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1. Voortgangsrapportage Blauwestad 
 
 
Algemeen en vogelvlucht 
In de gebiedsopgave Blauwestad richten wij ons, aan de hand van de thema's leefbaarheid, 
economische kracht en sociale samenhang, op de versterking van Het Oldambt en in bredere zin de 
regio Oost-Groningen. Zoals de aanduiding van het gebied al doet vermoeden werken wij hierin 
samen met de gemeente Oldambt. Ze vormt een gezamenlijke inzet en zorg die wij de komende jaren 
willen voortzetten. Ontwikkeling van woningbouw en kaveluitgifte speelt een centrale rol in deze 
versterking, de baten die wij hieruit genereren worden ingezet voor de ontwikkeling van het gebied. In 
het bijzonder gaat het om de verdere ontwikkeling en (landschappelijke) inrichting van de 
woongebieden en de ontsluiting van het gebied door (recreatieve) infrastructuur en voorzieningen.  
 
Het projectbureau Blauwestad evenaart het succesjaar 2020 (68 getransporteerde kavels) door in 
2021 154 kavels te verkopen. De projectmatige ontwikkelingen in Het Havenkwartier, De Wei en in 
Het Riet zijn in trek. Eenzelfde tendens is zichtbaar in de verkoop van vrije kavels en al met al maakt 
de kavelverkoop een sterke groei door.  
 
In het besef dat onder de huidige marktomstandigheden deze groei de komende jaren aanhoudt start 
het projectbureau met de voorbereiding van het bouwrijp maken van nieuwe woongebieden, onder 
meer in De Wei. In het kader van het beheer van de woongebieden worden op diverse plekken 
herstel- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan wegen, bermen en openbaar groen. Circa 25 
projecten voor de aanleg en (groen)inrichting van de woongebieden zijn in voorbereiding of in 
uitvoering. Een beperktere beschikbaarheid van materialen en volle orderportefeuilles van aannemers 
maakt dit tot een extra grote opgave.  
 
Een deel van de hierboven genoemde projecten betreft de aanleg van nieuwe brugverbindingen, 
zowel ten behoeve van de ontsluiting van de woongebieden als recreatieve mogelijkheden. De 
inmiddels met groot succes in gebruik genomen en veel gebruikte Blauwe Loper - in gebruik genomen 
als de Pieter Smitbrug - dient in dit opzicht tot inspiratie. De in het verlengde van deze fiets- en 
voetgangersbrug te realiseren vaste brug in de Hoofdstraat (ter vervanging van een bestaande dam) 
krijgt qua ontwerp en design eenzelfde uitstraling. Een ander voorbeeld van een inrichtingsmaatregel 
is de volledige heraanleg (bestrating en groenstructuren) van het parkeerterrein en boulevard in Het 
Havenkwartier (Redersplein). Het beheer van de (woon)gebieden wordt uitgevoerd met behulp van de 
eigen projectorganisatie. Daardoor zijn de lijnen kort en kan snel gehandeld worden als dat nodig is. 
Ook vormt de 'buitendienst' een zichtbaar en direct aanspreekpunt voor bewoners/aannemers etc. Om 
de vele (bouw)activiteiten in goede banen is er intensief contact met de in het gebied aanwezige 
aannemers/partijen en is het projectbureau gericht op een heldere communicatie richting 
bewoners(belangen).  
 
De ontwikkeling van Blauwestad krijgt bestuurlijk vorm binnen de stuurgroep Blauwestad. In 2020 
sprak zij haar bestuurlijk commitment uit over de (stedenbouwkundige) afronding van Het 
Havenkwartier, een nieuw bestemmingsplan en afspraken over het beheer en onderhoud in 
combinatie met de overdracht van de openbare ruimte en infrawerken. In 2021 houdt de Stuurgroep 
koersvastheid in bilateraal overleg en (informele) bijeenkomsten. Elementen rond deze thema's 
komen terug in deze rapportage 2021. 
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De projectorganisatie, ingericht naar de thema's vastgoed, landschapsontwikkeling, water- en 
infrawerken en evenementen, heeft onderdak in het projectbureau Blauwestad. De projectorganisatie 
en het bureau wordt in stand gehouden door de provincie. De gemeente levert de nodige personele 
capaciteit en expertise en is vertegenwoordigd in diverse afstemmingsoverleggen, zowel op directie- 
als operationeel niveau.  
 
Kaders en hoofdthema's 
Met een breed palet aan recreatieve faciliteiten en de aanwezige natuurwaarden is Blauwestad een 
uniek woon- en recreatiegebied in het Oldambt. Die waarde en uniciteit willen we behouden en 
versterken. Daarbij grijpen we (terug) naar de volgende uitgangspunten en thema's: 

• De verdere uitwerking en uitvoering van de begin 2015 vastgestelde woningbouw- en 
verkoopstrategie "Blauwestad aanpak 2015 » zichtbaarheid van kwaliteit". 
Wij investeren in verbreding van het woningbouwproduct, meer vraaggericht en kleinschalige 
ontwikkeling. Deze strategie is ingezet om de kaveluitgifte en grondopbrengsten te stimuleren, 
dusdanig dat deze in de pas lopen met de grondexploitatie Blauwestad. 

• Het blijven investeren in recreatieve en toeristische voorzieningen, onder meer bestaande uit 
wandel-, fiets- en vaarroutes, aanlegvoorzieningen, uitbreiding van het vaarroutenetwerk. 

• Woongebieden Blauwestad:  
Samen met de gemeente zorgen wij voor het verbeteren van de infrastructuur en voor een goed 
beheer van de openbare ruimte. In dat kader maken wij met de gemeente afspraken over (een 
gefaseerde) overdracht van eigendommen in de openbare ruimte en over de verdeling of 
overdracht van het beheer en onderhoud. 

• Oldambtmeer:  
Samen met gemeente, het waterschap Hunze en Aa's en overige betrokkenen zorgen wij voor 
schoon, veilig en goed bevaarbaar water. 

• Het voeren van een actieve promotiecampagne en het organiseren van en/of faciliteren van 
evenementen in Blauwestad. 

 
GREX-doelstelling 2021 
De Grondexploitatie Blauwestad (GREX) ziet toe op een toekomstbestendige ontwikkeling van 
Blauwestad. De GREX-verkoopdoelstelling in 2021 bedraagt 44 kavels, het daadwerkelijke 
verkoopcijfer 2021 ligt op 154 inclusief kavels restgrond. De overdracht van kavels/woningen 
concentreert zich niet alleen in Het Havenkwartier (21 appartementen en 8 grondgebonden woningen 
fase 5 woningbouwplan Havenkwartier Blauwestad) en in De Wei (Kievit fase 2 en 3) maar ook in Het 
Riet, waar enkele eilanden projectmatig tot ontwikkeling zijn gebracht. De eerste projectmatige 
deelgebieden die in de periode 2015-2018 tot ontwikkeling zijn gebracht zijn ultimo 2021 vrijwel geheel 
uitverkocht en bebouwd. De verkoop van vrije kavels houdt gelijke tred met de projectmatige kavels 
(75 om 78 kavels). 
 
De huidige GREX kent een looptijd van 
twintig jaar. Jaarlijks beoordeelt de 
accountant of die termijn kan worden 
gehandhaafd (op basis van de 
verslagleggingsregels van 
grondexploitaties bedraagt de standaard 
looptijd tien jaar). Ook bij de beoordeling 
in 2021 voor de grondexploitatie 2022 
kwam de accountant tot de conclusie 
dat de redenen om gemotiveerd af te 
kunnen wijken van de 10-jaarstermijn 
voldoende valide zijn.  
 
Vastgoed en Infrastructuur woongebieden 
Doel: start/ continuering van de verkoop van bouwkavels conform de in 2015 vastgestelde 
woningbouw- en verkoopstrategie 
 
De rapportage 2020 meldde als voorlopig slotakkoord de verkoop van fase 4 (26 woningen) van het 
woningbouwplan Havenkwartier Blauwestad, bestaande uit meerdere blokken hofjeswoningen (totaal 
95 woningen). Dit jaar startte de eindfase van dit woningbouwproject. De bouwgrond voor Het 
Arsenaal (fase 5) werd overgedragen. Het complex biedt ruimte voor 21 appartementen en 8 
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grondgebonden woningen. Verderop in Het Havenkwartier startte de ontwikkeling van Havenmeester 
2, bestaande uit 15 geschakelde woningen. De afronding van Het Havenkwartier krijgt vorm met 
Havenkwartier Midden, de verkaveling telt circa 70 woningen. Ter voorbereiding op uitgifte van dit 
bouwgebied komt het bestek bouwrijp maken tot stand, het bouwrijp maken start in januari 2022. 
In De Wei komen de projectmatige kavels Kievit fase 3 in de verkoop. Ook wordt dit bouwgebied, 
samen met de aansluitende fasen 4 en 5, bouwrijp gemaakt. De kavels van Kievit fase 4 en 5 worden 
als vrije kavels uitgegeven. Januari start het projectbureau met de verkoop van de bouwkavels fase 4 
en 5. Eenzelfde ontwikkeling is zichtbaar in woongebied Het Riet. De eilanden Falster II/III en Funen 
worden bouwrijp gemaakt (tot september 2022). Haar voorloper op het eiland Falster (15 
projectmatige woningen) is uitverkocht, terwijl het projectmatige eiland Lindholm & Saltholm (43 
projectmatige woningen) bouwrijp wordt opgeleverd.  
 

 
 
De verkoop van vrije kavels ontwikkelt zich gelijkmatig, waarbij opvalt dat de interesse en verkoop van 
kavels in Het Wold (kavels variërend van ca. 2.000 - 5.000 m2) gelijke tred houdt met de verkoop in de 
overige woongebieden. In voorgaande jaren was de interesse voor dit woongebied mondjesmaat, 
totdat vorig jaar de belangstelling begon te groeien. Dit jaar zette die groei door hetgeen meerdere 
verkopen opleverde. In dit kader zijn in Het Wold diverse verkeerstechnische maatregelen genomen 
(verlichting, bebording) en zijn wegen nieuw geasfalteerd en bermen nieuw ingezaaid/beplant. Tevens 
werd gestart met de voorbereiding voor realisatie van een volwaardige tweede ontsluitingsweg naar 
Het Wold, bestaande uit de vervanging van de huidige langzaam verkeer oeververbinding Oeverlibel 
door een autoverkeersbrug. 
 

 
 
Resultaten en tendensen vastgoed en infra 2021: 

• Realisatie GREX-doelstelling 2021 (44 kavels): 
- overdracht bouwgrond voor de bouw van 21 

appartementen en 8 grondgebonden woningen 
in fase 5 Het Arsenaal woningbouwplan 
Havenkwartier Blauwestad = projectmatig; 

- overdracht 75 vrije kavels; 
- overdracht 49 projectmatige kavels; 
- realisatiecijfer 2021: 154 kavels (incl. kavels 

restgrond); 
- groei inwoneraantal Blauwestad 2021: 797 per 

één januari 2021 - 983 per 31 december 2021. 

• Voorbereiding en/of realisatie bouw- en woonrijp maken bouwgebied; 
- realisatie fase 5 Het Arsenaal, waaronder de plaatsing van een dam/-keerwand (doorloop tot 

maart 2022); 
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- realisatie bouwgebied Kievit fase 2-5 (doorloop tot april 2022) en bouwgebied eiland Lindholm 
& Saltholm (Het Riet); 

- bestekvoorbereiding "Blokeiland Kievit", vier bouwkavels met een oppervlakte van circa 1.800 
m2 per kavel, incl. realisatie ontsluitingsdam vanaf Kievit en openbare (nuts)voorzieningen. 

- realisatie bouwgebied en ruwbouw Havenmeester II, in afstemming en in samenwerking met 
de betrokken aannemer (doorloop tot september 2022); 

- vaststelling verkaveling/woningtypologieën en voorbereiding + realisatie (doorloop tot juli 
2022) bestek bouwrijp bouwgebied Havenkwartier Midden,  

- Vaststelling stedenbouwkundige uitgangspunten en nadere civieltechnische uitwerking 
bouwgebied Havenkade (wonen/werken) in Het Havenkwartier. De geplande aanbesteding en 
bouwrijp maken van het bouwgebied ligt in de periode december 2021 - oktober 2022.  

- voorbereiding bestek bouwgebied Falster II/III en Funen (Het Riet).  

• Herijking en vernieuwing bestemmingsplan: vaststellen en in procedure brengen voorontwerp 
bestemmingsplan Blauwestad Herziening 2021 door de gemeente Oldambt (november/december 
2021). 

• Beheer en onderhoud bouwkavels woongebieden. 

• Voeren van effectief toezicht op de toegenomen (bouw)activiteiten. Dit vindt onder meer plaats 
door structurele bouwoverleggen met de in het gebied werkzame aannemers. 

 

 
• Uitbreiding website www.blauwestad.nl en interactieve kavelkaart - projectmatige ontwikkelingen.  

• Personele versterking en intensivering online marketingcampagne Wonen en Beleven op de eigen 
website, via social mediakanalen en via perspublicaties. Tevens gerichte informatievoorzieningen 
(bouw)activiteiten en tijdelijke verkeersmaatregelen.  

 

 
 
  

http://www.blauwestad.nl/
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Doel: afronding hoofdinfrastructuur in bestaande woongebieden en realisatie ontsluiting nieuwe 
(projectmatige) deelgebieden 
 
In het kader van de projectmatige ontwikkeling wordt (buiten de geplande hoofdinfrastructuur) nieuwe 
infrastructuur gerealiseerd. Deze is gealloceerd in de GREX, in afstemming met de nog te realiseren 
en geplande hoofdinfrastructuur. Waar nodig is de realisatie van de hoofdinfrastructuur herijkt.  

• Realisatie en oplevering beweegbaar gedeelte in de loopsteiger strand Zuid (zie ook onderdeel 
Economie, Toerisme, Recreatie). 

• Voorbereiding bestek en aanbesteding Blauwe Beekjuffer (Hoofdstraat, in verlengde tracé Blauwe 
Loper). De geplande start van de bouw is juni 2022 met een doorlooptijd tot oktober 2023. 

• Bestekvoorbereiding en aanbesteding vervanging bestaande bruggen eilanden Langeland en 
Endelave (Het Riet-Noord). 

• Bestekvoorbereiding en aanbesteding vervanging bestaande hoogholtje Oeverlibel door een vaste 
autoverkeersbrug (Het Wold). 

• Realisatie asfalteringswerkzaamheden en opwaardering woonstraten in De Wei en Het Wold, 
inclusief openbare verlichting. 

• Voorbereiding bestek herinrichting en opwaardering Hoofdstraat en woonstraten Het Park. 

• Aanplanten dan wel vervangen groenstructuren in De Wei, Het Wold en in Het Riet (Falster, 
Lindholm & Saltholm).  

 
Doel: aanleg rechtstreekse verbinding voor fietsers en voetgangers van het centrum van Winschoten 
naar Het Havenkwartier in Blauwestad - Blauwe Loper 
 
Sinds de ingebruikname (begin 2021) is de Blauwe Loper meteen een groot succes. De brug wordt 
veelvuldig gebruikt door fietsers en wandelaars, bijvoorbeeld voor een boodschap in het centrum van 
Winschoten of een fietstocht naar Blauwestad (en verder). De afstand tussen Winschoten en 
Blauwestad is opeens 'overbrugbaar' geworden, als het ware groeien beide kernen aan elkaar. Naar 
verwachting start medio 2022 de heraanleg van de fietsroute door het Stadspark naar het centrum van 
Winschoten. Dit gemeentelijke project wordt uitgevoerd binnen de middelen van REP-ZZL 
(Investeringsagenda Ring Blauwestad). Zoals hierboven al aangegeven start de voorbereiding van het 
bestek van de Blauwe Beekjuffer, de geplande vaste brugverbinding in de Hoofdstraat. Deze brug ligt 
in het verlengde van het tracé van de Blauwe Loper, en krijgt qua ontwerp en design eenzelfde 
uitstraling.  
 

 
 
Beheer en Onderhoud 
Doel: beheer en onderhoud van provinciale eigendommen (Oldambtmeer, bouwkavels, opstallen, 
infra- en kunstwerken, diverse delen openbare ruimte) 
 
Het beheer en onderhoud is in de afgelopen jaren geïntensiveerd en op peil gebracht, deels 
uitgevoerd binnen de eigen provinciale organisatie. Het effect daarvan is dat het gebied er anno 2021 
verzorgd bij ligt. Waar nodig en mogelijk kan snel worden ingegrepen. Op plekken die min of meer 
onbenut zijn is ruimte voor experiment (gewassenteelt) of uitbreiding van het groen. 

• Maaien bodemvegetatie Oldambtmeer, vaarweg Blauwe Passage en vaarroutenetwerk rond het 
Oldambtmeer. 

• (Eenmalig) uitbaggeren ondieptes (mei/juni) en herstel van de beweegbare brug Dwergjuffer in 
woongebied Het Riet (zomer 2021). 
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• Aanplanten dan wel vervangen groenstructuren in De Wei, Het Wold en in Het Riet (zie ook 
hiervoor onderdeel Hoofdinfrastructuur woongebieden).  

• Inzet eigen gebiedsbeheer. Dit is sinds jaren vaste praktijk. Het leidt tot kostenbesparingen en 
versterkt het toezicht en mogelijkheid van direct ingrijpen. De in 2020 ingerichte werkschuur aan 
het Oostereinde functioneert inmiddels als vast onderkomen van de buitendienst medewerkers. 
Het legt de basis voor een veilig en comfortabel werkklimaat. In de werkschuur wordt werk 'van 
buiten naar binnen gehaald', bijvoorbeeld onderhoud van straatmeubilair. Binnen deze setting 
biedt Blauwestad onder begeleiding werkervaringsplaatsen met een brede diversiteit aan 
werkzaamheden. Deze vorm van social return heeft sinds enige jaren vaste plek binnen het 
beheer en onderhoud van het (buiten)gebied van Blauwestad. 

• Gebruik en beheer werkhaven Midwolda. De provincie maakt gebruik van de gemeentelijke 
werkhaven gelegen aan de noordzijde van het Oldambtmeer, voor het uitvoeren van 
(onderhouds)werken en de opslag van (werk)materialen en stalling van materieel.  

• Het in het kader van agrarisch natuurbeheer verpachten of in bruikleen geven van diverse 
gebiedsdelen/herbestemmingsgronden, in combinatie met begrazing door een schaapskudde. 
Jaarlijks vindt een herziening of actualisatie plaats.   

• Continueren en aanscherping (uitvoering 2019) aanpak zwemwaterkwaliteit stranden. 
Per 2019 voeren de betrokken overheden (waterschap Hunze en Aa's, gemeente Oldambt en de 
provincie) gezamenlijke inzet voor het verbeteren en behouden van de zwemwaterkwaliteit. In 
2021 is de zwemwaterkwaliteit van de stranden aan het Oldambtmeer onbetwist. Het onderhoud 
van de stranden heeft/vergt de nodige aandacht, eenmalig was een opschoonactie van het 
zuidstrand nodig in verband met glasafval (vandalisme).  

• Fasegewijze overdracht openbare ruimte en werken aan de gemeente Oldambt. Het streven is dat 
de overdracht vanaf 2021 fasegewijs gestalte krijgt. In een overgangsperiode tot 1 januari 2025 
blijft de provincie het beheer verzorgen. Na die datum gaat ook het beheer over naar de 
gemeente. 
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Doel: effectief/doelmatig beheer en exploitatie van de (recreatieve) faciliteiten in Het Havenkwartier 
(horeca- en havenfaciliteiten, strandvoorzieningen, camperplaatsen, sportplaats, evenemententerrein) 
In de ontwikkelingsvisie wordt Het Havenkwartier opgetekend als het hart van Blauwestad waar 
wonen, werken en recreëren samenkomen. In 2021 zijn diverse stappen gezet ter behoud en 
versterking van deze centrumfunctie:  
 

• Toepassen coronamaatregelen inrichting kantoor- en receptieruimte projectbureau Blauwestad 
Redersplein 2. Beheer gebouw Redersplein 2-8, exploitatie van brasserie en havenkantoor door 
derde partijen. 

• Pop Up Shops - 7 containerunits voor kleinschalig/tijdelijk ondernemerschap (lees ook hierna 
onder Economie, Toerisme, Recreatie). 

• Realisatie herinrichting Redersplein (parkeerplaats) en boulevard (bestrating/groen). Dit project 
heeft een doorlooptijd tot januari 2022. 

• Realisatie beweegbaar gedeelte in loopsteiger strand naar Redersplein. (lees ook hierna onder 
onderdeel Economie, Toerisme, Recreatie). 

 

 
 

• Gestandaardiseerd gebruik evenemententerrein. 

• Diverse gebruiksmogelijkheden evenemententerrein en camperplaats. 

• Exploitatie evenementenlocatie Wilgenborg. Met armaturen wordt de constructie/omtrek van de 
Wilgenborg aangelicht. Verder beschikt de Wilgenborg over aansluitpunten voor elektra en water, 
zodat een diversiteit aan evenementen en activiteiten mogelijk is. Het (groen)beheer wordt 
periodiek uitgevoerd door of in opdracht van de provincie, in samenspel met de gemeente en een 
groep van vrijwilligers. De programmering is in handen van de gelieerde stichting Wilgenborg. De 
Wilgenborg is hierdoor goed bruikbaar (voor evenementen), toegankelijk en verzorgd. Vanwege 
de corona pandemie is de Wilgenborg in 2021 beperkt gebruikt voor evenementen/activiteiten.   

• Standplaatsen kleine horeca. 
 
