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Voorwoord
Voor u ligt de Beleidsbegroting 2002 van het provinciaal bestuur van Groningen.
De Beleidsbegroting 2002 bestaat uit vier delen.
1. Koers 2002-2005
In dit onderdeel hebben wij onze beleidsvoornemens voor de periode 2002-2005 op hoofdlijnen beschreven.
Deze beleidsvoornemens zijn een nadere uitwerking van de accenten die wij hebben gelegd in ons
bestuursprogramma voor de periode 1999-2003, afgestemd op actuele ontwikkelingen.
2. Middelenbeleid 2002-2005 op hoofdlijnen
In het onderdeel financieel beleid lichten wij de opbouw van het flexibel budget voor de periode 2002-2005 en
de besteding ervan in hoofdlijnen toe. Dit besluiten wij met een risicoparagraaf.
In het onderdeel personeels- en organisatiebeleid gaan wij onder meer in op de uitwerking en implementatie
van de notitie Strategisch Personeel & Organisatiebeleid in samenhang met het organisatie
ontwikkelingsproces.
In het onderdeel informatiebeleid beschrijven wij de verwachte ontwikkelingen op het gebied van de
informatie en communicatie technologie (ICT) en hoe wij daar als provinciale organisatie op in kunnen spelen.
3. Productgroepen: beschrijvingen en middeleninzet
In dit deel verwoorden wij per productgroep onze beleidsvoornemens en de daarbij behorende inzet van
middelen. Elke productgroep is voorzien van een beleidsmatige toelichting, gegevens m.b.t. doelgroepen,
beoogde effecten/streefwaarden, kengetallen en kerngegevens, aangevuld met financiële en personele
gegevens in meerjarig perspectief. Vervolgens is elke productgroep voorzien van details over de financiële
inzet in het komende begrotingsjaar.
Over een aantal concrete beleidsvoornemens kunt u meer lezen in de Begrotingskrant 2002. Deze kunt u
opvragen via de afdeling Bestuurscontacten van de provincie Groningen, telefoonnummer: 050-3164075.
De begrotingskrant kunt u ook vinden op onze website: www.prvgron.nl
4. Samenvatting van begroting en meerjarenraming
Binnen de functionele indeling volgens de comptabiliteitsvoorschriften 1995 vatten wij de begroting 2002 en de
meerjarenraming 2002-2005 samen.
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Deel 1. Koers 2002-2005
I. Inleiding
Op 22 maart 1999 brachten we ons bestuursprogramma uit onder de titel “Groningen groeit”. De ambities
waren niet gering; dat geven toe. Met het bestuursprogramma als leidraad hebben we ons vervolgens ingezet
voor economische ontwikkeling, de woon -en leefomgeving en welzijn. In ons recentelijk uitgebracht
jaarverslag “Ten halve niet gekeerd” hebben we verantwoording afgelegd over de eerste helft van deze
collegeperiode.
Kijken we naar de toekomst, dan kunnen we constateren dat het beleid voor de komende jaren in belangrijke
mate is uitgestippeld.
De beleidskaders zijn helder: het Kompas voor het Noorden, het Provinciaal omgevingsplan (POP), het
Beleidsplan welzijn en zorg, de Nota "Toeristisch Groningen", de Provinciale Cultuurnota en de Nota
Arbeidsmarktbeleid. Hierin hebben we onze ambities vastgelegd.

I.1. Taakinvulling
Bij de taken van de provincie gaat het niet om een statische aangelegenheid. Zo plaatsen wij - naast het
uitvoeren van de reguliere, wettelijke taken, het regionale belang - al of niet in SNN-verband - op de agenda
bij Europese- en rijksaangelegenheden (bijv. 5e Nota RO).Verder nemen we het voortouw bij
maatschappelijke ontwikkelingen op regionaal niveau (bijv. opvang asielzoekers, voorkomen van calamiteiten,
waaronder overstromingen). Ook zijn we partner bij regionale ontwikkelingen (bijv. Blauwe Stad, Meerstad).
We constateren dat maatschappelijke problemen en ontwikkelingen steeds complexer en samenhangender
worden. Ze zijn zelden louter sectoraal van karakter. De provincie wordt in toenemende mate actor in
verschillende netwerken met wisselende partners. De netwerk-samenleving wordt steeds belangrijker.
Over onze taakinvulling willen we dan ook helder zijn: de maatschappelijke vraagstukken, die in onze regio om
een oplossing vragen en de kansen die zich in onze regio voordoen, zijn daarbij leidend.
Die kansen en vraagstukken - en niet alleen onze formele bevoegdheden - bepalen wat, wanneer en met
welke inzet wordt aangepakt. Die regio-politieke benadering volgen wij zonder dat daarbij het adequaat
uitvoeren van onze wettelijke opgedragen taken in het gedrang mag komen.
Deze benaderingswijze leidt er toe dat wij:
• bewust tot nieuwe terreinen toetreden zoals het arbeidsmarktbeleid (in 1994 als gevolg van de
kerntakendiscussie afgestoten en sinds enkele jaren weer een belangrijk speerpunt), onderwijs-jeugdarbeidsmarkt, asielbeleid, veiligheidsbeleid;
• nieuwe beleidsinstrumenten inzetten (denk aan woonplannen, deelname in Ontwikkelingsmaatschappij
Delfzijl, grondbeleid inzake grote projecten, en mogelijkerwijs op basis van de Discussienotitie Grondbeleid
een actiever grondbeleid, waarbij - evenals bij andere projecten - ook voorfinanciering aan de orde zou
kunnen zijn);
• bestaande instrumenten uitgebreid en intens toepassen (toezichtregime Jeugdzorg, sanctie-instrumenten
openbaar vervoer, toezicht ruimtelijke ordening vanuit kwaliteitsoptiek, toezicht en handhaving bij
milieubeleid in verband met toegenomen aandacht voor veiligheid, actieplan water etc.);
• gemeenten tijdelijk vergaand ondersteunen bij hun taakuitoefening als dat voor de provinciale
beleidsprioriteiten nodig is (deskundige-ambtelijke ondersteuning bij ISV, woonplannen, rampenbestrijding,
bovenlokaal sociaal beleid enz.).
Wij beseffen dat het vaak om een allerminst vanzelfsprekende taakinvulling gaat die wij kiezen. Het zijn dan
ook bij uitstek politieke keuzen. Die willen wij echter wel steeds uitdrukkelijk expliciteren. Wij voelen niets
voor een algemene en daardoor vaak abstract wordende "kerntakendiscussie". Dat veronderstelt ten onrechte
dat het mogelijk is éénmalig voor een langere periode "de" kerntaken van de provincie te bepalen. Wij zien de
taakinvulling daarentegen als een permanent proces van weging van de urgentie van maatschappelijke
vraagstukken en onze provinciale beïnvloedingsmogelijkheden.

Op dit moment zien wij meer redenen voor een toe- en aantredende overheid dan voor een terugtredende
overheid. Met name daar waar basisrechten van mensen in het geding zijn (veiligheid in de breedste zin van
het woord) en ontwikkelingen vèrgaande en duurzame gevolgen hebben (ruimtelijke ingrepen en kwaliteiten)
is een sterk optredende overheid geboden.
Overigens betekent onze taakopvatting niet altijd "meer geld en menskracht". Vaak gaat het om anders
opereren en grotere selectiviteit (dus ook dingen niet of minder doen). Dat laat onverlet dat de taakopvatting
die wij huldigen soms forse druk op onze organisatie en de werkwijzen daarin legt. De introductie van nieuwe
werkwijzen via gerichte organisatie-ontwikkeling en gebieds- en projectgericht werken verdient veel
aandacht.
Bij een veranderende, provinciale rol hoort ook een andere wijze van communiceren. Het voeren van een
beleid dat op een breed draagvlak kan rekenen is essentieel. Dat betekent, dat meer dan tot nu toe
gebruikelijk in beleidsprocessen gekozen wordt voor een interactieve aanpak van bestuurders met
betrokkenheid van burgers, doelgroepen en medeoverheden. Eigentijdse communicatiemiddelen zullen daarbij
worden benut. In dat verband zullen we moeten werken aan een modern extern ICT (InformatieCommunicatie Technologie)-beleid.

I.2. Van beleid naar uitvoering
Het beleid is uitgestippeld. De komende jaren zal het accent moeten liggen op de realisatie van beleid. Met
name uitvoering van het POP-programma en het Kompasprogramma staan daarbij centraal.
We zullen bijv. jaarlijks voor ca. e 45 (ƒ 100) miljoen aan Kompasgeoormerkte middelen moeten "wegzetten".
Het zal de komende jaren grote inspanningen vragen tijdig voldoende uitvoeringsgerede projecten voor
besluitvorming en uitvoering voor te dragen. Maar die ambitie gaan wij niet uit de weg.
Ook bij de realisatie van beleid is duurzame ontwikkeling voor ons een leidend beginsel. Wij zullen plannen en
maatregelen toetsen op duurzaamheidaspecten vanuit het economische, ecologische en het sociale
perspectief.
Via een drietal sporen zullen wij werken aan een uitvoeringsgerichte aanpak van onze inhoudelijke ambities:
1.

