VAT-kosten zijn tot maximaal 16% van de totale projectkosten subsidiabel.
ad x
De beoordelingscommìssie oordeelt dat aan deze bepaling wordt voldaan.
x.

xi. de kosten worden exclusief BTW in

aanmerking genomen.

Indien de

projectindiener de BTW niet of

slechts ten dele in aftrek kan brengen of dat deze niet of slechts ten dele wordt gecompenseerd uithet
BTW compensatiefonds volgens artikel 2 van de Wet op het BTW-compensatiefonds, worden de
kosten inclusief de niet aftrekbare en de niet compensabele BTW in aanmerking genomen.
ad xr'

De

constateert dat in de aanvraag opgenomen

beoordelingscommìssie

kosten/begrotingsoverzicht exclusief BTW
aan deze bepaling.
xii. Binnen

is. De

beoordelingscommìssie

oordeelt dat wordt voldaan

van vijfjaar na datum van subsidievaststelling is het niet toegestaan dat de
de subsidie is verleend buiten gebruik worden gesteld, van functie enlof eigendom
veranderen, dan wel warden verplaatst buiten het gebied waar de geldende subsidieregeling van
toepassing is, tenzij hiervoor expliciet door Gedeputeerde Staten toestemming is verleend.

zaken

een

periode

waarvoor

Indien op bepaalde punten niet (volledig) voldaan kan worden aan dit toetsingskader, dient dit
gemotiveerd te worden aangegeven en zal dit worden voorgelegd aan het POW.
ad. xii
Bij een positief advies van het POW zal dit in de beschikking worden opgenomen.

en advies
beoordelingcommissîe
De beoordelingscommìssie adviseert het POW onderliggende aanvraag met een positief advies
te aan GS voor te leggen voor zover betrekking op subsidiabel kosten conform toetsingskader.
Hierdoor is de maximale subsidie bepaald op € 5.359.600,—

Conclusie

Daarnaast adviseert de
te behandelen als

wijze

POW-vergadering:
Conclusie

en

beoordelingscommìssie
bij P+R Reitdiep.

]

om

de € 203.900‚- t.b.v.

19 november 2015

advies POW

conform
Leden beoordelingscommìssie:
: RGA
Andries Telgenhof
Erwin Stoker
: OV-bureau
: Projectleider! auteur
Jaap Mulder

beoordelingformulier

zonnepanelen op

voor

dezelfde

Stand van zaken: Financieel (indien P+R Meerstad incl. zonnepanelen
Harkstede zuid Zuidhorn conform advies wordt toegevoegd)

en

keervoorziening

op voordracht 8/2011 is € 58.500.000‚— uit de RSP middelen beschikbaar gesteld
het project Transferia, Busstations. Infra. HOV-bus en Q-liners.
Hierbij was het uitgangspunt: 50% cofinanciering door projecteigenaar. Uitzondering is de gemeente
Groningen, omdat zij op programmanìveau cofinanciering aan RSP levert. Veel projecten komen ook
voor op het MIP van RGA. Een bijdrage uit het MIP mag als cofinanciering worden ingezet.

B■ besluitvorming

voor

project

naam

1
2

Transferium Kardinge
@ Haren

3

P+R

4

P+R Meerstad incl. keerlus

5

Doorontwikkellng

€

Realiseren transferium Leek

7

Realiseren transferium Assen-West

8

Realiseren transferium De Punt

9

kwaliteitsmaatregelen

10

Hoogezand

11

Veendam

12

Bedum

13

Winsum

14

Rolde

€ 259.051

15

Gieten

€ 600.000

16

Bareveld / Stadskanaal

€ 259.051

17

Norg
Busdoorstroming Ëuropaweg
Busoprit A7 P+R Hoogkerk

project

beschikt
'

18

19

Reitdiep

incl.

€ 4.355.373

duurzaamheidsimpuls
en

€ 4.366.506
€ 5.563.500

zonnepanelen

transferium Zuidhorn

€ 1.140.843
€ 682.000

P+R
€ 1.014.230

€ 1.356.000

20

Ëemskanaalzone

21

Businfrastrucluur station Haren

VERVALLEN
€ 18000000

€ 252.000

busstation Assen

23b

Infraontsluiting
Maatregelen 5usdoorstroming Groningen-Roden-Leek
Maatregelen busdoorstroming Groningen-Roden—Leek

24

Busbaan Leek

25

Busaansluiting A28 Kloosterveen
Infrastructuur busontsluiting Hoogezand
ORIS bushaltes (RGA gebied)

22

23a

26

27
28

29

€ 1.629.400

€ 986.000

HOV west (busbaan)
uitbreiding P+R Hoogkerk (onder voorbehoud besluit
__"

Totaal

€ 2.685.500

€ 2.000.000
€ 4.902.252

PS)
€ 50.051.706

Totaal beschikt is dus € 50.051 .706‚- Tevens is op basis van voordracht 41/2011 over de vorming van
de capaciteitskredìeten € 450.748 van het projectbudget gestort in de capaciteitskredieten. Hierdoor
resteert € 58.500.000‚- min (€ 50.051.706‚- + € 450.748) = € 7.997.546‚- voor de overige projecten.