Landschap 
Doel: landschappelijke inrichting (Blauwestad aanpak 2015 - zichtbaarheid van kwaliteit) 
 

In de aanpak van 2015 is een route 
geschetst voor de landschappelijke 
inrichting, met als hoofdelement de 
ontwikkeling van een samenhangend 
landschapsplan (lees hieronder). In de 
tussenliggende periode zijn reeds (2020) 
diverse directe maatregelen getroffen, met 
name in Het Havenkwartier en Het Park, in 
de vorm van diverse parkachtige elementen 
en bomenlanen (ter benadrukking van 
oorspronkelijke zichtlijnen).  

 
Binnen de woongebieden worden de komende jaren meerdere van dergelijke ingrepen ingepast. In 
Het Wold loopt een studie voor de aanleg van een bosgebied. In dit woongebied zijn langs wegen 
(reeds) diverse groenstructuren aangebracht. Eenzelfde maatregel is toegepast in De Wei. En ook de 
herinrichting van de parkeerplaats/boulevard Redersplein komen uit de koker van het landschapsplan 
(lees ook hiervoor onderdeel Beheer en exploitatie faciliteiten Havenkwartier). Op de bestaande 
Landschapsvisie (Prolander) - met ontwerpen en voorstellen voor de verdere inrichting van het gebied 
en het leggen van landschappelijke en historische verbindingen - geïnspireerde projecten worden 
fasegewijs uitgevoerd.  
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Economie, Toerisme, Recreatie 
Doel: start/continuering uitvoering economisch profiel; mobiliseren en faciliteren van ondernemers in  
het gebied/vergroten economische dynamiek 
 
In de ontwikkelingsvisie leggen provincie en gemeente zich door middel van het realiseren van een 
breed dooraderde recreatieve infrastructuur (Ring Blauwestad) toe op het scheppen van voorwaarden 
voor een economisch/recreatieve ontwikkeling van het gebied. Deze infrastructuur is voor een groot 
deel aangelegd. Het projectbureau ondersteunt daarin met een inmiddels volwaardig 
evenemententerrein. In 2016 hebben de provincie en gemeente zich opnieuw gecommitteerd aan het 
uitbreiden van de recreatieve infrastructuur en projecten (Investeringsagenda Ring Blauwestad). Voor 
2021 kan als specifiek resultaat worden benoemd: 

• Met de in 2021 toegekende subsidie REP-ZZL kan uitvoering worden gegeven aan de 
Investeringsagenda Ring Blauwestad. De voorbereiding en aanbesteding van de binnen de 
investeringsagenda geplande realisatie van fietspaden is gestart (november 2021). Een ander 
project wat voorop loopt is de heraanleg van de fietsroute door het Stadspark naar het centrum 
van Winschoten (lees verder hiervoor onderdeel Blauwe Loper). 

• Het concept Havenkade staat mede in het teken van de trits economie, toerisme en recreatie. Dit 
concept ontwikkelt zich tot een plintbebebouwing met gemengde functies wonen/werken aan de 
boulevard in Het Havenkwartier (lees ook hiervoor onderdeel Vastgoed en Infrastructuur 
woongebieden).  

• Verhuur 7 containerunits ten behoeve van tijdelijk ondernemerschap op het gebied van cultuur, 
educatie, recreatie en horeca (Pop Up Shops). In 2021 waren alle units in gebruik, de 
belangstelling is groot, met een sterke variëteit aan initiatieven (ijssalon, handwerkwinkel, 
wijnkoperij).  

• Realisatie beweegbaar gedeelte in steigerbrug strand Zuid (ingebruikname per het vaar- en 
recreatieseizoen 2022) en realisatie fietspont natuurgebied Reiderwolde/Tjamme ("pont van 
Henk"). 

• Planvoorbereiding plaatsing twee hoogholtjes op Kievit (De Wei) ten behoeve van de uitbreiding 
fietspadennetwerk. 

• Herijking bestemmingsplan Blauwestad; diverse recreatieve bestemmingen (gehele plan), 
bestemming aan-huis-verbonden beroep en de bestemming kleinschalige bedrijfsmatige 
activiteiten (Het Havenkwartier). 

• Evenementen/(bewoners)initiatieven: (jaarlijks) circus, faciliteren winteractiviteiten (schaatstocht 
Oldambtmeer/nieuwjaar duik), appeloogst en -perserij, aanleg bessentuin en bessenpluk, 
gewassenteelt, realisatie horecafunctie Flonk nabij woongebied Het Riet/ Finsterwolde.  

 

 
 
Gebiedsmarketing, Evenementen & Cultuur, Pers en Publicaties 
Doel: voortzetten van de in 2013 resp. in 2015 (marketingplan en nieuwe beeldmerken resp. 
promotiecampagne Blauwestad aanpak 2015 - zichtbaarheid van kwaliteit) in samenwerking met de 
gemeente 
 
Het marketingplan en promotiecampagne uit 2015 heeft zich vertaald in een sterk verbeterde en 
toegankelijke website, gerichte deelname aan woon- en consumentenbeurzen, weekendopeningen en 
deelname aan open huizendagen en het gericht zoeken en benutten van de (social)mediakanalen en 
publicaties. De focus ligt op direct klantcontact en directe opvolging van klantinteresse. In 2019 is de 
promotiecampagne integraal vernieuwd, met name op het gebied van het productaanbod, de 
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doorontwikkeling van de website en promotie-uitingen (woon- en beleefcampagne). Mede in het licht 
van de coronapandemie betaalt deze investering in (online marketing) zich ten volle terug, het 
projectbureau is in 2021 goed geëquipeerd om de markt digitaal te bedienen en via de 
socialmediakanalen en geschreven pers te bereiken. In 2021 breidt het projectbureau haar personele 
capaciteit ten behoeve van de woon- en gebiedspromotie uit, en staat mede in het kader van gerichte 
informatievoorziening aan bewoners/publiek over de (bouw)activiteiten en tijdelijk gewijzigde 
verkeerssituaties. 
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2. Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
 
 

1. Inleiding  
 

Dit VTH-jaarverslag 2021 sluit aan op het VTH-jaarprogramma 2021. De wetgever heeft aan ons, 
Gedeputeerde Staten, taken toebedeeld.  In het programma hebben wij de wettelijke activiteiten voor 
vergunningverlening, toezicht en handhaving samengebracht. Het gaat om de volgende wetten: 

• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

• Wet milieubeheer 

• Wet bodembescherming 

• Besluit bodemkwaliteit 

• Vuurwerkbesluit 

• Wet natuurbescherming 

• Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) 

• Wet luchtvaart 

• Wegenwet 

• Waterwet 

• Binnenvaarwet 

• Scheepvaartverkeerswet. 
 
Om de kwaliteit van de leefomgeving in Groningen te verbeteren en in stand te houden voeren wij een 
groot aantal activiteiten uit.  Naast planvorming, realisatie, en subsidieverlening bewerkstelligen wij 
onze beleidsdoelen met vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Daarmee willen wij 
milieuhinderlijke activiteiten voorkomen, natuurwaarden behouden, de biodiversiteit beschermen, de 
fysieke veiligheid borgen, de verkeersveiligheid bevorderen en gezondheidsrisico's minimaliseren.  
Ons jaarplan voor VTH en ons VTH-jaarverslag zijn onderdeel van de sturing volgens Big-Eight en 
twee schakels tussen het beleid en de uitvoering daarvan. Voor VTH zijn de volgende strategische en 
tactische beleidsdocumenten van belang: 
  
Strategische beleidskaders: 

• vigerende Omgevingsvisie Provincie Groningen 

• geconsolideerde Omgevingsverordening Provincie Groningen, februari 2019 

• Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl (2017)  

• Coalitieakkoord 2019 

• Landelijke Handhavingsstrategie 

• Noordelijke Maat voor de uitvoering van het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) en de Richtlijn 
industriële emissies (RIE-4). 

 
Tactische en operationele beleidskaders:  

• vigerende Milieuplan 

• Beleidsnota Groen Groningen en de Beleidsnota Natuur 2013-2021 

• Natuurvisie provincie Groningen, Aanvulling op Beleidsnota Natuur 2013-2021 in het kader van de 
Wet natuurbescherming 2017 

• Verordening natuurbescherming Provincie Groningen 

• Toezicht- en Handhavingsstrategie Wabo in de provincie Groningen 

• Uitwerking handhavingsstrategie Whvbz 

• Handhavingsdocument Vuurwerk 2008 

• Risicoanalyse bedrijfsmatige vuurwerkontbrandingen Provincie Groningen 2020 

• Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk 

• Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract) 

• Handreiking Vuurwerk en Vogels (IPO) 

• Landelijke Aanpak Toezicht Risicovolle Bedrijven (LAT RB) 

• Amendement PS naar aanleiding van rapport 'Grip op Brzo-bedrijven' van de Noordelijke 
Rekenkamer. 
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De wetgever heeft ons verplicht de Wabo-gerelateerde VTH-activiteiten te prioriteren en te beschrijven 
het VTH-jaarprogramma. Wij hebben gekozen voor het opstellen van een integraal programma en 
daarin de programmering van de VTH-activiteiten van de Wabo en die van de andere voornoemde 
wetten en besluiten gebundeld. 
Onze resultaten hebben wij bereikt door de inzet van medewerkers van Omgevingsdienst Groningen 
(ODG), buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's), natuurorganisaties en eigen medewerkers. Ook 
de samenwerking met andere overheden en overheidsdiensten heeft bijgedragen aan de resultaten. 
De resultaten zijn in het volgende hoofdstuk per wet toegelicht. In de bijlage treft u de gerealiseerde 
aantallen vergunningen, toezichtbezoeken en handhavingsbesluiten.   
 

 
2. Uitvoering 
 

Domein Uitvoering en basisteam VTH 
Met de organisatiebrede verandering en ontwikkeling is in 2021 het domein Uitvoering met daarin het 
basisteam VTH gevormd. In het team werken de medewerkers van het VTH-loket samen met de 
deskundigen in de backoffice. Het loket vervult de centrale rol voor de administratieve behandeling 
van de inkomende en uitgaande VTH-zaken. De vakinhoudelijke werkzaamheden worden gedaan 
door de medewerkers van de backoffice en de Omgevingsdienst Groningen. Het domein en het 
basisteam zijn operationeel per 1 januari 2022.  
 
Achterstand in de uitvoering en krapte op de arbeidsmarkt 
Ondanks de coronapandemie zijn onze VTH-activiteiten doorgegaan. In het voorliggende jaarverslag 
over 2021 verstrekken wij de resultaten en relateren we ze aan de voorgenomen activiteiten die wij 
hebben beschreven in het jaarprogramma. Op verscheidene taakgebieden is het aantal 
vergunningenbesluiten en aantal controles achtergebleven bij het voornemen uit het programma. Door 
coronamaatregelen zijn de controles aangepast en beperkt of uitgesteld. Door de inzet van de 
medewerkers en door inhuur van personeel zijn achterstanden in de verlening van 
milieuvergunningen, de verlening van de ontheffingen van de Natuurbeschermingswet (soorten) en in 
het milieutoezicht weggewerkt. De achterstand in de verlening van de 
Natuurbeschermingswetvergunningen (stikstof) is nog aanwezig. In 2021 hebben we ervaren dat door 
krapte op de arbeidsmarkt het moeilijker is geworden personeel in te huren en nieuw personeel te 
werven. 
 

2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  

Deze paragraaf beschrijft de verantwoording van onze VTH-taken die voortvloeien uit de Wabo. Wij 
zijn het Wabo-bevoegd gezag voor circa 140 bedrijven. Wij zijn daarmee voor die bedrijven ook het 
bevoegd gezag voor bouwen, reclame, in-/uitritten, kappen, slopen en de indirecte lozingen. De 
Omgevingsdienst (ODG) heeft voor ons het overgrote deel van de werkzaamheden uitgevoerd. De 
ODG focust zich voor ons op circa 100 bedrijven, waaronder voedingsmiddelen bedrijven, 
energieproductiebedrijven en afvalbedrijven en op circa 40 bedrijven met grote hoeveelheden 
gevaarlijke stoffen.  
 
2.1.1 Algemeen 

Met VTH reguleren wij bedrijfsactiviteiten die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. 
Het VTH-beleid volgt vooral uit het Europese en nationale milieubeleid. Wij hebben het aangevuld met 
provinciaal beleid. In onze rol als opdrachtgever voor de ODG sturen wij vooral op output. Dit betekent 
dat wij sturen op de realisatie en kwaliteit van vooraf afgesproken producten en diensten. Deze 
diensten zijn opgenomen in de producten- en dienstencatalogus (PDC) van de ODG en de Noordelijke 
Maat die de drie noordelijke provincies voor de uitvoering van de Brzo- en RIE-4 taken hebben 
vastgesteld. 
Voor het Wabo-toezicht en de -handhaving volgen wij de methodiek 'programmatisch handhaven'. 
Hierin worden de risico's van slecht naleefgedrag ingeschat en op basis daarvan worden de jaarlijkse 
prioriteiten vastgesteld. We bewerkstelligen daarmee dat we onze capaciteit transparant en 
risicogestuurd inzetten. De aandacht voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) is toegenomen. In de 
loop van 2021 hebben de toezichthouders van de ODG bijgedragen aan de beoordeling van de 
emissies van ZZS. 
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Op circa 40 bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen is het Besluit risico zware 
ongevallen (Brzo) of de Regeling industriële emissies (RIE-4) van toepassing. Met de provincies 
Fryslân en Drenthe hebben wij hiervoor de Noordelijke Maat voor de vergunningverlening, het toezicht 
en de handhaving vastgesteld. In 2021 heeft de Omgevingsdienst Groningen ons over de uitvoering 
van de Brzo- en RIE-4-taken gerapporteerd. De werkzaamheden voor de Noordelijke Maat blijken 
uitgebreider dan de werkzaamheden volgens de PDC. Omgevingsdienst Groningen heeft op 
onderdelen een achterstand ten opzichte van de Noordelijke Maat vastgesteld en met extra personele 
inzet de achterstand in 2021 weggewerkt.  
 
Actualisatieprogramma 
Wij zien toe op de kwaliteit van verleende vergunningen, opdat zij actueel en handhaafbaar zijn en 
aansluiten bij de stand der techniek voor de voorzieningen en maatregelen voor een goede en veilige 
leefomgeving. In Nederland geldt voor de bevoegde gezagen de Wabo-verplichting om regelmatig na 
te gaan of een verleende omgevingsvergunning milieu toereikend is. Wij hanteren voor de 
actualisatietoetsen een richtlijn van 5 jaar. Er zijn daarna verschillende aanleidingen om tot 
actualisatie van een vergunning over te gaan: 

1. Uitkomsten van uitgevoerde actualisatietoetsen; 
2. Uitkomsten risicoanalyses; 
3. Toezicht-, handhavings- of incidentenbevindingen (klachten en ongewone voorvallen); 
4.  Gewijzigde wet- en regelgeving, jurisprudentie of BBT-conclusies; 
5.  Regionale of landelijke aandachtspunten. 
 

Het Meerjarige ActualisatieProgramma (MAP) is ons dynamisch overzicht van de te actualiseren 
vergunningssituaties en de uit te voeren actualisatietoetsen. In 2020 is een inhaalslag gemaakt 
waarbij de achterstand van actualisatietoetsen is weggewerkt. Er is een achterstand in de actualisatie 
van de vergunningen vastgesteld. De ODG heeft daarop het MAP bijgesteld. De achterstand is deels 
in 2021 ingelopen en zal in de komende jaren worden weggewerkt. Voor de reguliere VTH-bedrijven 
zijn in 2021 de geplande actualisatietoetsen uitgevoerd. Bij de Brzo/RIE-4 bedrijven was begin 2021 
een achterstand bij het uitvoeren van de actualisatietoetsen als gevolg van niet-uitgevoerde 
actualisatietoetsen in de voorgaande jaren. Met inhuur is deze achterstand grotendeels ingelopen. 
 
Bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen 
Bij de inrichtingen waarvoor wij voor de milieutaken het bevoegd gezag zijn, voeren wij ook de VTH-
taken uit voor bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen (BRIKS). Het toezicht op sloop en de 
bouwactiviteiten wordt uitgevoerd door de ODG. De medewerkers richten zich in eerste plaats op 
(constructieve) veiligheid. Veel geconstateerde tekortkomingen hebben te maken met de uitvoering 
van de wapening of de bekisting en het ontbreken van benodigde gegevens op de bouwplaats. Het 
blijkt dat veel tekortkomingen na een eerste controle worden opgelost; het naleefgedrag kan als ruim 
voldoende worden aangemerkt.  
In 2021 zijn minder aanvragen voor de activiteit 'bouwen' binnengekomen dan op basis van 
voorgaande jaren was ingeschat. Het is onduidelijk waarom er minder aanvragen zijn ingediend, maar 
het vermoeden is dat bedrijven als gevolg van de coronacrisis wachten met hun investeringen. In 
navolging van vergunningverlening is ook het aantal toezichtbezoeken achtergebleven bij de 
verwachtingen. Ook hier is het aannemelijk dat de coronacrisis een rol speelt. Door de lockdown en de 
daaropvolgende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan heeft de ODG minder 
controlebezoeken uitgevoerd. 
 
Rapportage risico afvalstoffenbedrijven  
De ODG rapporteert twee keer per jaar over het financieel risico van de opslag van afvalstoffen bij 
afvalbedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is. De focus ligt op bedrijven die meer dan 
€ 100.000 aan negatief gewaardeerd afval binnen de inrichting opgeslagen hebben. Wij hebben in 
2021 de rapportages ontvangen en vertrouwelijk behandeld. De (mogelijke) financiële last voor de 
provincie is ingeschat en de inschatting is betrokken bij de vaststelling van de omvang van de 
provinciale reserves.  
 
Landelijk Afvalbeheerplan 3 
In het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) zijn de doelstellingen en uitgangspunten van het landelijk 
afvalstoffenbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023, met een doorkijk tot 2029, beschreven. In 
2020 en 2021 hebben wij naar aanleiding van LAP3-vergunningen van afvalbedrijven geactualiseerd.  
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E-PRTR  
Het Integraal E-PRTR-verslag (European Pollutant Release and Transfer Register) is de jaarlijkse 
milieurapportage door industriële bedrijven, waarin zij rapporteren over hun afval, energie- en 
watergebruik en hun emissies naar lucht, water en bodem. Wij zijn het bevoegd gezag voor ruim 
tachtig E-PRTR-bedrijven. In 2021 heeft de ODG nagenoeg alle elektronische milieujaarverslagen 
beoordeeld. 
 
Piketdienst  
De 24-uurs piketdienst van de ODG ontvangt en behandelt acute en niet-acute burgermeldingen over 
(overlast) en ongewone voorvallen binnen inrichtingen. Maandelijks ontvangen wij van de ODG het 
overzicht van de afgehandelde van burgermeldingen en meldingen ongewone voorvallen. Klachten die 
het piket behandelt, zijn doorgaans overlastsituaties die veroorzaakt worden tijdens bedrijfsprocessen. 
Omwonenden hebben hinder ervaren. Over geluidsoverlast, stof en geur wordt het meest geklaagd. In 
2021 zijn in totaal 237 burgermeldingen ontvangen. Bedrijven zijn wettelijk verplicht bij het bevoegd 
gezag melding te doen van ongewone voorvallen of afwijkingen van de reguliere bedrijfsvoering, 
waarbij milieugevolgen ontstaan of kunnen ontstaan (hoofdstuk 17 Wm). In 2021 zijn in totaal 274 
meldingen ontvangen. Het aantal is in lijn met voorafgaande jaren.  
 

 
2.1.2 Projecten  

In het Integraal VTH Jaarprogramma 2021 zijn diverse projecten. De projecten zijn in samenwerking 
met de ODG uitgevoerd. Hieronder zijn de resultaten beschreven.   
 
Project Milieuprogramma 
De ODG is in 2021 uitgebreid geconsulteerd bij de ontwikkeling van zowel het provinciaal 
Milieuprogramma als het Milieubeleidsplan. Wij hebben ook de beleidsregels geur en Best 
Beschikbare Technieken in nauwe samenwerking met de ODG gerepareerd en toegevoegd aan het 
per 1 januari 2022 verlengde Milieuplan.  
 
Aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) 
In IPO-verband is afgesproken eind 2020 helder te hebben hoe de vergunnings- en emissiesituatie 
voor deze stoffen is. Op 16 mei 2019 is het plan van aanpak voor het ZZS-project vastgesteld. De 
(chemische) bedrijven hebben hun inventarisaties toegezonden. De specialisten Lucht en de 
toezichthouders van de ODG hebben ze in 2020 beoordeeld en de Statenleden hebben we in 2021 
schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de aanpak van ZZS.  
Voor afvalbedrijven blijkt de ZZS-inventarisatie ingewikkeld. Wij zijn hierover in IPO-verband in overleg 
getreden met het ministerie van IenW. Daarop is ingestemd met een inventarisatie in twee fases. In de 
eerste fase wordt een dossieronderzoek uitgevoerd waarbij is gekeken in welke afvalstromen ZZS 
voor kunnen komen en of de betreffende ZZS kunnen komen in de lucht of het water. De meeste 
afvalbedrijven hebben deze fase afgerond. Op basis daarvan wordt besloten of een tweede fase nodig 
is waarbij de emissies naar de lucht en/of de waterlozingen van ZZS moet worden beschouwd. In 
2022 wordt het werk aan de inventarisaties van de afvalbedrijven voortgezet en wordt het ZZS-
inventarisatieproject afgerond. 
 