•
•
•
•

2.

3.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dynamische economie
voldoende werkgelegenheid en een participatie in het arbeidsproces, die minimaal op het landelijk
niveau ligt;
een optimaal vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven gebaseerd op de specifieke Groninger kwaliteiten:
strategische ligging en goede bereikbaarheid van onze provincie;
sterke economische kernzones met een voldoende en gedifferentieerd aanbod van bedrijventerreinen;
een passend en gevarieerd arbeidsaanbod.
Sterke steden
een sterke stad Groningen als economisch en cultureel hart van Noord-Nederland;
een woningvoorraad die voldoet aan de wensen van de consument;
een goede bereikbaarheid door goede infrastructuur en een goed openbaar vervoer;
een veilige leefomgeving met goede voorzieningen.
Leefbare omgeving
een goed niveau van voorzieningen, zorg en cultuur;
hoge deelname van kwetsbare groepen aan de samenleving;
mogelijkheden om zelfstandig te wonen in een veilige en aantrekkelijke woonomgeving;
een hoge kwaliteit van natuur, landschap, milieu en water;
zuinig zijn met voorraden zoals ruimte, water, grondstoffen en energie;
openbaar vervoer voor iedereen;
voorkomen c.q. beheersbaar maken van alle categorie ën van risico's.

II. Hoofdaccenten van beleid 2002-2005
In dit hoofdstuk schetsen wij de hoofdaccenten van beleid voor de periode 2002-2005. Wij hanteren daarbij de
thema-indeling, zoals die in de Voorjaarsnota 2001 is voorgesteld (gebaseerd op de thema-indeling van het
POP, aangevuld met de thema’s welzijn, cultuur en sociaal beleid, bestuur en interne organisatie).
In de Voorjaarsnota hebben wij u die hoofdlijnen van beleid voor de periode 2001-2005 al voorgelegd. We
hebben met genoegen mogen constateren dat uw Staten die hoofdlijnen onderschrijven. Daarom menen wij
met een bondige en beknopte beschrijving te kunnen volstaan. Voor een volledig overzicht van de in de
Voorjaarsnota 2001 vastgestelde voorstellen nieuw beleid wordt verwezen naar bijlage 1 van deel 2 van deze
Beleidsbegroting.
Het accent in dit hoofdstuk ligt op de politieke koers en de in dat verband door ons te ondernemen acties.

II.1. Ondernemend Groningen
Het gaat goed met de economie en de Groningse economie in het bijzonder. De werkgelegenheid is meer dan
gemiddeld gestegen. Mede als gevolg hiervan is de werkloosheid in onze provincie gedaald. Toch staan er nog
steeds te veel mensen buiten het arbeidsproces. Dit vinden wij niet aanvaardbaar. Wij achten ons
medeverantwoordelijk voor een verbetering van deze situatie. Aan de andere kant kunnen we constateren dat
het in bepaalde sectoren steeds moeilijker wordt om geschikt personeel te vinden. Een aanpak waarin
werkgelegenheids-, arbeidsmarkt- en beroepsgericht onderwijsbeleid in nauwe samenhang vorm krijgt is
daarom meer en meer noodzakelijk.

II.1.1. Werkgelegenheid
Het bevorderen van de werkgelegenheid blijft ook de komende jaren een uiterst belangrijk aandachtspunt in
ons beleid. Het Kompasprogramma ondersteunt dit in belangrijke mate. Wij verwachten dat het Adviescollege
voor de Markt, ondersteund door een aantal Taskforces, een wezenlijke bijdrage zal leveren aan het
versterken van de marktsector in het Noorden door met projectvoorstellen te komen. Wij willen dit graag in
samenwerking met de Taskforces oppakken.
Het verbeteren van de vestigingsvoorwaarden blijft ook in de toekomst een belangrijk aandachtspunt. De
komst van de Tycom-kabel biedt in dit verband allerlei nieuwe kansen, die de economische ontwikkeling ten
goede kunnen komen, b.v. op het vlak van breedbandige (internet-) ontsluiting. Het opzetten van de Groningen
Internet Exchange (een fysieke marktplaats waar vraag en aanbod van internetcapaciteit elkaar treffen)
speelt hierin een belangrijke rol.

II.1.2. Arbeidsmarktbeleid
Het is nu zaak de ingezette koers uit de nota ‘Groningen, goed in banen’ verder uit te bouwen via
samenwerking in het Regionaal Arbeidsmarktplatform en het zelf ontwikkelen van projecten. We hopen
binnenkort weer te kunnen beschikken over middelen uit het Europees Sociaal Fonds, waardoor reeds
ontwikkelde projecten in 2002 feitelijk tot uitvoering kunnen komen.
De demografische ontwikkeling (‘ontgroening’ en ‘vergrijzing’) zal in toenemende mate haar impact op de
arbeidsmarkt hebben. Wij durven de stelling aan dat - zelfs bij een wat lagere economische groei dan de
laatste jaren - het demografische element zal leiden tot tekorten op de arbeidsmarkt. Nu al is het in bepaalde
sectoren moeilijk geschoold personeel te vinden. Die ontwikkeling zal alleen maar nijpender worden en zich
over alle sectoren gaan uitstrekken. Daardoor kunnen ook andere beleidsdoelen in de knel komen, zoals het
kunnen bieden van voldoende zorg of onderwijs. Wij zullen ons dus bezinnen op de vraag hoe wij over een
aantal jaren aan voldoende arbeidskrachten kunnen komen. Ons beleid zal er op gericht zijn nieuwe kansen te
scheppen voor mensen, die langdurig buiten het arbeidsproces staan.

II.1.3. Beroepsgericht onderwijs
Het beroepsonderwijs kan, meer nog dan nu het geval is, een belangrijke bijdrage leveren aan de aansluiting
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Omdat uit ervaring blijkt dat deze arbeidsmarkt niet te ver van huis
moet worden gezocht, gaat het er in de komende periode vooral om te werken aan regionale afspraken tussen
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf.
Wij streven samen met de onderwijsinstellingen naar een goede regionale spreiding van de opleidingen. Op
deze manier denken we bij te dragen aan de toekomstmogelijkheden voor de jongeren en het verminderen van
de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt in bepaalde sectoren zoals de techniek en de zorg. De relatie
onderwijs -jeugdzorg verdient ook aandacht. In alle regio’s is nu een RMC (regionaal meld- en
coördinatiecentrum). We starten nu met een pilot in de regio Appingedam-Delfzijl waarin alle betrokkenen binnen en buiten de school - de werkzaamheden rond deze problematiek op elkaar afstemmen. Zo mogelijk
zullen we het ook in andere regio’s gaan toepassen.

II.1.4. Bedrijven en duurzame bedrijfsterreinen.
In de sfeer van vestigingsvoorwaarden voor het bedrijfsleven heeft Groningen veel te bieden. Naast rust en
voldoende ruimte, goede huisvestingsmogelijkheden en onderwijsvoorzieningen is ook de beschikbaarheid van
voldoende goed geoutilleerde bedrijventerreinen in de economische kernzones belangrijk. Niet alleen het
aanleggen van nieuwe terreinen, zoals bijvoorbeeld het Europapark in de stad Groningen, maar ook het
duurzaam revitaliseren van bestaande terreinen willen wij de komende jaren volop aandacht geven. In het
masterplan ‘Duurzaam revitaliseren’ hebben we lijnen uitgezet die we samen met de gemeenten verder gaan
uitwerken. Eén van de beleidsuitgangspunten daarbij is zuinig ruimtegebruik. Daarin willen we zelf ook
financieel bijdragen.
De Eemsmondhavens ontwikkelen zich goed en we verwachten dat dit de komende periode verder kan
worden uitgebouwd. Zo speelt in Delfzijl het ontwikkelen van het “Metal Parc” (een cluster rond de
aluminiumverwerking). Wij ondersteunen de verdere uitbouw van de aluminiumgerelateerde activiteiten
(project Antheus).