«fâtï71 ;‚

provincie
groningen
College van B&W van de gemeente
T.a.v‚ de heer A. Kazemier
Postbus 7081
9701 JB GRONINGEN

Datum

:

1 december 2017

Documentnr.
Dossiernummer
Behandeld door
Telefoonnummer
Antwoord op

:

K1574

:

2017-104368
J.R. Mulder
(050)316 4528
uw brief met kenmerk 6671512

:
:

:

Bijlage
Onderwerp

:
:

Groningen

-

Gemeente

projecten

Groningen

P+R

—

Reitdiep

verzoek uitstel einddata RSP
P+R Meerstad

en

Geachte heer Kazemier,
in

23 november 2017 verzoekt u ons naast inhoudelijke wijzigingen te honoreren om de einddata
projecten P+R Reitdiep en P+R Meerstad te wijzigen. Beide projecten vallen onder het overkoepelende
RSP project Transferia, Busstations, infra HOV-bus & Qliners In uw brief geeft u tevens aan welke grondslagen
uw

voor

brief

van

de

aanwezig

zijn voor dit verzoek.

P+R Reitdiep
Voor P+R Reitdiep geeft u aan dat en nog nagekomen facturen zijn voor werkzaamheden
juli 2017. Daarnaast wilt u op de P+R voor ca. € 80.000; fietskluizen plaatsen op de P+R.
Deze

uitgevoerd

voor

31

uitbreiding van de aanvraag past binnen het maximaal beschikbaar gestelde budget voor P+R Reitdiep.
geeft u alvast een doork■kje naar de eindafrekening waarin u een resterend bedrag verwacht van

Tevens

ongeveer € 400.000,Om

strijdigheid met de subsidievoorwaarden te voorkomen verzoekt u ons om naast het
aanvulling met fietskluizen de einddatum van het project te verlengen tot 31 april 2018.

honoreren

van

de

P+R Meerstad
1 december 2017 te

verlengen tot een nader samen te bepalen einddatum.
verlenging. Dit is het gevolg van tegenvallende
overwegingen
omstandigheden tijdens de realisatie en het samen uitvoeren van aspecten met andere projecten om op die
manier werk met werk te maken en de overlast voor de omgeving te beperken.
Daarnaast bent u nog in afwachting van de afronding van een nader onderzoek naar de haalbaarheid van de
duurzaamheidsimpuls. Dat is dan ook de reden dat u (nog) geen voorstel heeft gedaan voor een nieuwe
U verzoekt
uw

om

brief heeft

de einddatum

van

de

u

van

In

dit verzoek tot

einddatum.

Tot slot maakt u melding van wijzigingen bij een ander punt binnen de aanvraag en beschikking van P+R
Meerstad te weten de bus keerlus Harkstede—Zuid. Door gewijzigde plannen zijn de oude ramingen niet meer
actueel. U geeft aan dat de nieuwe plannen binnen het (maximale) budget van P+R Meerstad gerealiseerd
kunnen worden. Hierdoor is een budget voor de bus keerlus van (maximaal) € 300.000‚- nodig.
Ook
het

wij vinden
belang van

het jammer dat er omstandigheden zijn waardoor het project vertraging heeft
uw verzoek om strijdigheid met de subsidievoorwaarden te voorkomen.
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provincie Groningen werkt volgens normen die z■n vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze website al kunt u opvragen bij de
afdeling Bestuur. Juridische Zaken & Communicatie 050 3164160 BTW: NL0019 32.822 801 ! KvK 01182023! lBAN NL84 ABMA 0446 0456 91 IBIC' ABNANL2A
De

en

zien

Daarom stemmen we in met uw verzoek en wijzigen de eerder genoemde voorwaarde van de beschikking naar
de einddatum van P+R Reitdiep naar 1 april 2018. De einddatum voor P+R Meerstad zullen w■ ook verlengen
nader in overleg vast te stellen einddatum.
kunnen instemmen met het plaatsen van fietskluizen op P+R Reitdiep waarvoor u binnen de maximaal
dit deelproject toegekende middelen ongeveer € 80.000‚- gaat inzetten.
Ook kunnen wij instemmen met de budgetaanpassingen binnen het project P+R Meerstad als gevolg van
gewijzigde plannen voor de bus keerlus Harkstede-Zuid.
naar een

Wij

voor

Bezwaar

Als u het nieteens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van
deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure ‘Bezwaar
maken tegen een besluit’ die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen
(www.grovinciegroningen.nl)‚ Als u oven/veegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als
u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden

weggenomen.
Het indienen

van een

bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om
indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op

voorlopige voorziening
www.rechtsgraaknl.
Wij

vertrouwen erop

u

hiermee voldoende te hebben

geïnformeerd.
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