Implementatie aanbevelingen onderzoek afvalbedrijven  
Naar aanleiding van een aantal incidenten met afvalverwerkende inrichtingen hebben wij in 2018 een 
onderzoek naar de huidige stand van zaken van de afvalketen gedaan. Daaruit is naar voren gekomen 
dat de oorzaken van problemen in de afvalbranche divers zijn, waarbij de wet- en regelgeving complex 
zijn en de schaalniveaus van de problemen zeer uitlopend zijn. De ODG heeft in 2019 het plan van 
aanpak opgesteld om de aanbevelingen uit het Onderzoek Afvalketen integraal nader uit te werken, 
samen met de provincie, gemeenten en de Veiligheidsregio. In het plan van aanpak zijn zes 
actiepunten benoemd waarbij of de ODG of de provincie als trekker is benoemd. De ODG heeft in 
2020 de uitwerking van haar actiepunten door middel van de conceptrapportage 'Risicobeheersing in 
de afvalketen' opgeleverd. Als gevolg van ontwikkelingen rondom de actualisatie van de provinciale 
omgevingsverordening en het eventueel verplicht opnemen van een financiële zekerheid onder de 
Omgevingswet is gewacht met het definitief maken van de rapportage. Het streven is de uitwerking 
van aanbevelingen van de ODG in 2022 samen met de uitwerking van de aanbevelingen door de 
provincie in één rapportage te verwerken. 
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Energietoezicht bij bedrijven 
Het project Energiebesparing Bedrijven (EBB) richt zich op het toezicht op de wettelijke verplichtingen 
die bedrijven hebben om energie te besparen. Het project is gestart in 2017 en is afgerond in 2020. 
Eind 2020 is het energietoezicht op provinciale bedrijven een structureel onderdeel van het 
jaarprogramma geworden. Dertien bedrijven hebben een rapport ingediend. Uit de rapporten blijkt dat 
de bedrijven actief bezig zijn met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Van acht 
bedrijven is de rapportage gecontroleerd. Bij drie bedrijven is geconcludeerd dat de rapportage 
voldoende informatie bevat om invulling te geven aan de voorschriften in de vergunning. De 
rapportages van de overige vijf bedrijven bevatten onvoldoende informatie en de bedrijven zijn 
aangeschreven op de ontbrekende onderdelen. De tekortkomingen betreffen het ontbreken van een 
planning en het ontbreken van een energiemonitoring.  
 
Monitoring Kwaliteit  
De ODG en wij hebben de intentie de kwaliteit van de Wabo-werkzaamheden continu te verbeteren. 
Hiertoe onderzoeken wij de kwaliteit van de producten steekproefsgewijs. Door de coronapandemie, 
de naderende komst van Omgevingswet op 1 juli 2022 en het project dat de ODG gestart is om de 
kwaliteit van haar producten te monitoren (en waar nodig te verbeteren) zijn er in 2021 geen 
kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd.  
 
Beleidsmonitoring 2021 
Wij hebben de ODG gevraagd deel te nemen aan de klankbordgroep van de Milieumonitor. De ODG 
heeft geen kandidaat afgevaardigd. In 2021 zijn de data-uitvraag en acties voor de thema's geur,  
lucht en afvalstoffen met de deskundigen van de ODG besproken. Vanwege de uitval van personeel 
bij de provincie en de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt, zijn de andere 
milieuthema's van de monitor nog niet besproken. 
 
Elektronische neuzen 
De meetresultaten van e-neuzen gebruikt de ODG bij toezicht en de afhandeling van geurklachten. In 
2021 waren de e-neuzen in bedrijf.  
 
Hinderapp meetnet Delfzijl   
In 2021 was de hinderapp in gebruik voor bedrijven op het bedrijventerrein Oosterhorn en de 
omwonenden in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. De app is in 2021 gekoppeld aan het 
milieuklachtensysteem van de Omgevingsdienst Groningen. Wij hebben besloten de app verder te 
ontwikkelen, zodat hij als een directe communicatiemethode over milieuhinder in heel de provincie 
Groningen kan worden gebruikt. In 2021 hebben wij de immissiemetingen van siliciumcarbidevezels 
voortgezet en de meetrapporten openbaar gemaakt.  
 
Omgevingswet 
De verwachting was dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking zou treden. Zowel de ODG als 
wij hebben in 2021 veel voorbereidingen getroffen. Beide hebben gewerkt aan de VTH-
werkprocessen, de onderlinge afstemming, het beleid, de instrumenten en de voorbereiding op de 
invoering van leges.   
 
Dossiers met bestuurlijke aandacht  
In het VTH-Jaarprogramma 2021 zijn bestuurlijk gevoelige en potentieel bestuurlijk gevoelige dossiers 
benoemd. Dit zijn de dossiers van grote chemische bedrijven, energie en/of afvalbedrijven. Een 
kenmerk van deze dossiers is dat de bestuurlijke koers is gedeeld in ons college en de VTH-besluiten 
worden afgestemd met onze gedeputeerde Milieu voorafgaand aan de besluitvorming. In 2021 zijn 67 
bestuurlijk gevoelige VTH-zaken met hem besproken. Voor de overige bedrijven, niet bestuurlijk 
gevoelig, waar wij het bevoegd gezag voor zijn, handelt de ODG de VTH-zaken in mandaat (onder 
consultatie van de gedeputeerden) af.   
 
Monitoring Brzo-werkprogramma  
De Omgevingsdienst Groningen heeft begin 2021 de jaarrapportage Brzo 2020 aangeboden. Wij 
hebben beoordeeld of de rapportage invulling geeft aan de acht punten van de motie van 'Grip op 
risicobedrijven'. Wij hebben Provinciale Staten in het vierde kwartaal van 2021 geïnformeerd over de 
jaarrapportage Brzo 2020 en de Staat van de Veiligheid (landelijk).  
Omgevingsdienst Groningen heeft met de toezichtpartners Brzo-inspecties bij bedrijven uitgevoerd en 
openbare samenvattingen over de inspecties opgesteld. Vanaf het vierde kwartaal van 2019 worden 
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alleen openbare samenvattingen aan ons voorgelegd waar bestuurlijke gevoeligheden spelen. In 2021 
heeft Omgevingsdienst Groningen drie openbare samenvattingen aan ons voorgelegd.  
De Omgevingsdienst Groningen heeft het werkprogramma Brzo 2021 opgesteld en de gedeputeerden 
Milieu van de drie noordelijke provincies hebben het werkprogramma vastgesteld. Aan het programma 
zijn extra kosten verbonden. Wij hebben besloten de financiële middelen te verstrekken.  
 
Toezicht op onderzoek aardbevingsbestendigheid door Brzo-bedrijven  
Medio 2019 is in de Werkgroep Industrie meegedeeld dat zal worden toegezien op het voldoen aan 
Fase-1 onderzoeken zoals vastgelegd in het Meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG). Begin 2021 heeft de NCG de Brzo-inspecteurs opgeleid. In 2021 hebben zij 
onderzoeksrapporten van zeven bedrijven in het aardbevingsgebied beoordeeld.  
 
Acquisitie  
Bij de vestiging van nieuwe bedrijven of nieuwe economische ontwikkelingen zijn gesprekken met 
initiatiefnemers gevoerd om ze zo vroeg mogelijk duidelijkheid te geven over vestigingsfactoren, zoals 
procedures, milieu en ruimte. Het aantal overleggen over initiatieven in de energietransitie en de 
circulaire economie is in 2021 sterk toegenomen. De ODG heeft in de loop van 2021 een nieuw team 
gevormd voor de behandeling van de milieu- en bouwaanvragen van de initiatieven. 
 
Controle op de meetverplichting door bedrijven  
Een groot aantal bedrijven heeft te maken met meetverplichtingen op basis van het Activiteitenbesluit 
en hun omgevingsvergunning. De controle op de uitvoering van de meetverplichtingen komt tijdens de 
reguliere controles aan bod. Vanwege de complexiteit daarvan ondersteunen specialisten van de 
ODG de reguliere controles. Het project beoogt de ondersteuning te stroomlijnen.  De 
projectuitvoering is als gevolg van de coronacrisis en onduidelijkheid over de afbakening niet in 2021 
uitgevoerd en doorgeschoven naar 2022. 
 
 

2.2 Wet milieubeheer nazorg stortplaatsen 

Op grond van de nazorgbepalingen in de Wet milieubeheer zijn wij bestuurlijk, organisatorisch en 
financieel verantwoordelijk voor de nazorg van stortplaatsen en baggerdepots, waar op of na 
1 september 1996 nog afval is gestort. Vanaf het moment dat een stortplaats of een baggerdepot 
gesloten wordt verklaard, zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen die waarborgen 
dat de afvalberging geen nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. De toezichthouder van de 
ODG bezoekt de afvalberging minimaal 1 keer per jaar. In 2021 hij drie locatiebezoeken gebracht. 

In 2021 is het zonnepark op stortplaats Kloosterlaan aangelegd. Met de initiatiefnemer van het 
zonnepark, Solarfields, is een overeenkomst opgesteld waarin onder meer is afgesproken dat de 
nazorg geen nadelige hinder mag ondervinden en is jaarlijkse vergoeding aan de nazorgorganisatie 
overeengekomen in verband met de meerkosten voor de nazorg (maaien, faunabeheer en dergelijke). 
Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart om op het voormalig baggerdepot te Dorkwerd een 
zonnepark aan te leggen.  

 

2.3 Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit 

De provincie is verantwoordelijk voor het beperken en het zoveel mogelijk ongedaan maken van 
ernstige verontreinigingen in de bodem. Wij beoordelen en toetsen bodemonderzoeken en 
saneringsplannen bij ernstige bodemverontreiniging en stellen beschikkingen op aan de hand waarvan 
vastgesteld wordt of er sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging en de 
spoedeisendheid van de situatie of wordt ingestemd met een saneringsplan. Daarnaast zijn wij het 
bevoegd gezag voor het toetsen van meldingen van het toepassen van grond, baggerspecie en 
bouwstoffen volgens het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) wanneer wij het Wabo-bevoegd gezag zijn voor 
de betreffende inrichting. Het beoordelen van deze meldingen is in opdracht gegeven aan de ODG. Zij 
voert namens ons de toezicht- en handhavingstaken uit met betrekking tot de Wet bodembescherming 
(Wbb), de bodemsaneringen en het Bbk (toepassen van licht verontreinigde grond).  Het gestegen 
aantal bouwaanvragen en de werkzaamheden in het kader van de energietransitie zijn van invloed op 
de hoeveelheid werk dat in de bodem wordt verricht. Dit betekende in 2021 extra inzet voor 
advisering, vergunningverlening en toezicht op grondverzet en saneringen. 
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Spoedlocaties 
Bodemverontreiniging van voor 1987 treffen we soms aan in de historische kernen, bij wierden, 
wegbermen, boezemkades en bij voormalige gasfabrieken. We veronderstellen in de provincie 
Groningen ca. 10.000 kleine en grote locaties met mogelijk bodemverontreiniging.  Ons uitgangspunt 
is dat via het duurzaam beheer van de bodem, deze geschikt dient te zijn en te blijven voor het 
gebruik ervan. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet de bodemkwaliteit in overeenstemming zijn mét, of 
worden gebracht óp, het niveau ‘geschikt voor het gebruik’.  
 
In 2010 was bij 55 locaties bij het huidige gebruik sprake van (mogelijk) onaanvaardbare humane, 
ecologische en/of verspreidingsrisico’s. Wanneer onaanvaardbare risico's worden aangetroffen op een 
locatie moeten deze zo spoedig mogelijk worden beheerst. Het aantal locaties is na 2010 sterk 
afgenomen door onderzoek waarbij de verwachte risico’s niet werden aangetroffen en door de 
uitvoering van saneringen. Eind 2015 waren de humane risico’s beheerst en waren er 28 locaties in 
behandeling. Hiermee voldeden we aan de bestuurlijke afspraken uit het eerste Bodemconvenant uit 
2009. In 2015 waren nog 16 locaties in de onderzoeksfase om de verspreidings- en ecologische 
risico’s nader te bepalen. Conform de afspraken uit het tweede bodemconvenant is bij deze locaties 
eind 2019 minimaal gestart met de sanering. Van de 55 locaties liep in 2021 nog bij 11 locaties de 
sanering. Bij 3 locaties is in 2021 sprake van een sanering bij een spoedlocatie, die na 2010 is 
ontdekt. Bij alle 14 locaties zijn de onaanvaardbare risico’s beheerst. Het gaat veelal om lang-
doorlopende grondwatersaneringen, in eigen beheer van de bedrijven. Zij bepalen de planning voor 
hun sanering en beëindigen die wanneer de door ons vastgestelde saneringsdoelstelling is behaald. 
Onder de Omgevingswet, blijven wij het bevoegd gezag voor deze saneringen. 
De kosten van de uitvoering van de sanering kwamen door het vangnetprincipe grotendeels ten laste 
van de provincie. Voor slechts een beperkt deel was het mogelijk de veroorzakers en/of 
terreineigenaren mee te laten betalen, omdat het grootste deel van de verontreiniging vóór 1975 was 
veroorzaakt en/of de kosten de draagkracht van een terreineigenaar/bedrijf te boven gingen.  
 
Asbest 
De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel 'Asbestdakenverbod' van het kabinet 
verworpen. Ook het uitstel van het verbod naar 2028 is verworpen. In 2019 en 2020 is daardoor een 
terugloop in het aantal meldingen van asbest te zien. In 2020 zijn wij gestart met een 
asbestinventarisatie (asbest op daken). In de inventarisatie is onderscheid gemaakt in het asbest op 
daken bij woningen, van landbouwstallen en industriegebouwen. Op deze wijze is de totale 
hoeveelheid asbest op daken per gemeente geïnventariseerd. De inventarisatie is in 2021 voltooid.  
De resultaten zijn opgenomen in de Staat van Groningen. De website zal ze begin 2022 tonen. 
 
 

2.4 Waterwet 

Provincie Groningen beheert het diepe grondwater en de Waterschappen beheren het ondiepe water. 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is uitgangspunt voor ons grondwaterbeheer. Wij hebben 
beheerregels opgenomen in de Provinciale Omgevingsverordening. Ter bescherming van het 
grondwater zijn provinciale vergunningen vereist voor: 

• Grondwaterwinningen die meer dan 150.000 m3/jaar onttrekken (industrie ten behoeve van 
koel en proceswater); 

• Grondwaterwinning ten behoeve van drinkwater (drinkwatervoorzieningen); 

• Bodem-energiesystemen (onttrekken en filteren van grondwater ten behoeve van Warmte- en 
Koudeopslag (WKO); 

• Gesloten bodem-energiesystemen die in een provinciale inrichting geplaatst worden. 
Wij hebben in 2021 zeven vergunningen vastgesteld. 
 
Onze toezichthouder controleert de provinciale vergunningen voor grondwaterwinningen ter 
bescherming van het diepe grondwater. Hij heeft hiertoe in 2021 veertig administratieve controles 
uitgevoerd. Daarnaast houden wij toezicht op de aangewezen beschermingsgebieden. Hieronder 
vallen de grondwaterbeschermingsgebieden, waterwingebieden en gebieden met een verbod op 
fysische bodemaantasting/boringvrije zones. Onze toezichthouder heeft vijf 
grondwaterbeschermingsgebieden gezocht. In deze gebieden geldt voor een aantal activiteiten een 
verbod. Een voorbeeld is het verbod op graven dieper dan 3 meter. Hiervoor kan ontheffing worden 
aangevraagd. Wij hebben in 2021 één ontheffing verleend.  
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2.5 Vuurwerkbesluit  

Het doel van het Vuurwerkbesluit is de bescherming van mens en milieu tegen de negatieve effecten 
van het opslaan, bewerken en afsteken van vuurwerk. Het gaat in dit verband om zowel inrichtingen 
waar vuurwerk wordt opgeslagen, als om vuurwerkevenementen of -voorstellingen waarbij 
bedrijfsmatig vuurwerk tot ontbranding wordt gebracht. De coronapandemie heeft lokaal, regionaal en 
landelijk grote invloed gehad op de vergunningverlening, de uitvoering en het beleid. In 2021 waren er 
weinig bedrijfsmatige vuurwerkontbrandingen en tijdens de jaarwisseling gold het afsteekverbod voor 
de consumenten.  

Coördinatie 
Met het Vuurwerkbesluit (Vwb) en de Wabo hebben de provincies specialistische taken in de 
uitvoering van de regels voor vuurwerk gekregen. Zo zijn wij onder andere verantwoordelijk voor de 
coördinatie van het vuurwerktoezicht binnen de provincie. De provinciale vuurwerkcoördinator werkt 
provincie-breed samen met een vaste kern die bestaat uit medewerkers van de Veiligheidsregio 
Groningen (brandweer), politie-eenheid Noord-Nederland (die tevens het Openbaar Ministerie 
vertegenwoordigt), de ODG en de provincie Groningen.  

Vuurwerkopslagen 
Wij zijn geen bevoegd gezag voor bedrijven met een vuurwerkopslag, omdat vuurwerkopslagen van 
die aard en omvang niet in onze provincie zijn gevestigd. Dit betekent dat gemeenten voor alle 
vuurwerkopslagen in onze provincie bevoegd gezag zijn. Omdat het afsteekverbod pas aan het eind 
van het jaar werd ingevoerd, was al opslag gerealiseerd. Dit betekende dat alle opslagen 
gecontroleerd dienden te worden. 

Bedrijfsmatige vuurwerkontbrandingen 
Om bedrijfsmatig consumentenvuurwerk, professioneel vuurwerk en/of theatervuurwerk af te mogen 
steken, dient de toepasser een ontbrandingstoestemming aan te vragen of een ontbranding bij ons te 
melden. Intern informeren wij de toezichthouders/handhavers 'groene wetgeving' over alle vergunning- 
en meldingsplichtige vuurwerkwerkevenementen in verband met respectievelijk de Wet 
natuurbescherming en de provinciale (vaar)wegen. Extern worden onder andere de burgemeester, 
Veiligheidsregio Groningen (brandweer), politie-eenheid Noord-Nederland, ILT, de 
Luchtverkeersleiding Nederland en indien noodzakelijk Rijkswaterstaat geïnformeerd. De 
coronapandemie heeft in 2021 grote invloed gehad op het aantal aangevraagde en gemelde 
vuurwerkontbrandingen. In 2021 zijn bij ons acht ontbrandingstoestemmingen aangevraagd, waarvan 
wij er één hebben vergund. Er zijn bij ons ook acht ontbrandingen gemeld. Drie daarvan zijn nadien 
zijn afgelast en vijf evenementen zijn doorgegaan. 
 
 

2.6 Ontgrondingenwet 

Ons toezicht op ontgrondingen betreft het toezicht op de zand- en kleiwinningen en het toezicht op 
gebieds- en infrastructuurverbetering zoals de aanleg van natuurelementen en wegen.  

 
Projectgebonden ontgrondingen t.b.v. natuurontwikkeling en infraverbetering (klein en groot) 
Er is sprake van een ontgronding als de grond wordt geroerd (dieper dan bij normale bewerkingen) of 
het maaiveld wordt verlaagd, er wordt een laag grond afgegraven. Wij regisseren ontgrondingen met 
een vergunningensysteem op grond van de Ontgrondingenwet en met meldingen op grond van de 
provinciale Omgevingsverordening. Het toezicht richt zich op de naleving van de voorwaarden. In 
2021 zijn 17 locaties geïnspecteerd. 
 
Zandwinningen 
De problematiek en de complexiteit van zandwinningen neemt toe. Enerzijds vanwege het tweeledig 
gebruik (winning en recreatie), anderzijds worden grote ingrepen in de omgeving steeds kritischer 
beoordeeld. Er is dan ook gekozen om toezicht op de zandwinningslocaties projectmatig op te pakken 
en prioriteit te geven. Hierbij wordt samenwerking gezocht met de andere betrokken afdelingen en 
handhavingspartners. In 2021 zijn 14 inspecties uitgevoerd bij 4 zandwinningen. 
 
Illegale activiteiten 
Wij hebben de toezichthoudende taak wanneer activiteiten worden uitgevoerd zonder de daarvoor 
nodige vergunningen. Voor deze 'illegale activiteiten en vrijevelddelicten' zijn vanuit de groene, grijze 
en blauwe wet- en regelgeving buitengewone opsporingsambtenaren ingezet. Dit maakt de 
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strafrechtelijke aanpak op dergelijke activiteiten en delicten adequater. Bestuursrechtelijke handhaving 
wordt daarbij alleen ingezet om de overtreding ongedaan te maken. Bij illegale activiteiten betreft het 
veelal ontgrondingen zonder de nodige vergunning. In 2021 hebben wij niet bestuursrechtelijke 
handhavend opgetreden. 
 
 

2.7 Wet natuurbescherming 

Ons natuurbeleid voeren we uit met meerdere instrumenten, zoals vergunningverlening, toezicht en 
handhaving van de Wet natuurbescherming, samenwerking met externe partijen en verstrekking van 
subsidies. Met toezicht en handhaving beogen we het bevorderen van het naleefgedrag. Het ingezette 
aantal toezichturen en het aantal geconstateerde overtredingen geven ons inzicht in het naleefgedrag. 
Bij het handhaven volgen we de Landelijke Handhavingsstrategie. In de uitvoering hebben we gemerkt 
dat de aansluiting tussen het nationale en het provinciale natuurbeleid en de uitvoering op 
verschillende onderdelen voor verbetering vatbaar is. Uit de VTH-uitvoeringsinstrumenten wordt niet 
het maximale gehaald voor het bereiken van de natuurdoelen. Voor de nieuwe domeinen Beleid en 
Uitvoering ligt hier in 2022 en de jaren daarna een blijvend aandachtspunt. 
 
Soortenbescherming 
Wij beschermen leefgebieden van beschermde diersoorten. Menselijke activiteiten (bouwen, slopen 
bedrijvigheid) kunnen de leefgebieden verstoren. We behandelen aanvragen en 
ontheffiingsverzoeken. In 2021 hebben wij 121 besluiten vastgesteld. 
 