II.1.5. Landbouw
Noord-Nederland neemt zowel in de nationale landbouweconomie als in onze regionale economie een
belangrijke positie in. De sector is voortdurend bezig met innovaties. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om
minder afhankelijk te worden van het Europese markt- en inkomensbeleid. Tevens zal moeten worden
voldaan aan nieuwe Europese en nationale regelgeving en ook aan de consumentenbelangen. Naar aanleiding
van de Mond- en Klauwzeercrisis is de reeds lopende maatschappelijke discussie over de toekomst van de
Nederlandse veehouderij in een stroomversnelling geraakt.
Kortom: er zijn vele discussies gaande over rol en toekomst van de landbouw. Als provinciebestuur willen we
een actieve rol spelen bij de bezinning over de positie van de landbouw in onze provincie. Landbouw is in de
verschillende gebiedsuitwerkingen een belangrijk thema. De ons voor ogen staande vernieuwing, versterking
en verbreding van de landbouw zal dan ook met name via het gebiedsgerichte spoor (maatwerk per regio)
haar beslag moeten krijgen.
Bij de totstandkoming van marktgerichte initiatieven en projecten binnen de landbouwmaatregelen van het
"Kompas voor het Noorden" speelt de Adviesraad Agrobusiness (ArA) van het SNN een belangrijke rol. De
doelstelling van de ArA is het versterken en vernieuwen van land- en tuinbouwketens. Het bevorderen van de
duurzame landbouw, waarvan de biologische landbouw de meest vergaande vorm is, is speerpunt van ons
beleid.
Op het vlak van de glastuinbouw blijven wij ons onverkort inzetten voor de realisatie van het beleid zoals dat
in het POP staat vermeld: capaciteit voor Hoogezand en Eemsmond.
In het kader van het gebiedsgericht beleid verdient de situatie van de landbouw in de Veenkoloniën onze
bijzondere aandacht. De sector kent hier veelal een eenzijdige structuur, gericht op de teelt en verwerking van
zetmeelaardappelen en is daarmee sterk afhankelijk van het Europese beleid.

II.1.6. Toerisme en recreatie
In de onlangs vastgestelde nota ‘Toeristisch Groningen, een karaktervol perspectief’ hebben we aangegeven
de komende jaren te streven naar meer toeristen, meer bestedingen, meer werkgelegenheid en meer
bekendheid van onze provincie. Uiteraard dient daarbij wel rekening te worden gehouden met de
kenmerkende waarden van ons platteland. Onze aandacht zal daarbij liggen bij de thema’s stad Groningen,
cultuurtoerisme, vaartoerisme, routegebonden recreatie, ondernemend Groningen en promotie.
In de beleidsnota hebben we per thema maatregelen benoemd die we, samen met lokale overheden,
ondernemers, NNBT (Noord Nederlands Bureau voor Toerisme), VVV’s, natuurbeschermingsorganisaties
en diverse andere instellingen gaan uitvoeren. Wij achten het van groot belang dat de toeristische projecten
goed worden ingebed in de gebiedsuitwerkingen in het kader van het POP.

II.2. Wonen
II.2.1. 5e nota ‘Ruimtelijke Ordening’
De beslissing van de regering over deel 4 van de 5e nota ‘Ruimtelijke Ordening’ (naar verwachting mei 2002)
zal zeker consequenties hebben voor het Noorden en dus ook voor onze provincie.
Belangrijke thema’s zijn voor ons in dat verband het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen, het
regionaal stedelijk netwerk Eemsmond, de Zuiderzeelijn, de Noordelijke Ontwikkelingsas, versterking van de
internationale positie en grensoverschrijdende samenwerking gericht op uitvoering van projecten, economische
structuurversterking van de Veenkoloniën, ruimtelijke kwaliteit en de contourenbenadering, water als
ordenend principe en de glastuinbouw.
Al deze thema’s behoeven de komende jaren onze aandacht. Op een aantal 5e Nota RO thema’s wordt in dit
onderdeel ingegaan. De overige krijgen op andere plaatsen aandacht.
Met het Rijk onderkennen wij het belang van verdergaande internationale samenwerking in het licht van onder
andere de door ons gewenste economische positieversterking. Mede gesteund door het Neue-HanzeInterregio-concept onder de naam Passage (Noord-Nederland en Noord-West-Duitsland) werken wij aan
versterking -vooral in ruimtelijk-economisch opzicht- van de zogeheten Noordelijke Ontwikkelingsas. Het
nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen vervult daarin een sleutelfunctie.
Overigens is nadrukkelijk ook bij de verschillende onderdelen van de gebiedsgerichte uitwerking van de POPregio Oost samenwerking met onze oosterburen aan de orde.
Het regionaal stedelijk netwerk Eemsmond krijgt via het gebiedsgericht beleid voor de
POP-regio Noord vorm door middel van een op te stellen visie en uitvoeringsprogramma. Daarbij zal een
zekere afstemming met het Duitse Eemshavengebied plaatsvinden.
Wat ruimtelijke kwaliteit betreft beogen wij een regionale ontwikkelingsstrategie, waarbij zowel de
bescherming van de open en groene ruimte als de verstedelijkingsopgave samen met de gemeenten en andere
partijen in de regio in goede banen worden geleid. Waar nodig zullen de uitkomsten hiervan worden verankerd
door vastlegging van een harde groene contour in het landelijk gebied. Verder menen wij, dat ons beleid
inzake het provinciaal bouwheerschap goed aansluit op de opvattingen van het rijk over ruimtelijke kwaliteit.

II.2.2. Stedelijk netwerk Assen-Groningen
De koers voor het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen is gericht op:
• een verbetering van de kwaliteiten voor het stedelijk gebied (zorgvuldig ruimtegebruik,
functiecombinaties);
• een koppeling van de ruimtelijke structuur aan optimalisering van de bereikbaarheid;
• de ontwikkeling van een zogenoemd groen/blauw netwerk waarin waarden van natuur, landschap en
water met elkaar samenhangen en elkaar versterken en
• de ontwikkeling van nieuw locatiebeleid voor bedrijven en voorzieningen met voorts een beheersstructuur
voor regionale bedrijvenlocaties.

Deze inzet sluit goed aan bij de Regiovisie die voor het gebied Groningen-Assen is opgesteld.

De regio kan zo uitgroeien tot een compleet en samenhangend stedelijk gebied, zoals het rijk dat met het
begrip Nationaal Stedelijk Netwerk bedoelt. Daarom heeft de regio zich ook aangemeld als “pilot”.

II.2.3. Actualisering VINEX (verstedelijkingsafspraken tot 2010)
Het jaar 2002 zal gebruikt worden voor onderhandelingen met het Rijk over zowel een technische- als een
beleidsmatige herijking van de VINEX-afspraken uit 1997.
De bestaande afspraken tussen rijk enerzijds en gemeente/provincie anderzijds zullen worden vervangen door
afspraken tussen het rijk en de deelnemende overheden aan de Regiovisie. Daarbij gaat het om integrale en
samenhangende afspraken op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening, infrastructuur, openbaar
vervoer, natuurontwikkeling, bedrijfsterreinen en kantoorlocaties.
De resultaten worden in 2003 neergelegd in een nieuw VINEX-contract.

II.2.4. Stedelijke vernieuwing/herstructurering
In de provincie Groningen is de kwaliteit van de woningvoorraad gemiddeld lager dan in de rest van het land.
Daardoor zijn de fricties tussen woningvraag en woningaanbod groot. Daarom staan met name de stedelijke
centra in onze provincie, t.w. Groningen, Delfzijl, Hoogezand-Sappemeer, Veendam, Stadskanaal en
Winschoten, bij de herstructurering van de bestaande voorraad voor een zware opgave. Te meer, omdat de
“marktkansen” om deze problemen op te lossen relatief klein zijn vanwege de relatief la ge huizenprijzen in
onze provincie.
De gemeente Delfzijl staat voor de grootste herstructureringsopgave. Op basis van het door de Commissie
Woonproblematiek Delfzijl (Commissie Tielrooy) uitgebrachte advies is per 1 juli 2001 de
Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl (OMD) van start gegaan, waarin ook de provincie deelneemt.
De herstructurering heeft nadrukkelijk ook een sociale component. Belangrijk is om de bewoners zoveel
mogelijk te betrekken bij de planvorming. Voor het verbeteren van leefbaarheid van de bestaande wijken
moeten we ons blijven inzetten voor bepaalde groepen, zoals jongeren en allochtonen. Te denken valt aan
preventief jeugdbeleid, sociale activering en scholing voor minderheden.

II.2.5. Ruimtelijke kwaliteit : bouwheerschap en woonplannen
De term ‘Provinciaal Bouwheerschap’ staat voor de zorg van het provinciebestuur voor de ruimtelijke
kwaliteit in de meest brede zin. Het zal als toetsingskader worden gehanteerd bij de beoordeling van ruimtelijk
relevante plannen, bijv. woonplannen en ISV-programma’s. Daarnaast willen wij kwalitatief goede
voorbeeldprojecten opstarten c.q. bevorderen. Deze projecten kunnen divers van aard zijn: identiteitsstudies
van kernen of gebieden, studies naar de meest gewenste ruimtelijke structuur van kernen, gemeenten en
regio’s, woningbouwplannen, agrarische bebouwing, bedrijfsterreinen, landschapsplannen etc. Zorgvuldigheid
van planvorming, de inzet van goede adviseurs, een integrale benadering, maatwerk en goede architectuur zijn
daarbij sleutelbegrippen.
Door de groei van de welvaart neemt de vraag naar woonkwaliteit sterk toe. Daarom willen wij de bestaande
plannen voor transformatie (sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw of verkoop) een kwaliteitsimpuls
geven. Dit lukt alleen als de Groninger gemeenten deze opgave concreet uitwerken in woonplannen, die
vanuit een brede visie op de kwaliteit van het wonen worden opgesteld. Daarom verplichten wij alle
gemeenten een woonplan op te stellen. Dat plan moet zowel een sloop- als een bijbehorend
nieuwbouwprogramma bevatten, terwijl de doelgroepen van de nieuwe en bestaande woningen daarin moeten
worden aangegeven. Het woonplan moet ook een bijdrage leveren aan de instandhouding en verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit. Gemeenten die een kwalitatief goed woonplan indienen, mogen extra woningen
bouwen.

II.3. Karakteristiek Groningen
In het POP heeft de kwaliteit van het landelijk gebied een prominente plaats gekregen. Om het bijzondere
karakter van natuur en landschap in onze provincie te behouden en te versterken wordt het landschap als
vertrekpunt genomen bij nieuwe ontwikkelingen en ingrepen. Zo biedt het gebiedsgerichte beleid kansen,
omdat in dat verband een landschappelijk raamwerk bij een gebiedsvisie een belangrijke "onderlegger" is (bijv.
bij de Ruilverkaveling met Administratief Karakter (RAK) Appingedam-Delfzijl en de verschillende POPgebiedsuitwerkingen). Dat vergroot de mogelijkheden om actief te werken aan versterking van het landschap
door uitvoering van projecten en bescherming van waardevolle terreinen en archeologisch bodemarchief.
De realisatie van de EHS (in omvang en kwaliteit) binnen de afgesproken periode tot 2018 baart grote zorgen.
Als gevolg van te weinig financiële rijksmiddelen en een krappe grondmarkt, treedt er stagnatie in de
grondaankoop op.
In IPO-verband wordt er met de Staatssecretaris van LNV gezocht naar financiële oplossingen.
In het kader van onze provinciale notitie Grondbeleid zullen wij zelf ook nagaan in hoeverre de provincie kan
bijdragen aan een oplossing van dit probleem in onze provincie.
Landinrichting is een onmisbaar instrument om de ecologische hoofdstructuur te realiseren en uitvoering te
geven aan het gebiedsgericht beleid. Landinrichting is niet langer alleen van belang voor de landbouw. Veel
projecten gericht op de realisering van doelen voor natuur, landschap, water en recreatie zijn aangewezen op
landinrichting. De laatste jaren worden (nieuwe) gebiedsgerichte ontwikkelingen onder meer vormgegeven in
Middag-Humsterland, Haren en Midden-Groningen.
Daarnaast streven wij naar een bredere inzet van het instrument landinrichting bij de inrichting van stedelijke
uitbreidingen in het overgangsgebied stad-platteland (bijv. Meerstad). Landinrichting wordt als modern
instrument ook ingezet voor waterbergingsgebieden, inplaatsing van melkveehouderijen in akkerbouwgebieden
(Veenkoloniën) en inpassing en inrichting van infrastructurele projecten in het landelijk gebied.
Het in 1998 verschenen rapport "De toestand van Natuur en Landschap in de provincie Groningen" zal in
2002 worden geactualiseerd. Gelet op de toestand van de natuur moeten we de komende jaren extra inzet
plegen om de natuur- en landschapskwaliteit te verbeteren. Daartoe wenden wij de beschikbare instrumenten
en middelen op het vlak van natuur, milieu en water (o.a. Subsidieregeling Gebiedgericht Beleid - SGB -en
Kompas) gebiedsgericht aan.
De SGB wordt primair uitgewerkt voor Gorecht (deelgebied Hunzedal/Zuidlaardermeer en deelgebied
Drentse Aa), Westerwolde, Zuidelijk Westerkwartier, Midden-Groningen, Reitdiepgebied en Centraal
Weidegebied + "Appingedam" en de wierden. Op grond van gebiedsplannen en gebiedsprogramma's zullen
extra maatregelen worden opgesteld, die de bijzondere kwaliteit van natuur en landschap in die gebieden
bevordert.
We willen de relatie tussen cultuurhistorie en landschap ook meer aandacht geven. De Rijksnota Belvédère
biedt daarvoor aanknopingspunten. Ook met behulp van de hiergenoemde instrumenten gaan wij zoeken naar
combinaties van natuur en landschap met andere functies (bijv. recreatie, waterberging en drinkwaterwinning)
om zodoende natuur en landschap te versterken. Dit geldt eveneens voor de relatie met de stedelijke
omgeving. Door projecten als Groen in en om de Stad (GIOS) geven we invulling aan de ontwikkeling van
landschappelijke en natuurlijke elementen aansluitend op de stedelijke omgeving. Die uitdaging gaan wij o.m.
aan in het kader van de regiovisie Groningen-Assen (nationaal stedelijk netwerk), Meerstad en de westelijke
stadsrand van Groningen.
In de “witte gebieden” stimuleren wij het behoud van natuur en landschap via uitvoering van concrete
projecten met behulp van de verschillende (Europese) subsidiestromen.
Wij zullen optimaal gebruik gaan maken van de nieuwe subsidieregelingen natuurbeheer en agrarisch
natuurbeheer in het kader van Programma Beheer. Deze regelingen maken het ook particulieren mogelijk om
het beheer van natuurgebieden ter hand te nemen en zijn eveneens toepasbaar voor onderhoud van het
landschap.

II.4. Bereikbaar Groningen
II.4.1. Magneetzweefbaan
Wij blijven ons onverminderd inzetten voor de aanleg van een magneetzweefbaan tussen Amsterdam en
Groningen. Deze verbinding dient meerdere beleidsdoelen: sociaal-economische en maatschappelijke. Zij
draagt bij aan de versterking van de ruimtelijk-economische dynamiek van Noord-Nederland en Flevoland.
Daardoor kan het faseverschil met overig Nederland worden weggewerkt. Ter bevordering van een goede
ruimtelijke inpassing van het tracé laten wij een Masterplan ontwikkelen.

II.4.2. Mobiliteit/Infrastructuur
Het autoverkeer zal de komende jaren fors toenemen. Daar is een deel van onze weginfrastructuur niet op
berekend. Wij zullen daarom de komende jaren in versneld tempo knelpunten in onze infrastructuur
aanpakken. In het project Herijking Investeringsniveau Infrastructuur (H2i) hebben wij die knelpunten
zichtbaar gemaakt. Daarom hebben wij een fors bedrag extra gereserveerd om de aanpak van die knelpunten,
die voor een belangrijk deel liggen in de economische kernzone rond de stad Groningen, samen met anderen
mogelijk te maken. Bij veel van die knelpunten vormt de bereikbaarheid het voornaamste probleem. Dit geldt
met name voor de stad Groningen. Daarom gaan we bij de Westelijke Ringweg Groningen
doorstromingsmaatregelen realiseren. Ook de Zuidelijke Ringweg gaat op de schop. Vooruitlopend op de
uitvoering van de Langman-maatregelen (2004-2007) begint het rijk met de uitvoering van onderhouds- en
doorstromingsmaatregelen. Wij zullen ons in het kader van BAG (Bereikbaarheid Assen – Groningen)
inspannen de bereikbaarheid van de stad tijdens de duur van die werkzaamheden zo veel mogelijk te
garanderen.

II.4.3. Openbaar vervoer
Voor een goede bereikbaarheid van de stad Groningen is vooral een kwaliteitsverbetering van het openbaar
vervoer van en naar de stad nodig.
Wij zetten onze kaarten op een nieuw vervoerssysteem (Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer- STOV). Wij
zullen er bij de minister op aandringen dat de volgende stap in de planvoorbereiding wordt gezet: de MITplanstudie.
Nu er een financiële meerjarenafspraak met Arriva is op het gebied van het bestaande openbaar vervoer over
de weg, richten wij ons op de kwaliteit van de dienstverlening. Verder zullen wij voorbereidingen moeten
treffen voor de aanbesteding medio 2004.
NoordNed, aan wie wij in het kader van het decentralisatie-experiment regionaal spoorvervoer de exploitatie
hebben gegund, kampt met forse problemen op materieelgebied. Wij zullen nagaan of de tijdsduur van dit
experiment kan worden opgerekt. Daardoor zou het voor NoordNed aantrekkelijker kunnen worden met
eigen nieuw materieel te gaan rijden.