Stikstof 
In 2021 hebben wij besluiten en ontheffingen vastgesteld. Er was op 1 januari 2021 een achterstand in 
de vergunningverlening voor de gebiedsbescherming (stikstof). Die achterstand is nog aanwezig. De 
stikstofregelgeving is gewijzigd in in 2021. De vergunningverlening vergde aanpassingen en nam extra 
tijd in beslag. De Rechtbank heeft ca. 50 eerdere Wnb-PAS-vergunningen vernietigd. Deze 
vernietigde vergunningen komen terug als aanvragen om vergunning. Ook zij moeten worden 
aangepast en dat zal tijd en personele inzet vergen. De minister van LNV heeft aangekondigd de 
PAS-meldingen te willen legaliseren. Voor Groningen gaat het om ca. 185 PAS-meldingen die het 
basisteam VTH zal moeten beoordelen.  
Wij hebben in 2021 dertien handhavingsverzoeken behandeld. De behandeling vereist veel 
uitzoekwerk. Het is ons lastig gebleken binnen de beslistermijn van acht weken een besluit op een 
dergelijk handhavingsverzoek te nemen. 

      
Jacht, beheer en schadebestrijding 
In 2021 is het aantal aanvragen voor ontheffing van de Wet natuurbescherming toegenomen met 
name door de toename voor aanvragen voor ratten- en/of duivenbestrijding. Door het verbod op 
verschillende beschermingsmiddelen krijgen wij nu aanvragen voor het toepassen van andere 
bestrijdingsmiddelen. De behandeling daarvan heeft geleid tot een hoge werkdruk en inhuur van 
personeel. 
 
Samenwerking 
Samen met partners zetten we ons in voor het behoud en de ontwikkeling van de Natura2000-
gebieden, zoals vastgesteld in de beheerplannen. Een structurele bijdrage van de betrokken partijen 
(gemeenten, terrein-beherende organisaties en politie) aan toezicht en handhaving vinden wij 
waardevol. Wij hebben daarom, mede door de toenemende druk op de natuurgebieden, subsidie 
verstrekt aan terrein-beherende organisaties. De subsidie is bedoeld voor het houden van toezicht in 
de natuurgebieden, om illegale activiteiten terug te dringen en de veiligheid voor recreanten te 
vergroten. We onderzoeken met de partners hoe de samenwerking kan worden versterkt. In november 
2021 is de gezamenlijke handhavingsactie in het Zuidlaardermeergebied voorbereid.  
 
Houtopstanden 
Het toezicht op houtopstanden richt zich op de controle van de herplantplicht. Daarnaast vindt toezicht 
in het 'vrije veld' plaats. Hierbij worden regelmatig illegale kapactiviteiten geconstateerd. We zoeken in 
uitvoering en beleid de samenwerking met de gemeenten. In 2021 hebben wij gesprekken gevoerd 
met de gemeente Westerkwartier. De gesprekken worden in 2022 voortgezet. Wij zullen in 2022 ook 
andere gemeenten benaderen.  
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Versterkingsopgave  
In 2021 is het toezicht op de generieke ontheffing in het kader van de versterkingsoperatie in het 
aardbevingsgebied voortgezet. De afspraken met de Nationaal Coördinator Groningen uit de 
voorgaande jaren zijn ook in 2021 toegepast. 
 
Strafrechtelijk optreden 
Ondanks de coronacrisis hebben de boa's hun werk goed kunnen uitvoeren. Zij zijn in ruim 140 
gevallen strafrechtelijk opgetreden tegen overtreders. De overtredingen betroffen onder andere 
loslopende honden, illegale velling, visstroperij, doden van vogels en het opzettelijk vernielen van 
vogelnesten.    
 
 

2.8 Wet Hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden  

Wij hebben de taak om toezicht te houden op badinrichtingen en zwemgelegenheden die vallen onder 
de Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). In Groningen zijn 
ruim 80 badinrichtingen aanwezig. Wij wijzen ook jaarlijks de zwemwateren in oppervlaktewater aan. 
In 2021 hebben wij 47 locaties aangewezen. De waterschappen of Rijkswaterstaat controleren de 
waterkwaliteit op de locaties en rapporteren ons daarover. Zo nodig kunnen wij een zwemverbod of 
een negatief zwemadvies instellen. Naar aanleiding van de verminderde zwemwaterkwaliteit hebben 
wij in 2021 voor 16 locaties een of meerdere waarschuwingen en voor 3 locaties een negatieve 
zwemadvies afgegeven.   
 
Badinrichtingen 
Het badseizoen is door de coronacrisis behoorlijk in de war gegooid. Veel inrichtingen waren voor een 
bepaalde tijd gesloten. Wij hebben 84 administratieve controles en 66 inspecties uitgevoerd; 12 maal 
was er aanleiding voor een hercontrole. Tijdens de hercontrole is vastgesteld dat werd gewerkt 
volgens de regels, waardoor wij in 2021 niet handhavend hoefden op te treden. 
 
Zwemlocaties 
Verschillende zwemlocaties hebben al enkele jaren last van blauwalg, zwemmersjeuk of zijn qua 
veiligheid matig. Er zijn 47 locaties geïnspecteerd. Bij 16 locaties is gewaarschuwd voor blauwalgen. 
Bij 3 locaties is een negatief zwemadvies gegeven vanwege een verminderde waterkwaliteit. In 2020 
heeft een onderzoeksbureau in opdracht van ons zwemplassen op zwemwaterkwaliteit en veiligheid 
onderzocht. Aan de beheerders van vijf plassen hebben wij verbeterplannen gevraagd. In 2021 
hebben wij drie plannen beoordeeld. De beheerders dienen de verbetermaatregelen in de komende 
vijf jaar te treffen. In 2022 zullen wij de verbeterplannen voor de beide andere plassen beoordelen. 
 
 

2.9 Wet luchtvaart 

Provincies zijn verantwoordelijk voor de verplichtingen van de Wet luchtvaart voor luchthavens van 
regionaal belang. Doel is enerzijds de exploitatie van regionale luchthavens toe te staan en anderzijds 
de ruimtelijke ordening rondom het luchthaventerrein te reguleren en de veiligheidsrisico’s, de 
geluidhinder, de luchtvervuiling en de verstoring van natuur te beperken en te beheersen. Door 
deelname aan de Interprovinciale Contactgroep Luchtvaart bereiken we regionale en landelijke 
afstemming over wetgeving, beleid(ontwikkeling) en delen we kennis.  
 
Vergunningen 
Voor luchthavens van regionaal belang moet een Luchthavenbesluit (LHB) óf een Luchthavenregeling 
(LHR) worden vastgesteld. Het LHB en de LHR bevatten voorschriften. Wij hebben daarop in 2021 
geen toezicht gehouden.  
In 2021 hebben wij geen Luchthavenbesluiten of -regelingen vastgesteld.  Vanwege belemmeringen in 
de bepalingen van de Wet luchtvaart hebben wij een LHB (of een LHR) voor het helideck op het 
UMCG uitgesteld. De belemmeringen spelen landelijk bij meerdere standplaatsen van traumaheli's en 
worden in interprovinciaal verband en met het ministerie van IenW besproken. De aanpassing van de 
wetgeving is in voorbereiding.  
 
TUG Ontheffingen (tijdelijk en uitzonderlijk gebruik) 
Bij de TUG-ontheffingen gaat het om starten van en landen buiten aangewezen luchthavens, 
bijvoorbeeld in een weiland of op een sportterrein. Veelal gaat het om helikopters. Wij registreren de 
aanvragen en het gebruik van de ontheffingen en monitoren daarmee waar in de provincie gevlogen 
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wordt. Wij hebben in 2021 vijftien TUG-ontheffingen verleend. Wij controleren steekproefsgewijs op de 
naleving van de ontheffingen. In 2021 hebben wij geen controles uitgevoerd. 
 
 

2.10 Wegenwet, Waterwet, Binnenvaartwet en Scheepvaartverkeerswet 

In deze paragraaf beschrijven wij onze uitvoerings- en handhavingstaken op basis van onze 
bevoegdheden in de Wegenwet, de Waterwet, de Binnenvaartwet, de Scheepvaartverkeerswet en de 
Omgevingsverordening Provincie Groningen 2016. 

In 2015 is gestart met het Programmatisch werken volgens de cyclus van de 'Big Eight'. In de 
daaropvolgende VTH-jaarprogramma's hebben wij aangegeven hoe wij door adequate 
vergunningverlening, toezicht en handhaving een bijdrage leveren aan het realiseren van de 
beleidsdoelstellingen. Wij stellen de prioriteiten in toezicht en handhaving aan de hand van onze 
risicoanalyse. Voor de vaarwegen waren onze prioriteiten: controle op diepgang van schepen, werken 
op en aan de vaarweg (zoals gestuurde boringen), snelheid van de beroeps- en recreatievaart, 
inrichtingseisen Binnenvaartwet, op- en overslag en het afmeer- ankerverbod. Bij wegen kreeg in 2021 
de controle op de aanleg van kabels meer prioriteit, omdat wij hebben ervaren dat aannemers onze 
wegen beschadigden. Er zijn veel glasvezelkabels aangelegd, waarbij verscherpte controle vereist is 
vanwege het niet-nakomen van de gemaakte afspraken. Om de toezichtlast te verminderen hebben 
wij gesprekken met aannemers en hun opdrachtgevers gevoerd. De gesprekken en de inzet van 
juridische middelen zoals aansprakelijkstelling hebben bijgedragen aan de verbetering van het 
nakomen van de afspraken. Voor gestuurde boringen voor leidingen onder vaarwegen geven wij 
vergunningen en voor dergelijke boringen onder wegen verstrekken wij ontheffingen. Wij controleren 
geregeld de vergunning en ontheffingsvoorwaarden.  
Het toezicht houden en handhaven is ondanks beperkingen in verband met coronapandemie 
doorgegaan. Het aantal uitgevoerde en het aantal geplande controles leest u in bijlage 1. We hebben 
substantieel meer controles gedaan dan gepland. Het gerealiseerde aantal is hoger doordat het de 
praktijksituatie in 2021 weergeeft, terwijl het geplande aantal is gebaseerd op het aantal dat ten minste 
wordt beoogd. Daarbij komt dat we in 2021 stipter de afzonderlijke controles hebben geregistreerd. 
Tijdens de controles worden geregeld tekortkomingen en overtredingen geconstateerd, waarop onze 
inspecteurs corrigerend en zo nodig handhavend zijn opgetreden. De scheepvaartinspecteur heeft 
bijvoorbeeld verschillende speedbooteigenaren meerdere keren gewaarschuwd en daarna een 
proces-verbaal opgesteld. Hij heeft in 2021 24 processen-verbaal voor een te hoge vaarsnelheid 
opgesteld. 
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Bijlage 1 Gerealiseerde producten 

 

Wabo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Integraal advies Aantal locaties  1 Advies over een nieuw initiatief in de oriëntatiefase. 
  

Vooroverleg milieu (provincie) Aantal uren overleg over concept 
vergunningaanvragen 

1936 

 
1322   

Actualisatietoets  Aantal toetsen 3  
 
 
 

8  

Omgevingsvergunningsaanvraag - 
regulier 

Aantal besluiten 10 17 Het betreft besluiten over een milieu-neutrale wijziging en die met een 
beperkte milieutoets. 

Omgevingsvergunningsaanvraag - 
uitgebreid 

Aantal besluiten 10 3 Het betreft besluiten tot actualiseren van een vergunning en die op 
aanvragen voor een oprichtingsvergunning, een revisievergunning of een 
verandering van een vergunning. 

Omgevingsvergunningsaanvraag - 
intrekken vergunning 

Aantal besluiten 3 2  

Ontheffing stortverbod Aantal besluiten 
 

7 
 

0 Geen ontheffingsaanvragen ontvangen. 

Goedkeuringsbesluit - milieu Aantal besluiten 2 14  

Naamswijziging vergunning  Aantal beoordelingen 4 9  

Vooroverleg bouw Aantal bouwprocedures met 
beoordeling van meerdere 
conceptaanvragen 

3 1  

Omgevingsvergunningsaanvraag - 
Bouw klein 

Aantal besluiten 9 3  
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Wabo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Omgevingsvergunningsaanvraag - 
Bouw eenvoudig 

Aantal besluiten 20 4  

Omgevingsvergunningsaanvraag - 
Bouw complex 
 
 

Aantal besluiten 8 1  

Omgevingsvergunningsaanvraag - 
Overige 

Aantal besluiten 17 0 Aanvragen over het aanleggen van een uitrit, een weg of een werk en 
aanvragen voor het vellen van hout op een bedrijfsterrein. 

Omgevingsvergunningsaanvraag - 
RO 

Aantal besluiten 13 4 Het betreft besluiten milieu en bouw die afwijken van het bestemmingsplan. 

Melding Activiteitenbesluit 
 
 

Aantal meldingen 15 5 Te laat toetsen op ontoelaatbare activiteiten waardoor schade aan het milieu 
wordt toegebracht en gevaar voor de volksgezondheid ontstaat. 

Toezicht inrichting-gebonden  Aantal aspectcontroles 25 18 Tijdens de controle wordt ingezoomd op een aspect van de milieubelasting. 
 

Toezicht inrichting-gebonden 
klasse III 

Aantal preventieve controles 101 77 Met preventieve controles stimuleren we het naleefgedrag waardoor de 
risico's op milieuschade, schade aan de volksgezondheid en/of het optreden 
van nieuwe hindersituaties wordt verkleind. 
 Handhaafbaarheidstoets Aantal toetsen van vergunningen 

 
57 63  

Opleveringscontrole Aantal controles 21 0  

Hercontrole Aantal hercontroles 76 46  

Melding voor het slopen - asbest Aantal meldingen 
 
 

20 8  

Toezicht op slopen - asbest Aantal controles 5 2  
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Wabo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Toezicht op slopen - zonder 
asbest 

Aantal controles 2 0  

Toezicht overige Wabo Aantal controles 
 
 
 

5 1 Toezicht op het aanleggen van een uitrit, een weg of een werk en aanvragen 
voor het vellen van hout op een bedrijfsterrein. 

Toezicht nieuw - verbouw - klein Aantal controles 44 8  

Toezicht nieuw - verbouw 
complex 
 

Aantal controles 
 

15 8  

Melding brandveilig gebruik Aantal meldingen 2 2  

Toezicht brandveilig gebruik Aantal controles 7 0  

Toezicht RO Aantal controles 2 0  

Toezicht vellen van 
houtopstanden 

Aantal controles 2   

Toezicht aanleggen van een werk Aantal controles    

Omgevingsvergunningaanvraag - 
Monument 

Aantal besluiten 1 0  

Behandeling / toets BIBOB Aantal toetsen 5 1  

Vooraankondiging opstellen Aantal vooraankondigingen 25 17 Na repressief toezicht volgt bij blijvende overtreding een Last onder 
Dwangsom, Last onder Bestuursdwang of een bestuurlijke strafmaatregel 
(boete). 
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Wabo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Last onder dwangsom opleggen 
 

Aantal besluiten 12 8  

Invordering of kostenverhaal 
behandelen 

Aantal besluiten 4 0 Na repressief toezicht volgt bij blijvende overtreding de invordering van de 
dwangsom. 

Last onder bestuursdwang 
opleggen 

Aantal besluiten 6 2  

Bestuursdwang uitvoeren Aantal trajecten 1 0 Na repressief toezicht volgt bij blijvende overtreding de uitvoering van 
bestuursdwang door de overheid. 
 

Bezwaar Aantal behandelde bezwaren 9 11  

Zienswijze Aantal behandelde zienswijzen 13 1  

(Hoger) beroep Aantal uren besteed aan 
beroepen en hoger beroepen 
 

320 320  

Voorlopige voorziening Aantal trajecten met voorlopige 
voorziening 

5 2  

Administratieve controle 
eenvoudig 

Aantal controles 
 

180 115  

Administratieve controle complex Aantal controles 120 140 Met administratieve controles stimuleren we het naleefgedrag waardoor de 
risico's op milieuschade, schade aan de volksgezondheid en/of het optreden 
van nieuwe hindersituaties wordt verkleind. 

Informatieverstrekking 
bedrijfsactiviteit en milieu 

Aantal verzoeken 7 3  

Advisering milieu Aantal uren advies 400 148  
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Wabo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Advisering energie Aantal uren advies 640 0  

Advisering juridisch Aantal adviezen 9 4 
 

Beschikking juridisch Aantal beschikkingen of besluiten 
 
 
 
 

14 12 Het betreft onder andere gedoogbeschikkingen en besluiten op 
handhavingsverzoeken, ingebrekestellingen, geheimhoudingsverzoeken en 
Wob-verzoeken. 

Advisering geluid Aantal uren advies 162 24  

Advisering lucht Aantal uren advies 645 70  

Advisering externe veiligheid Aantal uren advies 84 11  

Piket Aantal behandelde klachten 70   

Klacht milieu Aantal behandelde klachten 40 
(indicatief) 

128 Klachten kunnen leiden tot preventief en repressief toezicht. 
 

Melding ongewoon voorval Aantal meldingen 85 
(indicatief) 

89 Bedrijven zijn wettelijke verplicht ongewone voorvallen te melden. 
  

M.e.r.-beoordeling  Aantal beoordelingen 8 3  
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Wabo / Brzo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Integraal advies Aantal locaties 5 1 Advies over een nieuw initiatief in de oriëntatiefase. 
  

Vooroverleg milieu (provincie) Aantal vooroverlegtrajecten tot 
een vergunningaanvraag 

17 

 
20   

Actualisatie-toets  Aantal toetsen 5 
 
 
 

13  
  

Omgevingsvergunningaanvraag - 
regulier 

Aantal besluiten 25 15 Het betreft besluiten over een milieu-neutrale wijziging en die met een 
beperkte milieutoets. 
 

Omgevingsvergunningaanvraag - 
uitgebreid 

Aantal besluiten 21 5 Het betreft besluiten tot actualiseren van een vergunning en die op 
aanvragen voor een oprichtingsvergunning, een revisievergunning of een 
verandering van een vergunning.  

Omgevingsvergunningaanvraag - 
intrekken vergunning 

Aantal besluiten 1 7  

Ontheffing verboden regulier Aantal besluiten 
 

7 
 

0 Geen ontheffingsaanvragen ontvangen. 

Goedkeuringsbesluit - milieu Aantal besluiten 3 5  

Naamswijziging vergunning  Aantal beoordelingen 2 5  
 

Vooroverleg bouw Aantal vergunningprocedures 
bouw met beoordeling van 
meerdere conceptaanvragen 

5 1  
 
 

Omgevingsvergunningaanvraag - 
Bouw klein 

Aantal besluiten 3 1  

Omgevingsvergunningaanvraag - 
Bouw eenvoudig 

Aantal besluiten 6 7  
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Wabo / Brzo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Omgevingsvergunningaanvraag - 
Bouw complex 
 
 

Aantal besluiten 12 0  

Omgevingsvergunningaanvraag - 
Overige 

Aantal besluiten 3 0 Aanvragen over het aanleggen van een uitrit, een weg of een werk en 
aanvragen voor het vellen van hout op een bedrijfsterrein. 

Omgevingsvergunningaanvraag - 
RO 

Aantal besluiten 14 0 Het betreft besluiten milieu en bouw die afwijken van het bestemmingsplan. 

Melding Activiteitenbesluit 
 
 

Aantal meldingen 5 5  

Toezicht inrichting-gebonden  Aantal aspectcontroles 
 

0 4 Tijdens de controle wordt ingezoomd op een aspect van de milieubelasting. 
 

Toezicht inrichting-gebonden 
klasse III 

Aantal preventieve controles 69 37 Met preventieve controles stimuleren we het naleefgedrag waardoor de 
risico's op milieuschade, schade aan de volksgezondheid en/of het optreden 
van nieuwe hindersituaties wordt verkleind. 
 Handhaafbaarheidstoets Aantal toetsen van vergunningen 10 1  

Opleveringscontrole Aantal controles 9 2  

Hercontrole Aantal hercontroles 
 

19 15  

Melding voor het slopen Aantal meldingen 25 5  

Toezicht op slopen - asbest Aantal controles 6 1  

Toezicht op slopen - zonder 
asbest 

Aantal controles 0 0  
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Wabo / Brzo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Toezicht overige Wabo Aantal controles 
 
 
 

1 0 Toezicht op het aanleggen van een uitrit, een weg of een werk en aanvragen 
voor het vellen van hout op een bedrijfsterrein. 

Toezicht nieuw - verbouw klein Aantal controles 9 9  

Toezicht nieuw - verbouw 
complex 
 

Aantal controles 
 

12 7  

Melding brandveilig gebruik Aantal meldingen 4 1  

Toezicht brandveilig gebruik Aantal controles 3 1  

Toezicht RO Aantal controles 3 2  

Toezicht vellen van 
houtopstanden 

Aantal controles 2   

Toezicht aanleggen van een werk Aantal controles 
 

   

Omgevingsvergunningaanvraag - 
Monument 

Aantal besluiten 1   

Behandeling / toets BIBOB Aantal toetsen 5   

Vooraankondiging opstellen Aantal vooraankondigingen 12 12 Na repressief toezicht volgt bij blijvende overtreding een Last onder 
Dwangsom, Last onder Bestuursdwang of een bestuurlijke strafmaatregel 
(boete). 

Last onder dwangsom opleggen 
 

Aantal besluiten 8 6  
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Wabo / Brzo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Invordering of kostenverhaal 
behandelen 

Aantal besluiten 4  Na repressief toezicht volgt bij blijvende overtreding de invordering van de 
dwangsom. 