II.4.4. Verkeersveiligheid
Mobiliteit geeft als ongewenst nevenproduct onder andere verkeersonveiligheid. De aanpak van die
verkeersonveiligheid blijft bij ons hoog op de agenda staan. Het bedrag dat jaarlijks beschikbaar is voor de
uitvoering van ons Actieplan verkeersveiligheid provinciale wegen wordt daarom structureel verhoogd.
Daarnaast zal de uitvoering van “Duurzaam Veilig” op onze voortdurende aandacht kunnen rekenen. Dat is
ook van belang omdat landelijk de taakstelling op het gebied van de reductie van het aantal doden en
ziekenhuisslachtoffers is aangescherpt.

II.5. Schoon/veilig Groningen
II.5.1. Duurzame ontwikkeling
In POP en Kompas hebben wij aangegeven dat wij op vele beleidsterreinen een duurzame ontwikkeling in
onze provincie nastreven. Dat gebeurt onder meer in het kader van de
(gebieds-)uitwerkingen en het project “Duurzaam Groningen”. Op grond van de nota “Bouwen en Wonen”
zetten wij ons in voor duurzaam bouwen.
Het wordt steeds duidelijker dat duurzame ontwikkeling met forse inzet moet worden bevorderd. Anders kan
een aantal in (inter)nationaal verband afgesproken doelstellingen in de sfeer van energie en klimaat niet
worden gerealiseerd. Ook onze provincie heeft hierbij een taak op het gebied van het verlenen van
milieuvergunningen en het beoordelen van ruimtelijke plannen.
Wij streven ook duurzame ontwikkeling na bij de sanering van vijf voormalige gasfabrieksterreinen
(Appingedam, Bedum, Pekela, Winschoten, Stadskanaal). Hierbij kunnen vormen van water- en
energiebeheer worden gebruikt die meer besparend zijn dan de traditionele.

II.5.2. Water
Onze watersystemen hebben de afgelopen decennia steeds meer aan natuurlijke veerkracht verloren, die
nodig is om extreme omstandigheden -zowel overlast als droogte- goed op te kunnen vangen. Het water moet
de komende jaren meer ruimte krijgen voor een natuurlijker waterbeheer. Naast ruimtelijke maatregelen
blijven dijken en gemalen noodzakelijk om onze provincie bewoonbaar te houden.
Het nieuwe waterbeleid is gericht op de trits: overtollig water in een gebied zo lang mogelijk vasthouden,
vervolgens in het gebied zelf bergen en als het niet anders kan afvoeren. Daarmee is het waterbeleid ook
richtinggevend voor de ruimtelijke ordening. Ruimteclaims voor water moeten zoveel mogelijk met andere
functies worden gecombineerd, zoals natuurontwikkeling, recreatie, wonen (bijvoorbeeld De Blauwe Stad,
Meerstad), herstel van water- en beeksystemen, zoals Drentsche Aa, Hunze, Ruiten Aa, Westerwoldse Aa,
Matsloot/Dwarsdiep en Reitdiep.
Een natuurlijker waterbeheer biedt niet alleen voordelen voor het beheersen van de hoeveelheid water, maar
leidt ook tot een verdere verbetering van de waterkwaliteit en terugdringing van de verdrogingsproblematiek.
Wij hanteren actief de watertoets in een zo vroeg mogelijk stadium bij ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.
Daarbij wordt nagegaan in hoeverre met de trits vasthouden - bergen - afvoeren rekening wordt gehouden.
In het kader van het project 'Hoog Water: een visie op waterhuishouding in de 21e eeuw' (1ste fase) zijn voor
de beide Gronings-Drentse stroomgebieden maatregelen voorgesteld ter beperking van de kans op
wateroverlast vanuit de boezem de komende tien jaar (verhogen van de boezemkaden en het inrichten van de
vorig jaar aangewezen noodbergingsgebieden). In 2002 zullen wij via een uitwerking van het POP
(nood)bergingsgebieden aanwijzen en samen met onze partners een regeling voor vergoeding van de daaruit
voortvloeiende schade opstellen.
In de tweede fase van dit project (afronding medio 2002), wordt een strategische visie op de
waterhuishouding in de 21e eeuw ontwikkeld. Daarbij wordt rekening gehouden met klimaatverandering,
zeespiegelstijging en bodemdaling. Op grond van die strategische visie stellen wij de koers voor de
waterhuishouding in de komende dertig jaar vast. Die visie vormt vervolgens weer de basis voor
waterhuishoudkundige en ruimtelijke taakstellingen en daaraan gekoppelde acties voor de eerstkomende tien
jaar, die worden vastgelegd in een ‘Regionaal Bestuursakkoord Water’. Dit vormt tevens onze regionale
bijdrage aan het medio 2002 te ondertekenen ‘Nationaal Bestuursakkoord Water’.
Voor de eerstkomende vier jaar (2002-2005) worden de concreet te nemen maatregelen uitgevoerd
overeenkomstig het Actieplan Water Groningen.
Het schoonmaken van vervuilde waterbodems is een belangrijk thema. Na een lange periode van
voorbereiding zal de komende tijd sprake zijn van sanering van de Groninger stadsgrachten. Daardoor zal in
de toekomst de verplaatsing van in de bodem van de stadsgrachten aanwezige verontreinigingen naar andere
wateren verder worden terug gedrongen, wat de kwaliteit van het water ten goede zal komen.

II.5.3. Handhaving/toezicht
Mede ten gevolge van “Enschede” en “Volendam” is er sprake van een sterk toegenomen maatschappelijke
aandacht voor de wijze waarop de overheid omgaat met toezicht op en handhaving van regels. Burgers
moeten erop kunnen vertrouwen dat bedrijven zich houden aan de regels en dat daadwerkelijk wordt
opgetreden als voorschriften worden overtreden. Wij realiseren ons terdege, dat hier de geloofwaardige
overheid in het geding is. Daarom leggen wij nadrukkelijk onze prioriteit bij toezicht en handhaving. Dit
betekent in concreto dat we nog scherper gaan werken aan de actualiseringsplicht van ons
vergunningenbestand en dat we ons beleid ten aanzien van toezicht en handhaving nog verder zullen
intensiveren. Bovendien willen we de kwaliteit verder verhogen o.m. door een versteviging van de
samenwerking met andere handhavingpartners (mede op basis van het in 2000 gesloten
handhavingconvenant). Om dit alles mogelijk te maken is een formatie-uitbreiding voorzien.

II.5.4. Risicobeleid en crisismanagement
Met het oog op het nieuwe ‘Besluit Risico Zware Ongevallen’ en de eerder genoemde calamiteiten hebben
wij door middel van een quick scan de veiligheidsrisico’s in Groningen in beeld gebracht. De resultaten van
deze inventarisatie werken wij medio 2002 uit tot een digitale risicokaart.
Het huidige interdisciplinaire "crisismanagement" beperkt zich voornamelijk tot de repressie van calamiteiten.
Met behulp van de digitale risicokaart zullen we de komende jaren nadrukkelijker aandacht kunnen geven aan
preventie (voorkoming of beperking van incidenten door middel van ruimtelijke ordening).
Provinciebreed moeten de diensten indringender worden betrokken bij de interdisciplinaire vorm van
rampenbestrijding, die in "crisismanagement" gestalte heeft gekregen. Onder meer met behulp van een
vijfjarig oefenplan (van 9 provincies gezamenlijk) zal vorm gegeven worden aan deze implementatie.
Verder hebben wij recentelijk besloten tot een onderzoek naar de wijze waarop het aspect externe veiligheid
aan de orde is op de volgende terreinen van provinciaal beleid:
• milieuvergunningen;
• toezicht- en handhaving (milieu/ruimtelijke ordening);
• openbare orde en veiligheid, inclusief ambulancezorg;
• gedoogbeleid op het terrein van milieu en ruimtelijke ordening;
• verkeer en vervoer (duurzaam veilig).
Aan de hand van dit onderzoek zullen wij in beeld brengen of en zo ja welke beleidsverbeteringen op het vlak
van veiligheid noodzakelijk en gewenst zijn.