Last onder bestuursdwang 
opleggen 

Aantal besluiten 6   

Bestuursdwang uitvoeren Aantal trajecten 1   

Bezwaar Aantal behandelde bezwaren 2 2  

Zienswijze Aantal behandelde zienswijzen 7 0  

(Hoger) beroep Aantal voorbereide (hoger) 
beroepen 

6 1  

Voorlopige voorziening Aantal trajecten met voorlopige 
voorziening 

1 0  

Administratieve controle 
eenvoudig 

Aantal controles 79 61  

Administratieve controle complex Aantal controles 43 39 Met administratieve controles stimuleren we het naleefgedrag waardoor de 
risico's op milieuschade, schade aan de volksgezondheid en/of het optreden 
van nieuwe hindersituaties wordt verkleind. 
 Informatieverstrekking 

bedrijfsactiviteit en milieu 
Aantal verzoeken 3 3  

Advisering milieu Aantal adviezen 2 1  

Advisering energie Aantal adviezen 12 0  
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Wabo / Brzo 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Advisering juridisch Aantal adviezen 2 2 
 

Beschikking juridisch Aantal beschikkingen of besluiten 
 
 
 

2 3 Het betreft onder andere gedoogbeschikkingen en besluiten op 
handhavingsverzoeken, ingebrekestellingen, geheimhoudingsverzoeken en 
Wob-verzoeken. 

Advisering geluid Aantal adviezen 1 0  

Advisering lucht Aantal adviezen 5 0  

Advisering externe veiligheid Aantal adviezen 0 1  

Piket Klacht milieu - piket 70   

Klacht milieu Aantal behandelde klachten 
 

40 (indicatief) 109 Klachten kunnen leiden tot preventief en repressief toezicht. 
 

Melding ongewoon voorval Aantal meldingen 85 (indicatief) 165 Bedrijven zijn wettelijke verplicht ongewone voorvallen te melden. 
  

M.e.r.-beoordeling   4 3  
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Wet milieubeheer (stortplaatsen) 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 

output in 2021 

Toelichting 

Nazorg op gesloten stortplaatsen, 

waar op of na 1 september 1996 

nog afval is gestort en het een 

gesloten stortplaats betreft.  

 

 

Aantal locatiebezoeken 

 

6 

 

 

8  

 

Wet bodembescherming / Besluit bodemkwaliteit 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 

output in 2021 

Toelichting 

Advisering bodem Aantal adviesuren 50 280  

Melding bodem Besluit bodemkwaliteit eenvoudig 

 

Besluit bodemkwaliteit complex 

55 30   

Toezicht Besluit bodemkwaliteit 

complex 

Aantal controles 5 1    

Toezicht Besluit bodemkwaliteit 

eenvoudig 

Aantal controles 17 9  

Toezicht bodemsanering en -

bescherming  

(= preventief toezicht 

bodemsanering) 

Aantal controles 71 54  Het betreft administratieve en fysieke controles bij zowel eenvoudige als 

complexe bodemsaneringen. 

Beoordeling bodemonderzoeken Beoordeling bodemonderzoeken 

- Bodemonderzoeken  

 

Beoordeling bodemonderzoeken 

- Evaluatierapporten 

45 55   

Vooroverleg bodem Aantal locaties 5 3   

Beschikking Wet 

bodembescherming 

Beschikking (wel/niet) instemmen 

evaluatieverslag 

20 31   



 
36 

Wet bodembescherming / Besluit bodemkwaliteit 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 

output in 2021 

Toelichting 

Instemming Wet 

bodembescherming 

Aanwijzing artikel 27 Wbb 2 0   

Toezicht bodemaspecten Wm-

inrichtingen 

Herstel bodemkwaliteit 7 2  

 
 

Ontgrondingenwet 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 

output in 2021 

Toelichting 

Toezicht en handhaving 

zandwinningen 

Aantal inspecties bij zandwinningen 10  

 

14  

Toezicht en handhaving overige 

(projectgebonden) ontgrondingen 

Aantal bezoeken  5 17  

 
 

Natuurbeschermingswet 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Vergunningverlening 
soortenbescherming 

Aantal vergunning- en 
ontheffingsaanvragen 

 121 
 

Vergunningverlening 
gebiedsbescherming 

Aantal vergunning- en 
ontheffingsaanvragen 

 54 Volgens betrokkenen is het aantal hoger. Het precieze aantal wordt nog nader 
bepaald. 

Vergunningverlening jacht, beheer 
en schadebestrijding 

Aantal vergunning- en 
ontheffingsaanvragen 

 11  
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Vergunningverlening 
houtopstanden 

Aantal aanvragen herplantplicht  50  

Toezicht soortenbescherming Aantal controles soorten  134  

Aantal behandelde 
(burger)meldingen 

 30  

Toezicht gebiedsbescherming Aantal controles op bescherming 
van gebieden 

 10  

Toezicht jacht, beheer en 
schadebestrijding 

Aantal controles jacht  6  

Aantal controles wadlopen  9  

Toezicht houtopstanden Aantal controles op 
houtopstanden 

 84  

Aantal behandelde 
kapmeldingen 

 47  

Handhaving Aantal handhavingsverzoeken  17 1 voor houtopstanden, 3 voor soorten en 13 voor gebieden 

Aantal vooraankondigingen last 
onder dwangsom 

 16 12 voor houtopstanden, 3 voor soorten en 1 voor gebieden 

Aantal lasten onder dwangsom  1 1 voor houtopstanden 

Aantal overtredingen waartegen 
onze boa's zijn strafrechtelijk 
opgetreden 

 140 De overtredingen betroffen onder andere loslopende honden, illegale velling, 
visstroperij, doden van vogels en het opzettelijk vernielen van vogelnesten.    
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Waterwet 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 

output in 2021 

Toelichting 

Bescherming grondwater: 

vergunningen voor 

grondwateronttrekkingen 

Aantal beschikkingen 5 7  

Bescherming grondwater:  

regulier toezicht vergunningen 

voor grondwateronttrekkingen 

Aantal controles 75 

 

40 

 

 

Wij zijn het bevoegd gezag voor 40 warmte- en koude opslagen met een 

onttrekking van meer dan 10 m3 per uur. Deze locaties dienen gegevens aan 

te leveren. De gegevens zijn administratief gecontroleerd. De 35 andere 

locaties hoeven geen gegevens aan te leveren. 

Bescherming drinkwater: 

aanwijzen beschermingszones en 

ontheffingen verlenen van 

verboden 

Aantal ontheffingen 1 1  

Bescherming drinkwater:  

regulier toezicht 

Aantal inspectierondes 1 1 Tijdens de inspectieronde zijn de vijf grondwaterbeschermingsgebieden 

bezocht. 

Gebiedsdossier 

grondwaterbeschermings-

gebieden 

Beoordeling van voortgang 

uitvoeringsplannen 

2 2 Er zijn twee plannen beoordeeld. Eén maatregel van het 

uitvoeringsprogramma voor grondwaterbeschermingsgebied Onnen-de Punt 

is in 2021 afgerond.  

Drie maatregelen van het programma voor Sellingen 20 zijn afgerond.   

 
 

Wet hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021  

Toelichting 

Aanwijzing zwemwateren Aantal nieuwe aanwijzingen 1 
 

2 De locaties zijn gepubliceerd 

Regulier toezicht op 
badinrichtingen 

Aantal controles 
 
Aantal beoordeelde jaartoetsen 
van zwemwaterkwaliteit 

56 
 

89  
 
 

66 
 

84 
 
 
 

50 inspecties en 14 hercontroles 
 
Er zijn 85 badinrichtingen in Groningen, waarvan één nog niet in gebruik heeft. 
 
 

Regulier toezicht op zwemlocaties  Aantal bezochte locaties 47 47 Alle 47 locaties zijn geïnspecteerd. Er zijn dertig waarschuwingen voor 
blauwalgen afgegeven bij zestien verschillende locaties en er zijn zes 
negatieve zwemadviezen afgegeven in verband met een verminderde 
waterkwaliteit bij drie locaties.  
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Wet luchtvaart (Wlv) 

Product Sub-product Geplande output  Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Luchthavenbesluit Aantal besluiten 1 
(voor UMCG) 

 

0 
 

Voor een besluit voor het UMCG wacht op een aanpassing van de wet.  

Luchthavenregeling Aantal regelingen 1 
(voor Martini 
Ziekenhuis) 

0 Voor een regeling voor het Martini Ziekenhuis wacht op een aanpassing van 
de wettelijke regeling. 

TUG-ontheffing Aantal ontheffingen 25 15  

Toezicht luchthavens, 
luchthavenrapportages en TUG-
ontheffingen 

Aantal controles 5 0 Vanwege prioriteitstelling hebben wij in 2021 geen toezicht op luchthavens 
uitgevoerd. 

 
 

Vuurwerkbesluit (evenementen en voorstellingen) 

Product Sub-product Geplande output  Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Verlenen van 
ontbrandingstoestemmingen 

Aantal verleende 
toestemmingen 

15 1 Er zijn acht ontbrandingsaanvragen ingediend. Uiteindelijk is er toestemming 
verleend.  

Ontbrandingsmeldingen Aantal ingediende meldingen 25  8 In de pandemie zijn er minder meldingen ingediend dan voor de pandemie het 
geval was. 
 

Toezicht en handhaving Aantal controles 40 0 Minder controles vanwege minder toestemmingen en meldingen.  
De vergunningplichtige vuurwerkontbranding is niet gecontroleerd omdat deze 
tijdens de viering van Oud en Nieuw plaatsvond. De ontbrandingsmeldingen 
zijn niet gecontroleerd, omdat de controle op basis van de risicomatrix niet 
nodig bleek. 
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Nautisch beheer vaarwegen 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Controle ligplaatsen 
recreatievaart 

Aantal controles Wekelijks 109 
 

39x ligplaats in orde; 
32x d.m.v. waarschuwingsbriefjes weggestuurd; 
30x aangesproken op hun ligplaats waarna de schepen zijn vertrokken; 
3x pv's opgemaakt voor overtreden van het Algehele ligplaatsverbod; 
5x wegslepen van schepen i.v.m. gevaarzetting. 
 

Controle diepgang beroepsvaart  Aantal controles 40 
 

101 
 

93x diepgang in orde. 
1x pv en lichten voor overschrijden maximaal toegestane diepgang. 
7x waarschuwing voor de diepgang 

Werken (bagger, onderhoud etc.) 
en schepen van de 'natte' 
aannemerij voldoen aan de wet- 
en regelgeving 

Aantal controles 10 24 14 x in orde 
4x werk stilgelegd. 
1x waarschuwing voor vergunningsvoorwaarden 
5x waarschuwing voor geen, of onjuiste seinvoering 

Snelheid beroepsvaart en 
recreatievaart  

Aantal snelheidscontroles 
beroepsvaart 
 
Aantal snelheidscontroles 
recreatievaart 

10 
 
 

75 

14 
 

106 
 

Er zijn 9 waarschuwingen voor beroepsvaart gegeven voor snelheden die 
binnen de marge vielen of naar aanleiding van klachten van anderen. 
 
Aan recreanten  op vaartuigen zoals motorjachten, sloepen, rigid inflatable 
boats (RIB's) zijn 12 waarschuwingen voor de snelheid gegeven en 1 pv. 
In de categorie snelle motorboot zijn 67 waarschuwingen uitgedeeld en 23 
pv's.  

Inrichtingseisen Binnenvaartwet Aantal controles 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 

1x bestuurlijke boete voor de bemanningssterkte en 2 voor de uitrusting schip. 
1x vaarverbod omdat de schipper geen geldig vaarbewijs had. 
12x waarschuwing over het Certificaat van Onderzoek van het schip. 
6x waarschuwing over het verlopen of niet aanwezig zijn van documenten. 
7x waarschuwing over het niet in orde hebben van de uitrusting van het schip. 

Juist gebruik van op- en 
overslaglocaties. 

 Aantal controles 5 
 

3 
 

De bevindingen zijn: 
2x in orde volgens vergunning 
1x stilleggen 
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Nautisch beheer vaarwegen 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

 Toezicht op snelle motorboten Aantal controles 
 
 

50 

 
 
 
 
 
 

125 
 
 
 

Er zijn diverse snelle motorboten die meerdere waarschuwingen hebben 

gekregen en dan vaak gevolgd door een proces-verbaal (pv). 

De bevindingen zijn: 

36x in orde 
15x waarschuwing geen registratie of niet bij zich (art 8.01 lid 1/2 
Binnenvaartpolitiereglement (BPR)) 
4x pv geen registratie of niet bij zich 
4x waarschuwing registratietekens (art 8.02 BPR) 
20x waarschuwing inrichtingseisen 
3x pv inrichtingseisen (art 8.03 BPR) 
40x waarschuwing verplichting bestuurder (art 8.05 BPR) 
5x pv verplichting bestuurder 
2x waarschuwing waterskiën (art 8.06 BPR) 
5x waarschuwing bestuurder geen 18 jaar oud (art 1.09 lid 1a BPR) 
1x pv bestuurder geen 18 jaar oud 
9x pv voor niet hebben klein vaarbewijs  
7x waarschuwing niet tonen 1 document (art 1.10 lid 1 BPR) 
3x pv niet tonen 1 document 
4x waarschuwing niet tonen legitimatie 
3x pv niet tonen legitimatie 

Vergunningen bijzonder transport Aantal controles  133 60 x in orde 
2x stilleggen ontbreken vergunning. 
21x aanwijzing vergunning aanvragen 
4x stilleggen en vergunning aanvragen 

Gebruik reddingsvest 
beroepsvaart (verplicht)  

Aantal controles 25 27 4x in orde. 
21x waarschuwing voor ontbreken reddingsvest 
2x pv voor niet dragen reddingsvest. 
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Vaarwegen Omgevingsverordening 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Toezicht op de aanleg van Kabels 
en leidingen 

Aantal controles 1x in de twee weken 
per vaarweg  

 
 

8 21 vergunningen afgegeven, vanwege corona niet op alle werken toezicht 
kunnen houden. 

Toezicht op de instandhouding 
van de vaarweg  

Aantal controles 1x in de twee weken 
per vaarweg  

  

 

Wegen 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Toezicht op de aanleg van Kabels 
en leidingen 

Aantal controles 2x per week         
per weg 

 
 

4 tot 5 dagdelen      
per week 

In 2021 hebben wij 40 incidenten aangetroffen die niet of zonder vergunning 
zijn uitgevoerd. Ook is gecontroleerd op ontheffingen en Melvin-aanvragen. 
Door corona zijn de controles in aangepaste vorm doorgegaan. 

Toezicht en Handhaving  
Objecten en werken langs de weg 

Aantal controles 2x per week         
per weg  

 
 

4x per week 
 
 
 

Door de corona zijn er weinig tot geen evenementen. De organisatoren hebben 
weinig illegale reclameborden geplaatst. 

Toezicht en Handhaving 
Belemmering zicht weggebruiker 

Aantal controles 2x per week         

per weg  

 

4x per week Geen belemmeringen waargenomen.  

Toezicht en Handhaving 
Verkeersmaatregelen 

Aantal controles 2 x per week per 
weg  

 

4x per week Werkzaamheden dienen ter aller tijden gemeld te worden via Melvin. Vinden 
deze plaats zonder goedkeuring van het Verkeersloket dan worden de 
werkzaamheden gestaakt en per direct opgeruimd.  

 
 

Vergunningen/Ontheffingen Wegen en vaarwegen 

Product Sub-product Geplande output Gerealiseerde 
output in 2021 

Toelichting 

Ontheffingen/vergunningen Aantal besluiten  289 
 
 

27x landbouwontheffing 
111x ontheffing Omgevingsverordening 
116x overeenstemming Telecommunicatiewet 
21x advies uitweg Wabo 
14x toestemming  
245x RDW-ontheffing 
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3. Meerjarenprogramma Ondergrond en Bodem 2020-2025 
 
Het Meerjarenprogramma Ondergrond en Bodem 2020-2025 (MJP) biedt een overzicht van actuele 

maatschappelijke trends en -opgaven in relatie tot het samenhangende systeem van ondergrond, 

grondwater en bodem. Wij hebben het MJP op 3 november 2020 vastgesteld. Het MJP beschrijft ons 

tactisch en uitvoeringsbeleid en beschrijft de daarbij horende (uitvoerings)projecten. Ook geeft het aan 

andere beleidsterreinen en partijen aanknopingspunten voor gezamenlijk beleid en mogelijk 

gezamenlijke maatregelen, onderzoeks- en uitvoeringsprojecten en programma’s.  

 

Wij hebben de ambitie om samen met belanghebbenden tot een afgewogen oordeel te komen over 
het gebruik van de ondergrond. In de Nota Ondergrond is beschreven hoe wij een heldere afweging 
willen maken bij het beoordelen van bestaande en nieuwe activiteiten in de diepe(re) ondergrond. In 
het MJP is de Nota Ondergrond vertaald naar concrete beleidskeuzen en maatregelen. Het bewaken 
van de veiligheid staat hierbij op alle fronten centraal.  
Activiteiten in de (diepere) ondergrond vallen onder de Mijnbouwwet. Hier hebben wij een adviserende 
taak bij het verlenen van mijnbouwvergunningen, winningsplannen (gas en zout) en 
omgevingsvergunningen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is het bevoegde 
gezag. De advisering en coördinatie vinden plaats zowel voor de Mijnbouwwet als de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Het gaat daarbij onder andere om de onderwerpen gaswinning (Kleine 
Velden), zoutwinning, opslagactiviteiten en geothermie.  
 

Wij voeren voor de provincie Groningen de wettelijke taken voor de Wet bodembescherming uit, met 

uitzondering van de gemeente Groningen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitgevoerde 

taken in de afgelopen jaren, inclusief 2021. Het aantal beschikkingen in 2021 ligt op het niveau van de 

afgelopen 3 jaar, maar ligt beduidend hoger dan in de periode voor 2018.   

Tabel: aantallen beschikkingen 

Beschikkingen 2010-

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

beschikking ernst en spoed 60 15 13 6 15 12 6 4 

plannen van aanpak 

beoordeeld 
66 16 9 14 23 14 21 

22 

beschikking saneringsplan 44 10 7 6 11 12 9 7 

evaluatiebeschikkingen 158 14 51 50 54 86 76 56  

BUS-meldingen 157 38 42 39 50 67 52 51 

Totaal 485 93 122 115 153 191 164 140 

 
Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van saneringen, waar de veroorzaker of terreineigenaar of 

erfpachter niet aansprakelijk kan worden gesteld. In dit kader is in 2021 samen met de gemeente 

Groningen de sanering van de voormalige stortplaats te Woltersum afgerond. De sanering was een 

gevolg van een besluit van de besturen van de voormalige gemeente Ten Boer, gemeente Groningen 

en de provincie.  

 
Conform de bestuurlijke afspraken uit de twee landelijke Bodemconvenanten uit respectievelijk 2010-
2015 en 2016-2020 zijn de spoedlocaties, locaties met onaanvaardbare humane, ecologische of 
verspreidingsrisico’s, onderzocht en is indien nodig met de sanering gestart voor 2020. In 2010 was 
binnen onze provincie slechts bij 55 van de ca. 10.000 locaties met mogelijk ernstige 
bodemverontreiniging bij het huidige gebruik sprake van (mogelijk) onaanvaardbare risico’s. Het 
aantal van 55 is na 2010 sterk afgenomen door onderzoek waarbij de verwachte risico’s niet werden 
aangetroffen of door de uitvoering van saneringen. Van de 55 locaties liep in 2021 nog bij 11 locaties 
de sanering. Bij 3 locaties is in 2021 sprake van een sanering bij een spoedlocatie, die na 2010 is 
ontdekt. Bij alle 14 locaties zijn de onaanvaardbare risico’s beheerst en wordt er voldaan aan de 
afspraken uit de Bodemconvenanten. 
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Vanuit het MJP zijn wij opdrachtgever of betrokken bij een aantal projecten binnen het bodemdomein. 
In 2021 ging het daarbij om onder andere het overdragen van bodeminformatie aan de gemeenten 
zodat zij hun taken goed kunnen vervullen onder de Omgevingswet. Onderzoek naar mogelijke 
bronlocaties met PFAS-verontreinigingen en een project om de monitoring van de kwaliteit van het 
grondwater beter af te stemmen tussen de ketenpartners en beter voorbereid te zijn op mogelijke 
nieuwe bedreigingen van de grondwaterkwaliteit als gevolg van Zeer zorgwekkende/opkomende 
stoffen. En daarnaast zijn en worden er projecten uitgevoerd in het kader van duurzaam bodembeheer 
in de landbouw, zoals het project Gouden Gronden (in samenwerking met waterschap Noorderzijlvest 
en de landbouwcollectieven) en het project Bodemgezondheid dat wordt uitgevoerd met de 
buurprovincies Drenthe en Fryslân. 
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4. Voortgangsrapportage RSP/MIT 
 

Inleiding 
 
Deze geactualiseerde voortgangsrapportage MIT/RSP biedt een compact overzicht van de actuele 
stand van zaken van de projecten in MIT en RSP. 
Inhoudelijk informatie over de RSP-projecten is ook te vinden op: www.rsp-projecten.nl 
 

Projectoverzicht  
 

Nr. Naam Fase 

 Ruimtelijk economisch programma RSP  

- REP-regio -- 

- REP-Rijk -- 

 Regionale bereikbaarheid RSP en provinciaal MIT  

1 Aanpak Ring Zuid Realisatiefase 

2 Spoor Leeuwarden-Groningen - extra sneltrein Fysiek afgerond 

3 Spoorlijn Groningen-Veendam Afgerond 

4 Transferia, Busstations, Infra Q-liners en HOV-bus Realisatiefase 

5 Facelift Noordelijke Stations Afgerond 

6 Bereikbaarheid Lauwersmeergebied Realisatiefase 

7 OV-bereikbaarheid Stad Realisatiefase 

8 Eindbeeld N366 Fysiek afgerond 

9 Rondweg Zuidhorn N355 en beweegbare brug Zuidhorn Afgerond 

10 Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd c.a. Fysiek afgerond 

11 Oostelijke Ringweg Groningen Afgerond 

12 Doorfietsroute Ten Boer-Groningen Realisatiefase 

13 Dynamisch verkeersmanagement Realisatiefase 

14f Reconstructie Ronde Zwijnshok-Oldehove N982 Afgerond 

14g Vervanging brug Balktil en fietsbrug Afgerond 

14h Vervangen brug Mensingeweer Afgerond 

14i Vervangen geluidschermen Noordelijke Ringweg Groningen N370 Afgerond 

15 Spoorzone Groningen Realisatiefase 

16 Westelijke Ringweg Groningen Verkenningsfase 

17 Hoofdontsluiting Leek-Roden Zie project 25 

18 Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam Planuitwerkingsfase 

19 Wunderline Realisatiefase 

20 Wegverbinding Groningen-Zuidhorn N355 Realisatiefase 

21 Wegverbinding Groningen-Delfzijl N360 Realisatiefase 

22 Reactivering spoorlijn Veendam-Stadskanaal Realisatiefase 

23 Bedum Oostelijke ontsluiting Realisatiefase 

24 Doortrekken spoorlijn Roodeschool naar Eemshaven Afgerond 

25 Verbetering busverbinding corridor West Fysiek afgerond 

26 Doorfietsroute Leek-Groningen Realisatiefase 

27 Blauwe Loper Fysiek afgerond 

28 Zwolle-Herfte Fysiek afgerond 

29 Hoogezand Knijpsbrug Realisatiefase 

30 Doorfietsroute Groningen-Haren(-Zuidlaren) Afgerond 

31 Blauwe Roos Verkenning/ 
Planuitwerkingsfase 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rsp-projecten.nl/
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Stand van zaken Ruimtelijk Economisch Programma-Groninqen (RSP-REP) 
 
REP-regio 
Het budget voor het REP-Groningen (regionaal deel) is € 99,4 miljoen (prijspeil 2022). In 2021 is er 
één nieuw project beschikt: 'Investeringsagenda Ring-Blauwestad' (REP-bijdrage 1,3 miljoen). In 
totaal zijn hiermee 26 projecten gehonoreerd met een REP-bijdrage, dit met een budgetbeslag van in 
totaal € 95,3 miljoen.  
Hiermee is nog € 4,1 miljoen aan REP-budget beschikbaar. Dit beschikbare budget is inclusief de 
vrijval op reeds afgerekende projecten. Voor het nog resterende budget is een bijdrage in het project 
'Productiefacilteit Medische isotopen' van Shine Medical in Veendam voorzien. 
 Het REP-programma loopt tot eind 2025.  
 