II.6. Gebiedsgericht
Het POP is voor ons het startpunt van een ontwikkelingsgerichte uitvoering van het omgevingsbeleid per
regio; samen met gemeenten, waterschappen en met betrokkenheid van burgers en belangengroepen. Die
gebiedsgerichte aanpak biedt een aantal duidelijke voordelen voor de regio en de betrokken partners:
• vanuit een gemeenschappelijke visie (regio-opgaven) worden integrale, breed gedragen, gezamenlijke
projecten ontwikkeld;
• bundeling van afzonderlijk beschikbare middelen, instrumenten en bevoegdheden leidt tot efficiencywinst
en meer helderheid voor partners, doelgroepen en burgers;
• de flexibele aanpak maakt het mogelijk per regio adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te spelen;
• per regio stellen de bestuurlijke partners een meerjaren-regioprogramma op, dat de meest kansrijke en
urgente projecten bevat;
• het regioprogramma heeft een sturende en prioriterende functie voor de toepassing van de verschillende
programma’s/fondsen;
• vier regiomanagers trekken de kar in de regio’s. Zij zijn de schakel tussen de regio en de provinciale
organisatie (fungeren als verbindingsofficieren zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau);
• communicatie met de regio vindt plaats door het houden van burgerbijeenkomsten en het voeren van
bestuurlijk overleg in de regio (2x per jaar).

II.6.1. Vier regio’s
Regio Centraal-Groningen
In de regio Centraal Groningen zal - zoals reeds vermeld - op grond van de Regiovisie Groningen-Assen
gewerkt worden aan de ontwikkeling van het nationaal stedelijk netwerk (mogelijk als pilot).
Dit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de opgaven, die in de Regiovisie zijn geformuleerd.
De nieuwe, grootschalige uitbreiding van de stad Groningen zal aan de oostkant plaatsvinden (Meerstad). In
dit plan komen veel functies samen. Er wordt niet alleen een nieuwe vorm van wonen en werken
nagestreefd. Door de inpassing in het landschap en de ontwikkeling van de natuur zal er een hele nieuwe
“omgeving” ontstaan. Voor de recreatie en waterberging is een groot meer noodzakelijk. Het plan zal een
grote uitstraling hebben op de stad Groningen en het gebied daar omheen. Begin 2002 zal het masterplan, dat
in nauwe samenwerking met burgers en marktpartijen wordt gemaakt, klaar zijn.
Regio Noord-Groningen
Voor dit gebied wordt een gebiedsuitwerking opgesteld. In dat toekomstperspectief wordt rekening gehouden
met positionering, identiteit en ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Met de partners in het gebied is
afgesproken, dat de navolgende thema's zullen worden uitgewerkt: regionale identiteit, economische vitaliteit,
verbindingen, bouwen en wonen, voorzieningen en leefbaarheid. Er worden deeluitwerkingen gemaakt voor
het Eemsmondgebied (in de 5e Nota een regionaal stedelijk netwerk) en het Lauwersmeergebied.
Afstemming met de (uitvoering van de) Leader+ actieprogramma’s voor Lauwersland en Hogeland is hier
van groot belang.
Regio Oost-Groningen
In regio Oost worden de gebiedsuitwerkingen Veenkoloniën en Oldambt opgesteld. De Veenkoloniën omdat
hier de economische en sociale problematiek (afnemend areaal fabrieksaardappelen, lage arbeidsdeelname)
vraagt om een integraal toekomstperspectief. In Oldambt is de nieuwe relatie met De Blauwe Stad aanleiding
een integraal structuurplan op te stellen. Ook voor Westerwolde wordt een gebiedsuitwerking voorbereid met
de bestaande plannen als uitgangspunt. Voor de gebiedsuitwerkingen Westerwolde en Oldambt geldt, dat
moet worden voorzien in een (goede) afstemming met het Leader+ programma. In beide gebiedsuitwerkingen
zijn landbouw, landschap, economie, water, sociale vitaliteit en toerisme belangrijke uit te werken thema's.
De Veenkoloniën verdienen onze speciale aandacht. Samen met andere partijen hebben wij een
intentieverklaring ondertekend om de gezamenlijke ambitie en samenwerking vorm te geven voor de
versterking van de sociaal-economische en ruimtelijke structuur van de Veenkoloniën. Om in te spelen op
toekomstige ontwikkelingen werken wij, mede in het licht van de aanbevelingen van de Commissie
Structuurversterking veenkoloniën (de commissie Hoekstra) met de Drentse partners aan een gezamenlijke
aanpak. Het is daarbij noodzakelijk dat het Kabinet perspectief biedt op voldoende uitvoeringsmogelijkheden.
Voor het Oldambt wordt een gebiedsvisie (integraal structuurplan) ontwikkeld (als vervolg op het
Ontwikkelingsplan Oldambt uit 1994), waarbij het accent ligt op het gebied rond de Blauwe stad. Onze
inspanning is er daarbij op gericht om de Blauwe Stad en omgeving een goede inbedding te geven in het
Oldambt. Daarbij is bijvoorbeeld een adequate wegenstructuur van groot belang. Daarin wordt voorzien o.m.
in het kader van het project Herijking Investeringsniveau Infrastructuur. Ook zullen wij inspelen op het
sociaal/lokaal beleid.
Wij maken daadwerkelijk een start met het project Blauwe Stad eind 2001/begin 2002. Daarbij zal sprake zijn
van samenwerking tussen enerzijds de publieke partijen (provincie, gemeenten en waterschap) en anderzijds
de combinatie van bouwers en ontwikkelaars. De komende jaren zal een concrete bijdrage worden geleverd
aan de verbetering van welvaart en welzijn in het Oldambt.
De pijlers van het project, t.w. natuurontwikkeling, woningbouw en recreatie, zullen naar mate het project
verder gestalte krijgt, steeds meer leiden tot concrete revenuen voor het gebied in de vorm van natuur- en
recreatiegebieden, meer inwoners, meer bestedingen, meer werkgelegenheid en meer welvaart en welzijn.

Regio West-Groningen
De bestuurlijke samenwerking in het Westerkwartier leidde tot het inzicht dat ook voor dit gebied een nadere
verkenning en uitdieping in de vorm van een gebiedsuitwerking gewenst is. Enerzijds als middel om
samenwerking in het gebied te bevorderen en anderzijds om als ontwikkelingsperspectief de gewenste
ruimtelijke veranderingen voor de toekomst in samenhang te brengen met de kwaliteiten van het gebied.

II.7. Welzijn, cultuur, sociaal beleid
II.7.1. Zorgvoorzieningen in de directe woonomgeving
De wachtlijsten in de zorg worden door het beschikbaar komen van veel extra geld teruggedrongen.
Belangrijk is dat de keuzevrijheid van cliënten toeneemt. Dat ouderen veilig kunnen kiezen voor zelfstandig
wonen. Daarom is nodig dat er voldoende "senioren-woningen" zijn in een veilige omgeving en met dienst- en
zorgverlening in de nabijheid. De ontwikkeling van kleinschalige particuliere woonzorg-combinaties blijven wij
stimuleren; zowel in de aanloop als via cofinanciering van investeringen. Dat geldt voor ouderen maar
evenzeer voor mensen met een handicap. Het introduceren van woonzorg-zones in dorpen en wijken biedt
interessante perspectieven; ook bij de herstructurering van de woningvoorraad. Initiatieven in Scheemda en
Delfzijl krijgen onze steun. Evenals de verdere verspreiding van dit concept.
Wij blijven ons inzetten voor de beschikbaar- en bereikbaarheid van de basale voorzieningen in de
gezondheidszorg. Het tekort aan huisartsen vraagt om maatregelen. Het onderzoek - door ons samen met de
Districtshuisartsen Vereniging en de Ziektekostenverzekeraar ingesteld - naar de continuïteit in de
huisartsenzorg zal in beeld brengen wat nodig is om de huisartsenzorg op een voldoende peil te houden.
Samenwerking tussen huisartsen, verbreding van de huisartsenpraktijken met verpleegkundigen en
samenwerking met andere zorgaanbieders zal steeds meer nodig blijken. Het bieden van nieuwe
huisvestingsmogelijkheden - in samenhang met andere zorgfuncties - komt dan ook in beeld. Wij wille n ons
meerjarig inzetten voor dergelijke ontwikkelingen door huisartsengroepen, gemeenten en andere partners bij
deze ontwikkelingen te ondersteunen. Onze inzet is om samen met de betrokken organisaties dit
veranderingsproces op een goede wijze in gang te zetten.
Voor de ambulancezorg beschikken we in onze provincie over een zeer actueel spreidings- en paraatheidsplan
(wettelijk voorgeschreven) dat in goede samenspraak met de ambulancesector en de verzekeraar is
opgesteld. Op basis daarvan is een serie uitvoeringsafspraken gemaakt. Aan de uitvoering daarvan (inclusief
doelmatigheidsverbeteringen) wordt constructief gewerkt. Wij zetten ons in voor het vergroten van de
paraatheid zodat alle inwoners van onze provincie in spoedgevallen binnen 15 minuten worden bereikt. In de
voorfinanciering daarvan willen wij deelnemen. Cofinanciering is aan de orde bij het verbeteren van de
technische uitrustingen van ambulances die de aanrijtijden bekorten.