REP-SNN  
Bij aanvang van het REP is een onderscheid gemaakt in een rijksdeel en een regionaal deel. Het 
rijksdeel betrof majeure economische projecten die vielen binnen de kaders van het 
Topsectorenbeleid van het ministerie van EZK. In 2012 zijn deze REP-rijksmiddelen gedecentraliseerd 
naar het SNN. 
In 2021 is er één nieuw project beschikt: 'Ontwikkeling en realisatie van het Praktijk- en Oefencentrum 
Energietransitie-Suikerzijde (POCE)', met als penvoeder het Alfa-college. De REP-bijdrage in dit 
project is € 1,1 miljoen. 
In totaal zijn nu 13 projecten gehonoreerd die een beroep doen op het Groningse deel van dit SNN-
budget. Hiermee is het totale REP-budget bij SNN van in totaal € 63 miljoen besteed.   
 
 

Stand van zaken Pakket Regionale Bereikbaarheid RSP en Provinciaal MIT 
 
Nadere informatie over de financiën en planning staat in het overzicht, aan het eind na de 
projectbeschrijvingen. 
 
Project 1: Aanpak Ring Zuid (concreet project RSP) 

Probleem/doel De Zuidelijke Ringweg Groningen is het grootste knelpunt in de 
autobereikbaarheid van Groningen. In het RSP-ZZL en het rijks-MIRT is de 
2e fase Zuidelijke Ringweg Groningen opgenomen. Het project wordt 
uitgevoerd onder de nieuwe naam Aanpak Ring Zuid (ARZ). 
 
Projectdoelen: 

− goede, veilige en duurzame autobereikbaarheid van de regio Groningen 

− een goede ruimtelijke inpassing en leefbaarheid van de omgeving is 
uitgangspunt 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 40/2014; 56/2014; 2020-066020; 2020-079949. 

Stand van zaken januari 2022 Drie keer per jaar worden de Staten door middel van een PS-rapportage 
geïnformeerd over de voortgang van het project, indien daar aanleiding toe is 
aangevuld met tussentijdse brieven. 
 
Het project Aanpak Ring Zuid heeft drie jaar vertraging opgelopen. Onder 
leiding van de commissie Hertogh zijn afspraken gemaakt waarmee een 
stabiele basis is gelegd voor het verdere verloop van het project. 
Aanvullende afspraken zijn uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst die 
medio januari 2021 is ondertekend. Provinciale Staten hebben op 3 februari 
2021 besloten tot een extra bijdrage aan het project. 
 
De Noordelijke Rekenkamer heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de 
informatievoorziening over de Aanpak Ring Zuid. De resultaten zijn februari 
2022 gepresenteerd. 
De commissie Remkes is in de loop van 2021 begonnen met het onderzoek 
naar de kostenoverschrijdingen in het project. Resultaten hiervan zijn in 2022 
te verwachten. 
 
Overal in het projectgebied wordt gewerkt. Met de bouw van de Verdiepte 
Ligging wordt belangrijke voortgang geboekt. Met het inschuiven van het 
spoordek in mei 2021 is een belangrijke mijlpaal gehaald. De 
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voorbereidingen om de andere twee dwangpunten in de planning te halen 
(Operatie Julianaplein 11 februari - 9 mei 2022; zomerstremming Oost in 
zomer 2022) zijn in volle gang. 

 
Project 2: Spoor Leeuwarden-Groningen - extra sneltrein (CP RSP) - FYSIEK AFGEROND 

Probleem/doel De huidige frequentie op de spoorlijn Groningen - Leeuwarden is 
onvoldoende vanuit ons beleid voor HOV, voor het realiseren van goede 
aansluitingen en knooppunten en om het huidige aantal reizigers en de 
toekomstige groei te faciliteren. Er rijden nu twee stoptreinen en één 
sneltrein. Om aan de vraag en ons beleid te voldoen, moeten er twee 
sneltreinen per uur  gaan rijden naast de twee stoptreinen per uur. De huidige 
infrastructuur heeft hiervoor onvoldoende capaciteit. Daarnaast worden de 
perrons verlengd, zodat er ook langere treinen kunnen rijden. 
Projectdoel: 
Het realiseren van een kwaliteitssprong op het spoortraject Groningen-
Leeuwarden en daarmee het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio 
Groningen-Assen in het algemeen en Leeuwarden en Groningen in het 
bijzonder. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 32/2013 

Stand van zaken januari 2022 Eind 2017 is het Tracébesluit (TB) gepubliceerd. Daarnaast zijn in 2017 de 
aanbestedingen van de contracten Paterswoldseweg en Spoorinfrastructuur 
gegund. De bouw is medio zomer 2018 gestart. De behandeling van 8 
beroepen door Raad van State heeft pas in november 2018 plaatsgevonden. 
In november 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de 
beroepsprocedure: alle rechtsgevolgen blijven in stand. Hiermee is het TB 
onherroepelijk geworden.  
In 2019 hebben langs het traject diverse (grote) werkzaamheden 
plaatsgevonden: aanleg en vernieuwing van sporen, saneren van overwegen, 
werkzaamheden aan kunstwerken, verlengen en verbreden van perrons. 
Sinds 13 december 2019 is de nieuw gerealiseerde onderdoorgang 
Paterswoldseweg opengesteld voor alle verkeer. 
Ook in 2020 zijn nog diverse grote werkzaamheden uitgevoerd aan de 
spoorinfrastructuur. Daarbij is onder meer het nieuwe tweede spoor (tussen 
Zuidhorn en Hoogkerk) aangesloten op de huidige infrastructuur. 
Op 14 december 2020, geheel volgens planning, is de extra sneltrein in 
dienst gesteld. In 2021 zijn diverse afrondende werkzaamheden (onder 
andere arbitragezaak met de aannemer) uitgevoerd. Financiële en 
administratieve afronding is voorzien medio/najaar 2022. 

 
Project 3: Spoorlijn Groningen - Veendam (RSP-RMF) - AFGEROND 

Projectfase Afgerond en geëvalueerd, zie Voortgangsrapportage MIT-RSP 2016. 

 
Project 4: Transferia, Busstations, Infra Q-liners en HOV-bus (CP RSP) 

Probleem/doel In Noord-Nederland is op zware vervoersrelaties waar geen spoor ligt, 
gekozen voor de inzet op frequent en snel hoogwaardig openbaar vervoer 
met de bus (HOV-bussen). Op dit moment worden Qlink en Q-liners ingezet 
als HOV-bussen. De Qlink en de Q-liner zijn hoogwaardige busverbindingen 
die sneller zijn dan regulier OV door de gestrekte routes en minder haltes. In 
het kader van de netwerkanalyses is aandacht besteed aan deze HOV-
busverbindingen. Daaruit blijkt dat een aantal HOV-verbindingen waarop nu 
Q-liners rijden te kampen heeft met knelpunten die de reistijd negatief 
beïnvloeden. Ook is overstap tussen modaliteiten nog niet optimaal. 
 
Projectdoel: 
Het verbeteren van de kwaliteit van de HOV-bussen, onder andere door het 
versnellen van de Qlink en Q-liners, zodat deze kunnen concurreren met de 
auto voor wat betreft reistijd. Doel is verder om de overstap tussen 
modaliteiten te vergemakkelijken. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 14/2016 

Stand van zaken januari 2022 Bij besluit over voordracht 14/2016 hebben Provinciale Staten de 
geactualiseerde gelimiteerde lijst van projecten definitief vastgesteld, met 
daarin opgenomen de gemaximeerde bijdrage die wij vanuit dit RSP-project 
aan die projecten kunnen verlenen. Er zijn inmiddels voor alle projecten die 
niet zijn vervallen (23) beschikkingen afgegeven, voor afgerond € 63 miljoen.  
In 2021 zijn de projecten: P+R Meerstad, Eemskanaalzione (deel A), 
Dynamisch Reizigers Informatie Systeem, stationsinfra Haren en transferium 
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Zuidhorn geheel afgerond. De volgende projecten zijn wel fysiek afgerond, 
maar nog niet administratief: Busafrit & Uitbreiding P+R Hoogkerk, HOV-
Leek, HOV-Roden, Busstation Norg. Het project Eemskanaalzone deel B 
(ontsluiting Meerstad) is nog in uitvoering. En de projecten Norgervaart en 
De Punt zijn nog niet gestart, in afwachting van de planologische procedure. 

 
Project 5: Facelift Noordelijke Stations (RSP-RMF) - AFGEROND 

Projectfase Afgerond, zie jaarstukken 2020 

 
Project 6: Bereikbaarheid Lauwersmeergebied (RSP-RMF) 

Probleem/doel Een belangrijk verkeersknelpunt in Noordwest-Groningen is de gebieds-
ontsluitende weg N361. De kwaliteit van de hoofdontsluiting is onvoldoende. 
Knelpunten zijn vooral de verkeersveiligheid op de hele route en de 
leefbaarheid in de dorpen die door de N361 worden doorsneden. 
 
Projectdoel: 
Zorg dragen voor een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en 
leefbaarheid in de dorpen die door de N361 worden doorsneden. 

Projectfase • Realisatiefase (Rondweg Mensingeweer en Fietspad Mensingeweer-
Baflo) - voordracht 34/2011 

• Realisatiefase (verkeersveiligheid N361 noordelijk deel - voordracht 
2/2015 

• Realisatiefase (N361, Doorfietsroute, Adorp en Sauwerd) - voordracht 
38/2016 

• Realisatiefase herinrichting N361 Winsum - voordracht 51/2018. 

Stand van zaken januari 2022 De Rondweg Mensingeweer en het fietspad Mensingeweer-Baflo zijn in 2016 
in gebruik genomen. 
Voor het project aansluiting N361 op Ring Groningen (Noorderhoogebrug) 
hebben wij besloten de huidige situatie te handhaven en daarmee de 
verkenning te beëindigen (brief PS 2016-55.904/41/A.8, W). 

• Herinrichting Adorp en kruisingen tussen Groningen en Adorp (buiten 
bebouwde kom): uitgevoerd en in gebruik genomen in zomer 2019. 

• Rotondes Wehe den Hoorn en Leens: in 2020 gerealiseerd. 

• Herinrichting Sauwerd en weg buiten bebouwde kom tot Winsum: 
uitgevoerd in 2020, rotonde in 2021. 

• Doorfietsroute Groningen-Winsum: uitvoering eerste zuidelijke 7 km in 
2021, laatste 2 km (noordelijk) volgt in 2023 in verband met onteigening.    

• Herinrichting N361 Winsum: in voorbereiding, uitvoering voorzien in 
2022 en één rotonde in 2023. 

 
Project 7: OV-bereikbaarheid Stad 

Probleem/doel In de geactualiseerde Netwerkanalyse Groningen - Assen 2030 is 
geconcludeerd dat de kerngebieden en de voorzieningen die voor het 
economisch functioneren van de regio van belang zijn, steeds slechter 
bereikbaar worden voor het autoverkeer. Knelpunten in de bereikbaarheid in 
de provincie Groningen doen zich vooral voor in de zone van de Zuidelijke 
Ringweg Groningen, op het Zernikecomplex, nabij het UMCG, bij het 
Hoofdstation en in de binnenstad van Groningen. De geactualiseerde 
Netwerkanalyse concludeert dat voor het verbeteren van de bereikbaarheid 
van de economische kerngebieden van de regio een breed 
maatregelenpakket voor de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het 
goederenvervoer noodzakelijk is. 
 
Projectdoel: 
Het verbeteren van de bereikbaarheid van de economische kerngebieden 
binnen de regio Groningen-Assen en belangrijkste eindbestemmingen in de 
stad Groningen voor reizigers uit de regio door middel van het kwalitatief 
verbeteren van het openbaar vervoer en daarnaast ook het betaalbaar 
houden van kwalitatief goed openbaar vervoer voor de betrokken overheden. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 4/2015 

Stand van zaken januari 2022 Het grootste onderdeel, de busonderdoorgang op het hoofdstation, van dit 
project is via voordracht 4/2015 opgenomen in project 15 Spoorzone 
Groningen. Daarbij wordt ook het toegankelijk maken van het busstation door 
het verplaatsen van het busstation naar de zuidzijde van het Hoofdstation 
alsmede de aansluiting van de busonderdoorgang op de Stationsweg 
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meegenomen.  
Voor de overige onderdelen van het programma geldt dat bij uitvoering 
rekening gehouden wordt met de planningen van Groningen Bereikbaar en 
Aanpak Ring Zuid. Rekening houdend (verkeersdoorstroming in de stad) met 
deze planningen worden daardoor de laatste aanpassingen aan het 
knooppunt UMCG in 2022 afgerond.   
Voor de overige onderdelen geldt dat ze reeds zijn uitgevoerd. 

 
Project 8: Eindbeeld N366 - FYSIEK AFGEROND 

Probleem/doel De N366 vervult een belangrijke rol in de ontsluiting van de regio Zuid-Oost. 
Op het terrein van de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid doen zich 
problemen voor die een bedreiging vormen voor de verdere ontwikkeling van 
het gebied. 
 
Projectdoel: 
De realisatie van een hoogwaardige verbinding, die bijdraagt aan de 
regionale ontwikkeling. De verbinding sluit goed aan op het omliggende 
hoofdwegennet, stroomt vlot en veilig door en is landschappelijk evenwichtig 
ingepast. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 20/2016 

Stand van zaken januari 2022 Met voordracht 20/2016 hebben Provinciale Staten het Provinciaal 
Inpassingsplan N366 Veendam-Nieuwe Pekela-Stadskanaal vastgesteld 
voor de deelprojecten Verdubbeling Veendam-Pekela en de Aanpak wegvak 
Pekela-Ter Apel. De werkzaamheden voor de verdubbeling Veendam - 
Pekela zijn eind november 2019 afgerond. In 2020 is het wegvak Pekela-
Alteveer aangepakt en is de aansluiting Pekela-Zuid ongelijkvloers gemaakt. 
De verlegging van de parallelweg en de resterende beplanting zijn in het 
najaar van 2021 gerealiseerd. Daarmee is de realisatie van het eindbeeld 
van de N366 voltooid. 

 
Project 9: Rondweg Zuidhorn (N355) en beweegbare brug Zuidhorn - AFGEROND 

Projectfase Afgerond, zie Voortgangsrapportage RSP/MIT 2019 

 
Project 10: Vervanging bruggen Aduard en Dorkwerd c.a. - FYSIEK AFGEROND 

Probleem/doel De bruggen in Aduard en Dorkwerd dienen vervangen te worden in het kader 
van de verbetering van het Van Starkenborghkanaal als onderdeel van de 
hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl, naar klasse Va. De bruggen zijn bovendien 
aan het einde van hun levensduur. Aan deze vervanging is ook de aanleg 
van de rondweg Aduard gekoppeld, die aansluiting krijgt op de N355. 
 
Projectdoel: 

− verbetering Van Starkenborghkanaal; 

− goede ontsluiting van het betreffende achterland; 

− verbeteren leefbaarheid/veiligheid in Aduard 

Projectfase Realisatiefase afgerond - voordracht 30/2011 (brug Dorkwerd), 29/2014 
(rondweg Aduard en aansluiting en brug Nieuwklap) en 39/2015 (brug 
Aduard). 

Stand van zaken januari 2022 De bruggen Aduard en Dorkwerd zijn in gebruik genomen. De overdracht 
aan het Rijk is voltooid. De oude brug bij Aduard is in 2019 gesloopt. 
De rondweg Aduard en de aansluiting Nieuwklap zijn in gebruik genomen. 
De oude brug bij Nieuwklap is in 2020 gesloopt. Bij Nieuwklap moet ter 
plaatse van het landhoofd van de oude brug (Zuidhorn zijde) nog een 
grondsanering worden uitgevoerd en aansluitend het grondwerk afgewerkt 
worden inclusief aanplant van de laatste beplanting. Aan de Groninger zijde 
wordt het zandlichaam van het oude tracé van de N355 bewaard om als 
bouwstof weer te worden gebruikt voor de aan te leggen parallelstructuur van 
de N355 tussen Nieuwklap en Groningen. 

 
Project 11: Oostelijke Ringweg Groningen - AFGEROND 

Projectfase Afgerond, zie Voortgangsrapportage MIT-RSP 2018. 
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Project 12: Doorfietsroute Ten Boer-Groningen 
Probleem/doel De kwaliteit van de fietsverbinding tussen Groningen en Ten Boer liet te 

wensen over. Vooral de aspecten aantrekkelijkheid, comfort en veiligheid 
waren een probleem. 
 
Projectdoel: 
Het realiseren van een aantrekkelijke, comfortabele en veilige fietsroute 
tussen Ten Boer - Groningen, volgens de uitgangspunten van een 
Doorfietsroute. Met de aanleg van een Doorfietsroute moet de 
verkeersveiligheid voor (brom)fietsers worden verbeterd en het fietsgebruik 
gestimuleerd. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 70/2015 

Stand van zaken januari 2022 Met het besluit over voordracht 70/2015 hebben Provinciale Staten 
ingestemd met het tracé, besloten tot realisatie van dit project en het 
realisatiebudget beschikbaar gesteld. Inmiddels is het gedeelte op de 
Stadsweg gerealiseerd. De realisatie van de zogenoemde Vorktand Zuid is in 
voorbereiding. In 2018 zijn de gesprekken om te komen tot grondaankoop 
opgestart. In 2020 heeft het concept-bestemmingsplan ter inzage gelegen en 
in november 2021 is het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. De 
gesprekken over grondaankoop zijn nog niet afgerond en een 
onteigeningsprocedure wordt voorbereid. Realisatie van de Vorktand Zuid is 
mogelijk na afronding grondaankoop, waarschijnlijk voorjaar 2024. 

 
Project 13: Dynamisch verkeersmanagement 

Probleem/doel Het zal zeker tot de realisatie van de Ring West duren voordat alle 
voorgenomen maatregelen aan de Ringwegen Groningen voltooid zijn. Tot 
die tijd schiet de capaciteit van de Ringwegen tekort. Bij calamiteiten kunnen 
weggebruikers maar moeizaam geïnformeerd worden en zoeken mensen op 
goed geluk andere routes. In het bijzonder tijdens de ombouw van de 
zuidelijke ringweg is verkeersmanagement noodzakelijk als één van de 
maatregelen om Groningen bereikbaar te houden. Ook daarna vergroot 
verkeersmanagement de robuustheid van de ringwegen. 
 
Projectdoel: 
Verkeersmanagement zorgt ervoor dat de capaciteit van de weg optimaal 
benut wordt. Dat gebeurt door aanpassingen op het wegennet en door 
weggebruikers te informeren over mogelijke vertragingen en te sturen via 
alternatieve routes. Allemaal met het doel weggebruikers in staat te stellen 
snel en veilig van a naar b te reizen. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 18/2013 (Groningen Bereikbaar) en voordracht 
51/2013 (Basispakket Verkeersmanagement); voordracht 29/2016 
(ITS/Vervolg Beter Benutten) 

Stand van zaken januari 2022 De samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar is actief en zorgt via 
afstemming van planningen, communicatie en de inzet van 
mobiliteitsmanagement en verkeersmanagement dat wegwerkzaamheden zo 
min mogelijk extra hinder veroorzaken. In oktober 2020 is een nieuwe 
bestuursovereenkomst Groningen Bereikbaar voor de periode 2020-2024 
ondertekend, waarmee de werkzaamheden van Groningen Bereikbaar tot en 
met 2024 zijn geregeld. Onder de noemer Talking Traffic zijn een aantal 
verkeersregelinstallaties in de stad, onder meer op de Westelijke Ringweg 
door Groningen Bereikbaar intelligent gemaakt. In 2020 is gezorgd dat deze 
nu werkelijk twee kanten op kunnen communiceren, van en naar het verkeer 
en kunnen daarop nu nieuwe toepassingen uitgevoerd en beproefd worden 
met informatiediensten, prioritering van bepaalde doelgroepen en 
optimalisering van de regelingen in een groter gebied. In 2020 is ook de VRI 
op de N386 Rengerslaan in Hoogezand-Sappemeer vervangen en iVRI-
ready gemaakt. In 2021 is dit gebeurd voor de VRI Oudlandseweg 
(Midwolda). De komende jaren worden bij vervanging meer VRI's iVRI-ready 
gemaakt. 
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Project 14 Instandhoudingsknelpunten 

Project 14f: Reconstructie Ronde Zwijnshok - Oldehove (N982) - AFGEROND 
Projectfase Afgerond, zie jaarstukken 2020 

 
Project 14g: Vervangen Brug Balktil (incl. naastgelegen fietsbrug) - AFGEROND 

Projectfase Uitgevoerd en afgerond, zie Voortgangsrapportage MIT-RSP 2017 

 
Project 14h: Vervangen brug Mensingeweer - AFGEROND 

Projectfase Afgerond, zie jaarstukken 2020 

 
Project 14i: Vervangen geluidsschermen Noordelijke Ringweg Groningen (N370) - AFGEROND 

Projectfase Uitgevoerd en afgerond, zie Voortgangsrapportage MIT-RSP 2018. 

 
Project 15: Spoorzone Groningen 

Probleem/doel Om tegemoet te komen aan de wensen van de treinreizigers en om de 
uitbreiding van treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken, zijn forse 
ingrepen nodig aan het spoor en het Hoofdstation. Hiervoor hebben de 
gemeente, de provincie, het Rijk, spoorinfrastructuurbeheerder ProRail en 
NS de handen ineengeslagen. Dit project heet Groningen Spoorzone.  
 
Het project Groningen Spoorzone bestaat onder meer uit forse aanpassingen 
aan sporen en perrons en het aanleggen van een voetgangerstunnel op het 
Hoofdstation. Hier komt ook een busonderdoorgang onder de sporen door. 
Er komt een fietstunnel tussen het stadsbalkon en de zuidkant van het 
Hoofdstation. Onder de voetgangerstunnel komt een ondergrondse 
fietsenstalling. Tevens wordt het busstation van de noordzijde van het station 
naar zuidzijde verplaatst. Het opstelterrein wordt verplaatst naar ‘de Vork’. 
Dat is het gebied in de splitsing van de sporen richting Winschoten en 
Zwolle, net in de gemeente Haren. Er komt een vierde spoor tussen 
Groningen Hoofdstation (HS) en station Groningen Europapark en dat station 
krijgt er een zijperron bij. 
 
Projectdoel: 
Realiseren vernieuwd hoofdstation waarin Groningen HS gaat functioneren 
als knoopstation waarbij alle gestelde uitgangspunten vanuit het Programma 
Spoorplan Noord-Nederland en de HOV-visie Regio Groningen-Assen 
worden meegenomen. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 4/2015 

Stand van zaken januari 2022 Het nieuwe opstelterrein De Vork, de aanleg van het landschapspark, het 
vierde spoor tussen Europapark en het Hoofdstation en een derde perron bij 
station Europapark, zijn inmiddels gereed en in gebruik genomen. Ook de 
werkzaamheden voor de aanpassing van het Hoofdstation zijn begonnen. De 
aannemer heeft aangegeven dat hij de geplande treinvrije periodes (TVP) 
niet gaat halen. ProRail is daarom bezig met het verschuiven van de TVP, 
die gepland was in februari 2022, om de sporen 7/8 te kunnen verleggen. De 
aannemer werkt aan een nieuwe planning en daarbij houdt hij zo goed 
mogelijk rekening met belangrijke momenten zoals beschikbare treinvrije 
periodes, de doorkoppeling, de oplevering van het station en de start van de 
gebiedsontwikkeling aan de zuidzijde. 

 
Project 16: Ring West Verbindt 

Probleem/doel De ringweg van Groningen kent in toenemende mate 
verkeersafwikkelingsproblemen en behoort tot de minder veilige wegen in 
onze provincie. De ringweg heeft een belangrijke functie voor het 
doorgaande, regionale en stedelijke verkeer. Het Rijk, de provincie en de 
gemeente Groningen hebben de ambitie de ringweg, als belangrijke drager 
van het verkeerssysteem van de stad, ongelijksvloers te maken. Met de 
woningbouwopgave, voortvloeiend uit het verstedelijkingsakkoord met het 
Rijk, zal de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid verder onder druk 
komen te staan. De ombouw van de westelijke ringweg (Ring West) is een 
belangrijke voorwaarde voor het welslagen van deze ruimtelijke 
ontwikkelingen en het borgen van de veiligheid, bereikbaarheid, maar ook 
nadrukkelijk de leefbaarheid en verbinding met de stad. 
Er wordt rekening gehouden met een bijdrage van € 38,77 miljoen uit het MIT 
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aan dit project. 
Projectdoel: 
Verbetering van de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in en 
tussen de wijken door een duurzame en ongelijkvloerse westelijke ringweg. 

Projectfase Verkenning - voordracht 3/2009; 34/2020 

Stand van zaken januari 2022 De toekomstbestendige ombouw van de westelijke ringweg is integraal 
onderdeel van de woningbouwopgave van de westflank van de Stad en 
daarmee van de verstedelijkingsstrategie voor de Regio Groningen-Assen. 
Het realiseren van deze opgave kost meer geld dan voor het project Ring 
West Verbindt beschikbaar is. Omdat medefinanciering vanuit de 
Verstedelijkingsstrategie daarmee logisch en gewenst is, maakt dat het 
project afhankelijk van besluiten die worden genomen rondom de 
Verstedelijkingsstrategie voor de Regio Groningen-Assen. Om te kunnen 
anticiperen op deze besluiten/onzekerheden, volstaat een projectmatige 
aanpak niet en kent het project een procesmatige aanpak. Met deze 
procesmatige aanpak accepteert het project de onzekerheden en blijft zij 
flexibel om zo tijdig te kunnen anticiperen op gewijzigde situaties. Een gevolg 
van deze aanpak is dat vervolgstappen en planning welke verder in de 
toekomst liggen een grotere mate van onzekerheid kennen. Dit en de 
planning van de zuidelijke ringweg maakt dat we rekening houden met 
realisatie in de periode 2028-2035. 
Parallel hieraan werken we een drietal tussentijdse maatregelen uit. 

 
Project 17: Hoofdontsluiting Leek-Roden - Zie project 25 

Projectfase Dit project is ondergebracht bij project 25 Verbetering busverbinding corridor 
West 

 
Project 18: Verdubbeling N33 Zuidbroek-Appingedam  

Probleem/doel In Noordoost-Groningen doen zich ontwikkelingen voor die relevant zijn voor 
de eisen die gesteld worden aan de bereikbaarheid van het gebied. De 
situatie met krimp, economische tegenwind en aardbevingen zet de 
leefbaarheid zwaar onder druk. De provincie Groningen wil de vitaliteit van 
het gebied versterken en daarom in het gebied investeren. Een van de 
aspecten daarbij is een goede ontsluiting. Bereikbaarheid is een belangrijke 
vestigingsvoorwaarde voor werkgelegenheid, voorzieningen en bevolking. 
Bereikbaarheid richting Duitsland en naar bestemmingen in het 
zuiden/oosten van het land wordt geboden via de N33. Onze investering in 
de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Assen was daarin een 
eerste stap. Verdubbeling van de N33 vanuit Noordoost-Groningen tot 
Zuidbroek is de tweede stap. Onze keuze voor een klaverblad bij Zuidbroek 
liep daarop vooruit. 
 
De verdubbeling van de N33 tussen Appingedam en Zuidbroek moet ertoe 
leiden dat Noordoost-Groningen ten volle kan profiteren van de verdubbeling 
van de N33 ten zuiden van Zuidbroek en van de aanwezigheid van de A7. 
 
Projectdoel: 
Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Eemsdelta en het verbeteren 
van de verkeersveiligheid door verdubbeling van het weggedeelte Zuidbroek-
Appingedam. 

Projectfase Planuitwerking - Startbeslissing minister IenM d.d. 26 augustus 2015; 
voordracht 46/2018;  
voordracht 2020-079949 (Aanpak Ring Zuid). 

Stand van zaken januari 2022 Bij besluit over voordracht 46/2018 hebben PS in 2018 het 
voorkeursalternatief X1-plus vastgesteld. Ook de minister heeft ingestemd 
met dit voorkeursalternatief. Dit wordt op grond van de Tracéwet uitgewerkt 
naar een (Ontwerp) Tracébesluit. 
Met hun besluit over de Voordracht voor een extra bijdrage aan het project 
Aanpak Ring Zuid hebben Provinciale Staten op 3 februari 2021 

€ 59,2 miljoen onttrokken aan de provinciale middelen voor de N33 Midden. 

Tegelijk hebben zij ons college opdracht gegeven zo snel mogelijk 
alternatieve financiële dekking te vinden om de N33 volgens plan te kunnen 
realiseren.  
Samen met regionale bestuurders is gewerkt aan het opzetten van een 
lobbystrategie en position paper. 
Als gevolg van de landelijke problematiek rond stikstof is besloten om de 



 
53 

projectorganisatie voorlopig af te schalen. Dit is mede ingegeven door het 
bessluit van de ministerraad dat de maximale rekenafstand voor 
stikstofdepositie voor alle bronnen van 5 naar 25 kilometer gaat. Diverse 
projecten binnen Rijkswaterstaat worden in afwachting van het vervolg van 
dit besluit afgeschaald of stilgelegd waaronder ook de N33 Midden. Ook 
dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van minimaal een 
jaar om het Tracébesluit (TB) te actualiseren. Dit komt omdat de effecten van 
het nieuwe Nederlands Regionaal Model en de nieuwe berekening van de 
stikstofdepositie moeten worden verwerkt in de rapporten en het TB. In 
september 2021 zijn PS hierover geïnformeerd. 

 
Project 19: Wunderline (v/h Maatregelen reistijdverkorting spoor Groningen-Bremen) (RSP) 

Probleem/doel Het project Wunderline is gericht op de sociaal-economische ontwikkeling 
van de noordelijke grensregio. Middel hiervoor is de kwaliteitsverbetering 
(verkorten van de reistijd en verhogen comfort) van het spoor Groningen-
Bremen, onderdeel van de Amsterdam-Hamburg corridor. Totdat de 
Friesenbrücke kapot is gevaren reed er elk uur een trein tussen Groningen 
en Leer met een overstap in Leer op de trein naar Bremen. De reistijd 
daarvan bedraagt 2:43 uur. Het project verbindt belangrijke economische en 
sociale gebieden op een Europese schaal en biedt kansen voor duurzaam en 
innovatief transport. Het project vergemakkelijkt kennis- en 
cultuuruitwisseling in het Noorden en is een katalysator voor de economie en 
werkgelegenheid. 
 
Projectdoel: 
Een snelle en directe spoorverbinding Groningen-Bremen. Dit is mogelijk 
door het realiseren van een grote kwaliteitsimpuls op het traject Groningen- 
Oldenburg-Bremen door bijvoorbeeld verkorten reistijd door de gemiddelde 
snelheid te verhogen, de overstap in Leer te verkorten en op termijn op te 
heffen en/of door het toevoegen van een extra trein. 

Projectfase Realisatiefase bij voordracht 50/2018;  
voordracht 2020-079949 (Aanpak Ring Zuid) 

Stand van zaken januari 2022 Sinds januari 2020 wordt gewerkt aan drie onderdelen van het project: 
1. De realisatie van de kwaliteitsverbetering van de spoorlijn in drie 

bouwstappen. De eerste bouwstap wordt gefaseerd uitgevoerd en zal 
gereed zijn gelijk met het herstel van de Friesenbrücke eind 2024. Deze 
werkzaamheden liggen op planning. Voor dit onderdeel is tevens 
€ 12,7 miljoen EU-subsidie ontvangen. Voor de realisatie van een deel 
van de uitvoering is ondertussen met ProRail een 
realisatieovereenkomst ondertekend. Deze werkzaamheden zijn in 2021 
in uitvoering gegaan en worden in 2023 afgerond. Het onderdeel 
spoorverdubbeling tussen Scheemda en Winschoten wordt momenteel 
planologisch voorbereid. Het voornemen is dat eind 2024 de 
werkzaamheden gereed zijn. De uitvoering van deze werkzaamheden 
levert een reistijdwinst op van 20 minuten. Dit betekent dat de effecten 
van de kwaliteitsverbetering zichtbaar worden bij de opening van de 
nieuwe brug in het najaar van 2024.  

2. Er is in de netwerkorganisatie Ketenmobiliteit een 
conceptuitvoeringsprogramma van ketenmaatregelen opgesteld om met 
concrete maatregelen lijn langs de spoorlijn meer reizigers in de trein te 
krijgen. Dit uitvoeringsprogramma is zomer 2021 vastgesteld en de 
uitvoering van de in het programma op genomen projecten wordt 
gemonitord op voortgang resultaat. 

3. Tenslotte wordt de grensoverschrijdende samenwerking samen met de 
EemsDollard-regio en overige netwerkorganisaties verder versterkt en 
gestimuleerd voor die projecten die meer grensreizigers gaan opleveren. 
Hiervoor is met de RUG een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de 
effecten van deze samenwerkingsprojecten op de grensmobiliteit. Dit 
onderzoek heeft aangegeven dat de focus moet liggen op verder 
marketing naar de doelgroepen onderwijs, toerisme en arbeidsmarkt en 
dat digitale ticketing verder moet worden gestimuleerd. 

Met hun besluit over de voordracht voor een extra bijdrage aan het project 
Aanpak Ring Zuid hebben Provinciale Staten op 3 februari 2021 
€ 18,8 miljoen onttrokken aan de provinciale middelen voor de Wunderline. 
Tegelijk hebben zij ons college opdracht gegeven zo snel mogelijk 
alternatieve financiële dekking te vinden om de Wunderline volgens plan te 
kunnen realiseren. 
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In de voordracht voor ijkmoment van het realisatiebesluit van de Wunderline 
van 21 april jl. is het voorstel gedaan ten aanzien van alternatieve 
voorfinanciering ten behoeve van bouwstap 1, zodat deze bouwstap conform 
de afspraken met onze Duitse partners conform planning eind 2024 gereed 
kan zijn en de EU-subsidie niet behoeft te worden terugbetaald. Dit voorstel 
is unaniem aangenomen. 

 
Project 20: Wegverbinding Groningen-Zuidhorn (N355) 

Probleem/doel Op deze gebiedsontsluitingsweg A is met name in de ochtend- en avondspits 
in toenemende mate sprake van verkeersafwikkelings-problemen (auto en 
OV). In 2006 is een pakket van maatregelen vastgesteld. Deze zijn om 
financiële redenen gefaseerd. De maatregelen voor het fietsverkeer en 
openbaar vervoer zijn inmiddels uitgevoerd, maatregelen voor gemotoriseerd 
verkeer niet. Uit de in 2014 geactualiseerde verkenning komt naar voren dat 
zich nog steeds problemen op het vlak van doorstroming en 
verkeersveiligheid voordoen. Naar aanleiding van de conclusies uit de 
planuitwerkingsfase hebben Provinciale Staten een realisatiebesluit 
genomen om eerst fase 1 (traject Groningen-Nieuwklap) te realiseren. 
 
Projectdoel: 
Met de aanpak van de wegverbinding N355 Groningen-Zuidhorn willen wij de 
doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren. 

Projectfase Planuitwerkingsfase - voordracht 3/2015 (afgerond);  
Realisatiefase (tijdelijke VRI Slaperstil) - voordracht 84/2016 (afgerond); 
Realisatiefase (fase 1 Groningen - Nieuwklap) - voordracht 34/2018 

Stand van zaken januari 2022 Op 3 oktober 2018 hebben Provinciale Staten een realisatiebesluit genomen 
voor de eerste fase. In deze voordracht is ook ingegaan op de fasering van 
het project N355 Zuidhorn-Groningen en de gewijzigde planning van dit 
project. Het voorontwerp wordt nu uitgewerkt. Verwacht wordt dat de 
uitvoering van het project in 2023 gaat starten. 

 
Project 21: Wegverbinding Groningen-Delfzijl (N360 - N46) 

Probleem/doel Aanleiding voor de in 2007 gestarte planstudie zijnde toenemende 
doorstromingsproblemen op het traject Ten Boer-Groningen, alsook de 
behoefte aan een actuele visie op functie en bijpassende vormgeving op de 
gehele route. 
Tevens is gestudeerd op de mogelijkheden en effecten van een eventuele 
kortsluiting tussen de N360 en de Eemshavenweg (N46) al dan niet in 
combinatie met capaciteitsverruiming van de Eemshavenweg tussen Bedum 
en Groningen. 
 
Projectdoel: 
Met de keuze van de Staten in 2012 voor een sober pakket is de doelstelling 
gewijzigd in een keuze voor verbeteren van verkeersveiligheid en 
leefbaarheid met zoveel mogelijk handhaven van doorstroming. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 52/2013 

Stand van zaken januari 2022 Het project is nagenoeg afgerond, zijnde de veertien deelprojecten zoals 
genoemd in de voordracht. Laatste deelproject was bushalte Winneweer, de 
halte is aangelegd in 2021 maar de nutsvoorzieningen voor de verlichting en 
digitale reisinformatie heeft vertraging opgelopen door capaciteitsproblemen 
bij de nutspartij. Verwachting is dat dit in februari of maart 2022 gaat 
plaatsvinden. 

 
Project 22: Reactivering spoorlijn Veendam-Stadskanaal (v/h Bereikbaarheid Veenkoloniën) 

Probleem/doel In de Veenkoloniën is behoefte aan een spoorverbinding tussen Veendam en 
Stadskanaal om de vitaliteit van dit gebied te behouden en te versterken. De 
lijn Zuidbroek-Veendam is in 2011 als eerste stap op de corridor al 
gereactiveerd en is een groot succes: het aantal reizigers per trein is hoger 
dan (op grond van het vroegere aantal busreizigers) werd verwacht. Voor 
Stadskanaal (en omgeving) wordt eenzelfde succes van het spoor verwacht. 
Hiertoe is in het Convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn ook een 
bedrag opgenomen om de spoorlijn tot Stadskanaal te reactiveren. 
 
Projectdoel: 
Bieden van een goede treinverbinding tussen Stadskanaal en Groningen in 
beeld is die bijdraagt aan de regionale ontwikkeling en ontsluiting van Oost-
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Groningen. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 2019-020233 

Stand van zaken januari 2022 Op 27 mei 2019 hebben Provinciale Staten het besluit genomen om de 
spoorlijn te reactiveren. Vanwege de eerdere onzekerheid over de 
spoorstatus en daardoor medewerking van ProRail zijn nog niet alle 
projectstappen samen met ProRail doorlopen. ProRail is aan de slag om de 
voorkeursoplossing van de provincie uit te werken. Er staat spanning op het 
budget in relatie tot de scope. Daarom kijkt ProRail samen met de 
projectpartners naar een verdere optimalisatie van het voorkeursontwerp. 
Verwacht wordt dat er begin 2022 een voorkeursbeslissing genomen kan 
worden en het project een fase verder gebracht kan worden richting 
realisatie.  
Met betrekking tot de realisatie is besloten dat de spoorlijn voorzien zal 
worden van een ERTMS-beveiliging en hierdoor ook aan zal sluiten op de 
planning behorend bij de uitrol ERTMS voor de noordelijke lijnen. Hierdoor 
zal de indienststelling van de spoorlijn niet voor 2026 plaatsvinden. 

 
Project 23: Bedum - oostelijke ontsluiting 

Probleem/doel Vrachtverkeer (met name van de zuivelfabriek) zorgt in toenemende mate 
voor leefbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen in het dorp Bedum. 
Door de aanleg van de oostelijke ontsluitingsweg Bedum ontstaat een 
rechtstreekse aansluiting van de Eemshavenweg (N46) naar de 
zuivelfabriek, waardoor het dorp Bedum wordt ontlast. 
 
Projectdoel: 
Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid in Bedum. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 83/2016 

Stand van zaken januari 2022 Fase 1, weggedeelte tussen N993-spoorviaduct: dit weggedeelte is gereed. 
De ingebruikname is in afwachting van fase 3b.  
Fase 2, spooronderdoorgang: BAM is volop bezig met de realisatie van de 
spooronderdoorgang. De gehele realisatie van de tunnel loopt volgens 
planning is gereed rond april /mei 2022 De ingebruikname is in afwachting 
van fase 3b.  
Fase 3a, klapbrug Boterdiep/aanleg weggedeelte tussen brug en weg Ter 
Laan /onderhoud N995: Zowel de bovenbouw en de onderbouw zijn in 
uitvoering. De brug inclusief het wegenwerk is gereed in september 2022. Op 
dit moment worden de brugkelders aangelegd. De ingebruikname is in 
afwachting van fase 3b. 
Fase 3b, weggedeelte tussen weg Ter Laan en spooronderdoorgang: De 
onteigeningsprocedure voor het laatste perceel grond voor de realisatie van 
fase 3 loopt en loopt door tot zomer/najaar 2022. Aansluitend vindt het 
wegenwerk tussen klapbrug en spooronderdoorgang plaats.  
De gehele weg wordt in voorjaar 2023 in gebruik genomen. 