II.7.2. Jeugdzorg
Het jaar 2002 zal vooral in het teken staan van de totstandkoming van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg per 1
januari 2003. In de huidige overgangsperiode wordt van de betrokken partijen verwacht te handelen alsof de
wet reeds van kracht zou zijn. In dit verband zijn landelijk meerjarenafspraken gemaakt die ook voor
Groningen gelden en die wij van harte zullen uitvoeren.
Dat betekent dat wij in 2002 de volgende resultaten willen bereiken:
• de totstandkoming van een onafhankelijk Bureau Jeugdzorg per 1 januari 2003, inclusief AMK (Algemeen
Meldpunt Kindermishandeling);
• het verder versterken van de aansluiting jeugdbeleid-jeugdzorg, met name het onderwijs is daarbij van
groot belang. Het overleg met gemeenten hierover in regionaal verband zal worden voortgezet;
• het verder reduceren van wachtlijsten en wachttijden;
• een fle xibele hulpverlening met een duidelijk produktbeschrijving en kostprijsberekening en zo concreet
mogelijke resultaatafspraken tussen provincie en instellingen (outputfinanciering).

II.7.3. Kleine groepen, grote problemen
Kleine groepen mensen hebben soms zeer grote problemen en veroorzaken die ook voor de samenleving. Dan
kan het gaan om een ontspoord gezin in de buurt, mensen met een psychiatrische problematiek die overlast
veroorzaken of groepjes jongeren die criminele activiteiten ontplooien, dan wel voor overlast zorgen. Reguliere
werkwijzen van meerdere instellingen bieden onvoldoende oplossing. Samenwerking en onorthodoxe aanpak
zijn vaak nodig, maar zeker niet gemakkelijk. Die willen wij wel gericht blijven ondersteunen in aansluiting op
eerdere initiatieven.
Wij hebben Jeugdzorg Groningen gevraagd welke rol zij bij een aanpak van het probleem zou kunnen spelen.
Om diezelfde reden steunen wij tijdelijk het initiatief Justitie in de Buurt en een gerichte aanpak in het kader
van Heel de Buurt.

II.7.4. Sociaal beleid
Het jaar 2002 zal in het teken staan van het verder en volledig in uitvoering nemen van het programma
"sociaal beleid steden in samenhang met herstructurering" en van het provinciale asielbeleid. Volgend jaar
zullen de breedtesportimpuls en het Huis voor de Sport op volle toeren moeten draaien. Nu de staatssecretaris
recent heeft besloten om rechtstreeks extra gelden voor de provincies beschikbaar te stellen (circa e 0,11 (ƒ
0,25) miljoen voor onze provincie voor 6 jaar) willen wij de sportimpuls verder versterken. Wij denken dan
met name aan sport en gezondheid, sport voor gehandicapten en verbreding van de sportvereniging (sport en
kinderopvang e.d.).
In nagenoeg alle aanzetten voor de POP-gebiedsuitwerkingen vormen leefbaarheid van en voorzieningen op
het platteland en in de dorpen belangrijke thema's. Nieuwe concepten zullen in beeld komen. Op basis van
een samenhangende visie moet op het lokale niveau aangeven worden hoe een duurzame sociale structuur
kan worden bereikt in samenhang met de economische ontwikkeling en de verbetering van de
omgevingskwaliteit. Een van de mogelijkheden hiervoor is het realiseren van multifunctionele centra. Deze
kunnen bijdragen aan het behoud en het exploiteerbaar houden van voorzieningen. Bovendien dragen ze bij
aan de combinatie van taken op het gebied van wonen, werken, zorg en vrije tijd, door veel voorzieningen op
dat gebied op één plek aan te bieden. Het zal wel betekenen dat dorpen onderling moeten samenwerken om
dergelijke centra te kunnen realiseren. Om deze vernieuwing op gang te brengen zijn wij bereid mee te
investeren.

II.7.5. Versterken vrijwilligerswerk
We willen een meerjarige structurele impuls geven aan het vrijwilligerswerk. Dit sluit mooi aan bij het recent
van kracht geworden rijksbeleid waarbij voor de komende 6 jaar e 11,3 (ƒ 25) miljoen op jaarbasis is
uitgetrokken om het vrijwilligersbeleid te versterken. Provincies en gemeenten kunnen een beroep doen op
deze rijksmiddelen. Wij willen samen met de gemeenten initiatieven ontwikkelen die vervolgens worden
gefinancierd door gemeenten, provincie en rijk. Hierbij staat ons een zelfde systematiek voor ogen als bij de
breedtesportimpuls, d.w.z. een stapeling van financiële bijdragen van de onderscheiden overheden.
Ter versterking van het vrijwilligerswerk willen we bedrijven en instellingen enthousiast maken voor het
vrijwilligerswerk. Een bedrijf kan een paar uur per maand deskundigheid beschikbaar stellen, of een paar
medewerkers. Ook kunnen door bedrijven bepaalde faciliteiten worden aangeboden. In dit verband ligt het
voor de hand dat we ook binnen onze eigen organisatie nagaan of en in welke mate
werknemersvrijwilligerswerk mogelijk is.
We hebben in ons land te maken met een multiculturele samenleving. Het vrijwilligerswerk is bij ons al jaren
een historisch onderdeel van de cultuur. In sommige andere landen is dat anders. De vraag is: hoe betrek je
allochtonen bij het vrijwilligerswerk. Wij willen hieraan ons steentje bijdragen.
We achten het daarnaast van groot belang dat jongeren in contact worden gebracht met het vrijwilligerswerk.
Daarom zullen wij onderwijsinstellingen faciliteren die het doen van vrijwilligerswerk onderdeel maken van het
lespakket. Wij kunnen de scholen ondersteunen bij het vinden van de juiste vrijwilligersorganisaties en er zorg
voor dragen dat de jongeren op een goede manier worden begeleid. Wij overwegen om
vrijwilligersorganisaties tijdelijk financieel te belonen, wanneer zij gericht nieuwe groepen vrijwilligers
inschakelen (jongeren, allochtone Nederlanders, asielzoekers).

II.7.6. Cultuur
In de komende periode zullen we vooral aandacht besteden aan de bijdrage die cultuur kan leveren aan
andere beleidsterreinen. De monumentenzorg vervult al een rol op het gebied van toerisme in het kader van
het project 'Erfgoedlogies'. Nu meer en meer blijkt dat culturele evenementen voor toeristen een belangrijke
stimulans zijn om een bepaald gebied te bezoeken willen we extra aandacht besteden aan dit fenomeen. De
komende jaren besteden we in de regionale cultuurplannen extra aandacht aan culturele evenementen die een
positieve bijdrage kunnen leveren aan het imago van de provincie. Niet alleen denken we dat deze activiteiten
de kennismaking met de regio zullen stimuleren, ook de trots op de eigen culturele identiteit van het gebied kan
op die manier een positieve injectie krijgen.
Wij willen de culturele betekenis van de stad Groningen versterken, waarbij de culturele instellingen en
opleidingen èn de evenementen zullen worden betrokken. Daarmee denken wij een impuls te geven aan de
toeristische aantrekkingskracht en aan het imago van stad en provincie. Samen met de gemeente Groningen
stellen we daartoe een actieplan op.

II.7.7. Media
Door de fiscalisering van de omroepbijdragen is de positie van de provincies ten opzichte van de regionale
media veranderd. Zoals het er op dit moment naar uitziet worden de geldstromen voor de regionale omroep in
een vijfjaarlijkse cyclus gegarandeerd. Bij het bepalen van die periode hebben we aansluiting gezocht bij de
door de provincies af te geven representativiteitsverklaring.
De politieke koers is om de subsidierelatie met RTV-Noord vorm te geven door middel van budgetafspraken.
Daarbij is het van belang een goede balans te vinden tussen de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid
van de provincie voor de regionale omroep enerzijds en de verantwoordelijkheid van RTV-Noord met
betrekking tot de bedrijfsvoering en de journalistieke aspecten anderzijds.

II.8. Bestuur
II.8.1. Interactieve beleidsontwikkeling
In een moderne democratie waarin het beleid ook werkelijk door de bevolking wordt gedragen is een
interactief proces op basis van vooraf duidelijk gestelde beleidskaders zonder meer een voorwaarde. Dat
betekent dat de burger - al dan niet collectief in de gedaante van organisaties en instanties - van meet af aan
betrokken dient te zijn bij het beleidsproces. Niet alleen voor een formele toetsing maar werkelijk vanaf het
begin van het beleidsproces willen we weten waar de voorkeuren van die burger liggen. En dat betekent weer
dat communicatie van meet af aan deel uit dient te maken van dat proces. De provinciale POP-bijeenkomsten
en de Meerstad-bijeenkomsten gezamenlijk met de andere partners zijn een goed voorbeeld van die situatie.
Op een geheel andere schaal gebeurt dat ook in de Provincie-Monitor, een jaarlijkse telefonische enquête
onder de Groninger bevolking. We hebben besloten een groot deel van de vragen betrekking te laten hebben
op voorlopige beleidsplannen en niet op al vastgesteld beleid. Ook op deze wijze betrekken we de bevolking
dus actief bij de voorbereiding van het beleid.

II.8.2. Vernieuwing van de provinciale democratie
Medio 2001 zal het wetsontwerp over de dualisering van het provinciaal bestuur bij de Tweede Kamer
worden ingediend. Met ingang van 2003 (het jaar van de provinciale verkiezingen) zal het provinciaal bestuur
een duaal karakter krijgen.
Dit houdt in een gewijzigde verhouding tussen PS en GS in bijv.: invoering van een provinciale Rekenkamer,
het recht van initiatief en amendement, ambtelijke ondersteuning van de Staten, verbetering van controle en
verantwoording, actieve informatieplicht, enquêterecht, recht van interpellatie en schriftelijke vragen, invoering
gedragscode en externe klachtenregeling.
Provinciale Staten hebben zich reeds in positieve zin uitgelaten over de invoering van een dualistisch stelsel.

Het is nu zaak daadwerkelijk te koersen op de realisering daarvan in 2003. Daartoe zullen enerzijds de
wettelijke en reglementaire aspecten van het dualisme aangepakt moeten worden zodat de beoogde scheiding
tussen het dagelijks bestuur en de volksvertegenwoordiging op een adequate wijze wordt vormgegeven en
anderzijds die stappen worden genomen die nodig zijn de gewenste cultuuromslag te verwezenlijken.

Inmiddels hebben Provinciale Staten besloten onze provincie aan te melden als kandidaat voor deelname aan
het Project Duale Provincies en Lokale Democratie. In dat kader zijn wij uiteraard bereid Provinciale Staten
waar nodig te ondersteunen.
Teneinde de taak van Statenlid als extern georiënteerd politicus te kunnen vervullen dient hij/zij niet alleen
redelijk te worden gehonoreerd, maar bovenal te kunnen beschikken over voldoende faciliteiten; zoals
bijvoorbeeld een goede technische uitrusting, ambtelijke ondersteuning en vergoedingen. Wij zijn bereid om
hierover in goed overleg met Provinciale Staten hierover nadere voorstellen te ontwikkelen.

III. Slot
We zijn ruim twee jaar op weg met de uitvoering van ons bestuursprogramma "Groningen groeit". In het
jaarverslag over 2000 "Ten halve niet gekeerd" hebben we teruggeblikt op die periode. Veel is in gang gezet.
De beleidskaders zijn vastgelegd. Het komt er nu op aan onze ambities waar te maken en onze
beleidsvoornemens te realiseren. Wij maken een scherpe keuze bij onze taakopvatting. Maatschappelijke
problemen en kansen zijn leidend. Als provincie kunnen we veelal niet meer solitair opereren. In het kader
van de netwerksamenleving werken we samen; in steeds wisselende verbanden met partners. Maar we
nemen daarbij wèl stelling en hanteren vanuit de eigen verantwoordelijkheid daarbij onze eigen beleidskaders.
Zoals aangegeven in de Voorjaarsnota 2001 zijn onze voorstellen nieuw beleid gebaseerd op:
* Voorstellen op basis van beleidsaccenten uit de Beleidsbegroting 2001
• mobiliteit (bijv. bereikbaarheid, versterking infrastructuur);
• sociaal beleid (bijv. voorzieningen, leefbaarheid m.n. in het kader van de herstructurering,
asielzoekers);
• kwaliteit (bijv. natuur en landschap, provinciaal bouwheerschap);
• water (berging, actieprogramma);
• gebiedsgerichte uitwerkingen (bijv. de Veenkoloniën);
* Voorstellen op basis van actuele ontwikkelingen, m.n. voorstellen op het gebied van veiligheid en in
verband daarmee de kwaliteit van vergunningverlening en het toezichts- en handhavingsbeleid;
* Overige beleidsvoornemens.
Wij trekken de ingezette koers ook in de tweede helft van onze beleidsperiode in belangrijke mate door.
Daarbij is wel sprake van enkele verbijzonderingen en actualiseringen.
Wij blijven ons onverminderd inzetten voor de fysieke leefomgeving. Centrale thema's daarbij zijn het stedelijk
netwerk Groningen-Assen en het daaraan gekoppelde STOV, en de gebiedsgerichte projecten, m.n. de
Veenkoloniën.
Wij willen extra accenten leggen bij ruimtelijke kwaliteit, sociale kwaliteit en veiligheid.
Bij ruimtelijke kwaliteit denken we aan zaken als provinciaal bouwheerschap, woonplannen,
dorpsomgevingsplannen, betere benutting van bestaande bedrijfsterreinen, zuinig ruimtegebruik en het met
behoud van kwaliteit accomoderen van economische groei. Maar ook aan aspecten als landschappelijke
identiteit en kwaliteit van natuur.
Sociale kwaliteit betekent voor ons leefbaarheid in de stad, een sterke culturele positie van de stad Groningen,
een leefbaar platteland met vitale dorpen en goede basisvoorzieningen (huisarts, ambulance,
vrijwilligersnetwerk).
Bij veiligheid gaat het om een veilige leefomgeving in de stad en op het platteland en het zoveel mogelijk
voorkomen van calamiteiten.
De zojuist geschetste koers is niet alleen richtinggevend voor de bestedingen uit de vrije ruimte (flexibel
budget), maar ook voor de ons ter beschikking staande bestemmingsreserves.
Wij hebben er daarbij voor gekozen de bestedingsvoorstellen - op een aantal uitzonderingen na - slechts voor
deze collegeperiode vast te leggen, d.w.z. tot en met het jaar 2003. We geven daarmee ruimte aan het nieuwe
college van GS om met ingang van 2004 eigen beleidsaccenten aan te geven.
In deel 2 van de Beleidsbegroting gaan wij gedetailleerd in op onze beleidsvoornemens en de daarmee
gepaard gaande inzet van financiële middelen.
In deel 3 treft u de eigenlijke Beleidsbegroting aan met een beschrijving van de productgroepen en

de middeleninzet.

Nota’s en onderwerpen voor inspraak in 2002
Nota/studie: Bodemsaneringsprogramma 2002-2005
Doelgroep: Gemeenten, waterschappen, rijk, inspectie, landbouworganisaties, industrie en
natuur- en milieuorganisaties en anderen.
Aanpak:
Ambtelijk en bestuurlijk overleg.
Planning:
Medio 2002.

bedrijven,

Nota/studie: Milieuverordening provincie Groningen (PMV)
Doelgroep:
Gemeenten, waterschappen, inspectie, industrie, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties, alle
inwoners van de provincie Groningen.
Aanpak:
Jaarlijks wordt de PMV, indien noodzakelijk, op onderdelen geactualiseerd, bijvoorbeeld
omdat de landelijke wetgeving is aangepast.
Planning:
Eén maal per kalenderjaar.

Interprovinciaal
Nota/studie: Herziening Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (IBW)
Doelgroep:
Iedere burger in Nederland.
Aanpak:
In april 2001 heeft via de Statencommissies van de drie waddenprovincies een evaluatie van
het IBW plaatsgevonden. Dat heeft tot gevolg dat het IBW herzien wordt . De coördinatie
van het overleg en de inspraak gebeuren door de Stuurgroep Waddenprovincies. Voor het
overige zal een procedure gevolgd worden overeenkomstig het POP.
Planning:
Inspraakprocedure tweede helft 2002.
Nota/studie:
Doelgroep:
Aanpak:
Planning:

Onderwijskwaliteitsimpuls
Onderwijsinstellingen en gemeenten.
Regionale discussie-bijeenkomsten + schriftelijke procedure.
Gedurende het hele jaar 2002.

Nota/studie: Jaarplan Jeugdhulpverlening 2003 / Beleidsplan 2003-2006
Doelgroep:
Instellingen en organisaties in de jeugdhulpverlening en jeugdzorg c.a.,
gemeenten, consumentengroepen.
Aanpak:
Gemeenten via gestructureerd overleg en schriftelijke inspraak; organisaties,
instellingen en clienten via vooroverleg en schriftelijke inspraak.
Planning:
September-oktober 2002.