 
Project 24: Doortrekken spoorlijn Roodeschool naar de Eemshaven - AFGEROND 

Probleem/doel Op de bootverbinding van de Eemshaven (terminal AG Ems) naar Borkum is 
momenteel geen regulier openbaar vervoer aangesloten. In het 
projectenboek MIRT van het rijk is de doortrekking van de spoorlijn 
Roodeschool-Eemshaven opgenomen als quickwin-maatregel. Door het 
doortrekken van de spoorlijn naar de bootterminal in de Eemshaven kan een 
verdere groei op het spoor worden bereikt door een verbetering van het 
regionaal openbaar vervoer. Op die manier wordt zowel de Eemshaven per 
openbaar vervoer ontsloten als het toerisme tussen Groningen en Borkum 
verder bevorderd. 
 
Projectdoel: 
- verbetering van het regionaal openbaar vervoer 
- ontsluiting Eemshaven/bootterminal AG Ems per spoor 
- bevordering van het toerisme van en naar Borkum en Groningen 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 61/2015 

Stand van zaken januari 2022 Dit project is gerealiseerd. In 2018 zijn de nieuwe stations in Roodeschool en 
Eemshaven in gebruik genomen op 28 maart reed de eerste trein naar de 
Eemshaven. Op 21 juni heeft ZKH Koning Willem Alexander het nieuwe 
station Eemshaven officieel geopend. In 2020 zijn afrondende 
werkzaamheden uitgevoerd en in 2021 zijn de afrondende administratieve 
zaken uitgevoerd.  
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Project 25: Verbetering busverbinding corridor West - FYSIEK AFGEROND  

Probleem/doel De westcorridor van Groningen (richting Leek en Roden) is de enige corridor 
die niet ontsloten is door spoor. De mogelijk beschikbare budgetten maken 
dat een spoor- of tramverbinding niet reëel is. Het verbeteren van de 
busverbinding op deze corridor is de enige (resterende) kans om het 
openbaar vervoer op deze corridor vorm te geven.  
 
Projectdoel: 
Het optimaliseren van het OV op de westelijke corridor. Dit zal vormgegeven 
worden door optimalisatie van de busverbinding. 
Hoofddoel hierbij is verbeteren van de reistijd (reistijdwinst boeken), het 
verbeteren van de betrouwbaarheid (met name in de spits), het vergroten 
van de toekomstbestendigheid, het verbeteren van de informatievoorziening 
(middels hoge DRIS-dichtheid) en de haltekwaliteit. Daarnaast zal gekeken 
worden naar overige bushaltes op de westelijke corridor (bijvoorbeeld 
behoefte aan fietsstalling en parkeergelegenheden) 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 4/2014 en voordracht 43/2015 

Stand van zaken januari 2022 Het project is vrijwel afgerond, op de overdracht en enkele administratieve 
zaken na. 

 
Project 26: Hoogwaardige fietsverbinding Leek-Groningen 

Probleem/doel De kwaliteit van de fietsverbinding tussen Leek en Groningen laat te wensen 
over. Onder meer de verkeersveiligheid, comfort en aantrekkelijkheid zijn een 
probleem. Fietsers maken nu gebruik van grotendeels dezelfde infrastructuur 
als het overige verkeer. 
 
Projectdoel: 
Ontwikkelen van een hoogwaardige fietsverbinding om daarmee het gebruik 
van de (elektrische) fiets tussen Leek en Groningen te stimuleren en de 
verkeersveiligheid te verbeteren. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 19/2020 

Stand van zaken januari 2022 Op 10 juni 2020 hebben PS met hun besluit over voordracht 19/2020 een 
realisatiebesluit genomen. Dit besluit heeft geresulteerd in een doorfietsroute 
aan de zuidzijde van de A7. Daarbij voorziet het plan vanaf Lettelbert in twee 
verschillende routes richting Leek en een toekomstig fietspad op de 
Zonnewal bij Oostwold. Er is een beeldkwaliteitsplan opgesteld om de route 
goed in te passen. Daarnaast wordt op punten het tracé technisch verder 
uitgewerkt met projectpartners en is een start gemaakt met de onderzoeken 
ten behoeve van de ruimtelijke procedure op delen van het tracé waar dit 
nodig is. De uitvoering zal in delen plaatsvinden, waarbij de start van het 
eerste deel wordt voorzien eind 2022. 

 
Project 27: Blauwe Loper - FYSIEK AFGEROND 

Probleem/doel Zowel provincie als de gemeente Oldambt wil stimuleren dat de bewoners 
van Winschoten en Blauwestad van elkaars voorzieningen gebruik maken. 
Gezien de relatief korte afstand vinden gemeente en provincie het dan ook 
gewenst om in te zetten op een directe verbinding voor fietsers en 
voetgangers. Deze verbinding is er op dit moment echter nog niet. De A7, het 
Oldambtmeer, het Winschoterdiep en een ecologische verbindingszone 
vormen een grote barrière. 
 
Projectdoel: 
Het opheffen van de barrière tussen Winschoten en Blauwestad voor fietsers 
en voetgangers. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 2/2017; Fysiek afgerond. 

Stand van zaken januari 2022 Met het realisatiebesluit van Provinciale Staten op 20 april 2017 en de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en 
gemeente Oldambt op 5 september 2017 kon het project naar de 
aanbestedingsfase. Inmiddels is de BouwteamPRO-fase gestart met de 
winnende aannemerscombinatie. Samen met de aannemer verder wordt het 
aangeboden schetsontwerp uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp. Op 
1 oktober 2019 is door de beide partijen de turn key-overeenkomst getekend. 
De bouw is januari 2020 gestart en conform planning 1 februari 2021 
afgerond. 
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Project 28: Zwolle-Herfte - FYSIEK AFGEROND 
Probleem/doel Zwolle behoort tot de belangrijkste spoorknooppunten in Nederland en 

vervult een cruciale functie als scharnier tussen het spoorwegnetwerk van de 
brede Randstad en dat van de vier provincies Groningen, Fryslân, Drenthe 
en Overijssel. In Zwolle komen vijf Intercity-verbindingen en drie regionale 
spoorlijnen samen.  
Op dit moment zijn niet alle overstappen op station Zwolle ideaal, doordat 
treinen niet tegelijk kunnen in- en uitrijden. Dit leidt voor sommige treinen tot 
lange wachttijden op station Zwolle, waardoor overstappen in Leeuwarden en 
Groningen onder druk komen te staan.  
Daarnaast hebben de treinen uit Leeuwarden en Groningen een conflict met 
de trein naar Emmen. 
 
Projectdoel: 
Het opheffen van het conflict van de IC's naar Groningen en Leeuwarden 
met de lijn naar Emmen, het realiseren van een goede kwaliteit van de 
'overstapknoop' te Zwolle en het verkorten van de reistijd tussen Zwolle en 
Leeuwarden/Groningen, zodat ook op deze stations goede overstappen 
ontstaan. 

Projectfase Realisatiefase - voordracht 14/2014 

Stand van zaken januari 2022 Met het besluit over voordracht 14/2014 over Zwolle Spoort, inclusief Zwolle 
Herfte, hebben Provinciale Staten besloten tot een financiële bijdrage aan dit 
project. 
Opdrachtgever aan ProRail is het ministerie van IenW. De spoordive-under 
bij Herfte is in 2021 aangesloten en in gebruik genomen. 

 
Project 29: Hoogezand Knijpsbrug en omgeving  

Probleem/doel Hoogezand-Sappemeer is met infrastructuur als het Winschoterdiep, de 
spoorlijn Groningen-Veendam-Leer (D), de A7 en Hoofdstraat/ 
Meint Veningastraat van oudsher oost-west georiënteerd. Gelijktijdig heeft 
Hoogezand-Sappemeer, met bijna 35.000 inwoners, maar een beperkt aantal 
noord-zuid verbindingen die intensief gebruikt worden.  
Hierdoor ontstaan flinke doorstromingsproblemen waarbij de noord-zuid 
verbindingen bij de Rengersbrug en in het bijzonder Knijpsbrug in het oog 
springen.  

Projectfase Verkenningsfase - voordracht 30/2016;  
Planuitwerkings- en realisatiefase - voordracht 2020-114506. 

Stand van zaken januari 2022 Provinciale Staten hebben op 1 juni 2016 ingestemd met voordracht 30/2016, 
waarmee dit project is opgenomen in de Verkenningsfase van het MIT. Een 
globale verkenning is doorlopen, er wordt nu gewerkt aan een nadere 
verkenning. De verkenningsfase is afgerond maar heeft langere tijd 
stilgelegen als gevolg van een discussie met Rijkswaterstaat over de 
financiering van de aanpassingen bij de aansluiting A7-N387. Deze discussie 
is afgerond. Tijdens de stuurgroep overleg van 9 mei 2019 zijn de 
voorkeursvarianten vastgelegd. Op dit moment worden de 
Samenwerkingsovereenkomst en overeenkomst Eigendom Beheer en 
Onderhoud opgesteld. In 2020 zijn digitale informatiebijeenkomsten 
georganiseerd voor de omgeving. Voor de locatie 2 (Rengersbrug) is de 
realisatie uitgevoerd gelijktijdig met groot onderhoud van de N386. Voor de 
overige drie locaties lag op 3 februari 2021 een planuitwerkings- en 
realisatiebesluit in PS. De Samenwerkingsovereenkomst is door de drie 
partijen ondertekend. Op verzoek van gemeente vervalt locatie Kerkstraat. 
Locatie Zwedenbrug wordt voorjaar 2022 gerealiseerd. Met Rijkswaterstaat 
zijn er nog een aantal (terugkomende) discussiepunten over ontwerp-
uitgangspunten voor locatie Knijpsbrug (rotondecomplex en afrit A7. 
Uitvoering locatie Knijpsbrug staat voorlopig voor najaar 2022 gepland. 

 
Project 30: Doorfietsroute Groningen-Haren(-Zuidlaren) - AFGEROND 

Projectfase Afgerond, zie Voortgangsrapportage RSP/MIT 2019 
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Project 31: Verkeersknoop Winschoten-A7 (Blauwe Roos) 
Probleem/doel De verkeersknoop Winschoten-A7 heeft een belangrijke ontsluitingsfunctie 

voor Winschoten en het Oldambt. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat 
de doorstroming op het gedeelte tussen de rotondes en ten zuiden van de 
rotonde Beertsterweg-Oostelijke Rondweg te wensen overlaat, mede als 
gevolg van de beweegbare brug over het Winschoterdiep (Beertsterbrug). 

Projectfase Verkenningsfase voor aanpassingen aan de bestaande infrastructuur; 
Planuitwerkingsfase voor no-regret-maatregelen - voordracht 2020-001718 

Stand van zaken januari 2022 Op 10 juni 2020 hebben Provinciale Staten een opname- en 
acceptatiebesluit genomen voor het project Verkeersknoop aansluiting A7 
Winschoten. De verkenningsfase wordt beperkt tot aanpassing aan de 
bestaande infrastructuur.  
Ook hebben PS toen een planuitwerkings- en reserveringsbesluit genomen 
voor no-regret-maatregelen aan de Blauwe Roos. Deze worden nu 
voorbereid. Naar verwachting in in het najaar van 2022 kan hiervoor een 
realisatiebesluit aan Provinciale Staten worden voorgelegd.  
Dit betreft de volgende maatregelen:  

• Ombouwen noordelijke rotonde tot turborotonde; 

• Bypass noordelijke rotonde (Groningen-Winschoten); 

• Aanpak Mobiliteitsmanagement Groningen Bereikbaar; 
• Onderzoek spitsuursluiting recreatievaart; 

• Uitvoering staat gepland voor eind 2023/begin 2024. 
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Overzicht RSP-projecten: Voornaamste risico's per project 
 
Generieke risico's 
Voor alle projecten geldt dat enkele risico's eigenlijk altijd van toepassing zijn: 
- Vertraging door stagnerende grondverwerving; 
- Kans op vertraging en/of extra kosten als gevolg van de coronapandemie:  

onder meer kans op vertraging doordat interne processen en participatie moeizamer verlopen; beperkingen voor het doen van pilots en testen; kans op het niet of later 
leveren van materiaal en/of personeel uit het buitenland vanwege quarantaineregels (zie onze brief d.d. 6 april 2021 kenmerk 2021-031714). 

- Stijgende grondstofprijzen. 
In de risicoreservering van de projecten houden we hier ook rekening mee. 
 
Voor het RSP-programma geldt in zijn algemeenheid dat kostenstijgingen als gevolg van bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden en wijziging van de scope van projecten 
binnen het beschikbare RSP-budget moeten worden opgevangen.  
 

Concrete Projecten trekker (voornaamste) overige partijen risico 

Aanpak Ring Zuid    
(A7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2) 

RWS provincie Groningen, gemeente Groningen en 
Combinatie Herepoort 

• Overschrijding risicoreservering 
opdrachtgeversrisico's 

• Dwangpunten planning worden niet gehaald. 

Spoor Leeuwarden - Groningen   
 
 

Provincies Groningen 
en Fryslân   

gemeenten en ProRail • Geen bijzondere risico's meer, project zit in de 
afronding. 

Spoor Groningen-Veendam provincie Project is inmiddels gerealiseerd. 

Infra Q-liners en HOV-bus /     
Transferia en busstations 

provincie gemeenten, Rijk, Regio Groningen-Assen • Geen financiële risico’s; bijdragen per project 
zijn gemaximeerd. 

Facelift Noordelijke Stations     provincie Project is inmiddels gerealiseerd.  

 

Projecten Regionaal Mobiliteitsfonds trekker (voornaamste) overige partijen risico 

Groningen Spoorzone    
 

 

provincie gemeente Groningen, ProRail, NS, Rijk • Het niet halen van treinvrije periodes 
• Druk op de uitvoeringskosten 

• Technisch inhoudelijke risico's 

Bereikbaarheid Lauwersmeergebied 
Mensingeweer-Ranum en 
fietspad Mensingeweer-Baflo 

provincie Beide projecten zijn inmiddels afgerond. 

Veiliger maken zuidelijk deel N361 
Herinrichting Adorp, Sauwerd en Winsum en 
verbeteringsmaatregelen N361  

provincie gemeenten, Regiopolitie • Overlast voor de omgeving door het ontbreken 
van goede omleidingsroutes 

Veiliger maken noordelijk deel N361   

 
provincie gemeenten, Regiopolitie • Geen andere dan de generieke risico's 

Doorfietsroute Groningen-Winsum N361 
 

 

provincie gemeenten, Regio Groningen-Assen • Geen andere dan de generieke risico's 

Bedum  - oostelijke ontsluiting 
 

 

provincie gemeente Bedum, Friesland Campina Domo, 
ProRail, ministerie IenW 

• Grondenverwerving ter plaatse van locatie 
fase 3 lukt niet: gevolg opstarten 
onteigeningsprocedure en daardoor verlate 
ingebruikname ontsluitingsweg  
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Reactivering spoorlijn Veendam-Stadskanaal 
 
 

 

provincie gemeenten, ProRail, STAR, ministerie IenW, ILT 
(Inspectie Leefomgeving en Transport) 

• Langere doorlooptijd en/of hogere kosten als 
gevolg van juridische vormgeving (bijzondere 
situatie dat stoomtreinen en reguliere treinen 
van hetzelfde spoor gebruik gaan maken) en 
(veiligheids)consequenties voor de operatie. 

• Draagvlak ProRail/ILT voor voorkeursoplossing. 

• Hogere realisatiekosten als gevolg van 
strengere technische en veiligheids eisen aan 
spoorse infra (baanlichaam, kunstwerken, 
overwegen ed.) onder andere als gevolg van 
landelijke problematiek m.b.t. spoorse infra. 

Openbaar vervoer in stad Groningen  
 
 

provincie en gemeente 
Groningen 

OV-bureau Groningen Drenthe • Geen andere dan de generieke risico's 

verbetering busverbinding corridor West 

 
provincie gemeenten, RWS • Geen bijzondere risico's meer, project zit in 

afronding 

spoor Zwolle - Herfte ministerie IenW provincies, ProRail, gemeente Zwolle NS en 
Arriva 

• Geen risico, bijdrage provincie is een lumpsum-
bijdrage. 

N33 Midden  

 
provincie en RWS ministerie IenW, provincie en gemeenten • Vertraging doordat de financiële dekking voor 

het project niet tijdig is hersteld en/of als gevolg 
van regelgeving stikstof 

• Ambities duurzaamheid en vergroening niet 
kunnen waarmaken 

• Budget en planning staan onder druk 

• Draagvlak omgeving vasthouden, toenemende 
onzekerheid doordat betrokkenen niet weten 
waar ze aan toe zijn 

Wunderline 
 
 

provincie ProRail, ministerie IenW, Duitse partners • Hersteltijd van de Friesenbrücke. Belangrijke 
mijlpaal voor de planning is 2024, wanneer de 
Friesenbrücke weer hersteld moet zijn.   

• Rondkomen financiering in Nederland en 
Duitsland voor bouwstap 2.  

• Baanstabiliteit. 

• Dekking exploitatie van de Wunderline.  
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5. Voortgangsrapportage infrastructurele werken 
 
 
Inleiding 
Conform de afspraken gemaakt in de vergadering van het presidium van 29 januari 2014 wordt de 
voortgangsrapportage infrastructurele werken in afgeslankte vorm als bijlage in de Jaarstukken 2021 
opgenomen.  
 
Om u toch te voorzien van meer projectinformatie is een website (infrakaartgroningen.nl) gebouwd 
met hierin alle projecten in deze rapportage maar met uitgebreidere informatie. Het betreffen projecten 
die per 31 december 2021 in uitvoering zijn en projecten die nog niet in uitvoering zijn maar waarover 
u al wel middels een realisatiebesluit in een voordracht in 2021 of eerder positief hebt besloten. Per 
project zijn (indien van toepassing) op de website links geplaatst naar bestuurlijke besluitvorming met 
betrekking tot realisatievoordrachten en ook naar andere project gerelateerde websites. 
 
Soort projecten en getoonde informatie 
De rapportage bevat projecten die door de afdeling Mobiliteit projecten worden uitgevoerd. Het zijn 
projecten die als scope nieuwbouw, bijvoorbeeld de aanleg van rotondes en het verbreden van een 
weg maar ook regulier onderhoud kunnen hebben. De volgende programma's liggen ten grondslag 
aan de in de rapportage opgenomen projecten: 
- MIT/RSP (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport/Regiospecifiek Pakket)  
- Meerjarenprogramma beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 
 
Fase 
De kolom Fase laat de projectfase zien waarin de projecten zich bevinden. Bij de voordracht MIT/RSP 
(nummer 2011/41) zijn verschillende fasen gedefinieerd waarin een project zich kan bevinden. Hierbij 
wordt aangesloten in deze rapportage. 
Budget 
De kolom Budget laat de totale financiering/raming van een project zien.  
Realisatie 
De kolom Realisatie laat zien welke verplichtingen er reeds zijn aangegaan maar nog niet betaald en 
wat er reeds is uitgegeven ten behoeve van de realisatie van het project. 
Saldo 
De kolom Saldo laat zien wat het verschil is tussen het budget en de realisatie. 
 
Voortgang projecten 
De voortgang van een project wordt aangegeven bij het kopje Gereed. Wij onderscheiden daarbij vier 
categorieën: < 25%, ca. 25%, ca. 50% en ca. 75% gereed. 
 
Rapportage 
De rapportage bevat twee onderdelen, te weten: 
A. Voortgang provinciale infrastructurele werken aan wegen en vaarwegen 
B. Infrastructurele werken en Social Return on Investment (SROI) 

http://www.infrakaartgroningen.nl/
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Voortgang provinciale infrastructurele werken aan wegen en vaarwegen 
 

Project: 100258: Herinrichting N361 Winsum 

Omschrijving De N361 in de bebouwde kom van Winsum wordt heringericht waarmee een verbetering van 
de verkeersleefbaarheid en de veiligheid wordt beoogd. 

Planning Fase Start Einde 

  Realisatie - voorbereiding 2020 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: < 25% € 4.016.000 € 399.362 € 3.616.638 

 

Project: 100378: Knijpsbrug e.o. 

Omschrijving Met het project Knijpsbrug e.o. wordt de verkeerssituatie rond de A7 bij Hoogezand sterk 
verbeterd. De aanpassingen zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid, 
leefbaarheid, bereikbaarheid en oversteekbaarheid. 

Planning Fase Start Einde 

  Realisatie - voorbereiding 2021 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: < 25% € 4.373.058 € 0 € 4.373.058 

        

Project: 100443: Reconstructie Ellerhuizerbrug 

Omschrijving Fundering van het monument vervangen en groot onderhoud van de volledige brug uitvoeren 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2021 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: < 25% € 2.790.000 € 357.304 € 2.432.696 

        

Project: 100532: Groot onderhoud N999 Garsthuizen-Zandeweer 

Omschrijving Het gereed maken van het wegvak km 6,95 - km 11,1 voor het verlengen van de levensduur 

met 20 jaar 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2021 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: < 25% € 1.508.717 € 137.301 € 1.371.416 

        

Project: 100291: Doorfietsroute Groningen-Leek 

Omschrijving Realisatie van de doorfietsroute (voorheen Fietsroute Plus) Groningen-Leek 

Planning Fase Start Einde 

  Realisatie-voorbereiding 2021 2023 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: < 25% € 13.400.000 € 0 € 13.400.000 

        

Project: 100521: Groot onderhoud kunstwerken 2019-2020 

Omschrijving Onderhoud aan verschillende kunstwerken 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2020 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 75% € 794.148 € 404.631 € 389.517 
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Project: 
100531: Groot onderhoud N362 Scheemda Weiwerd gecombineerd met N988  
km 18.950 - 19,25 Wagenborgen - N362 

Omschrijving Voor het wegvak km 5.2 - 15.3 het verlengen van de levensduur met 20 jaar 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2021 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 50% € 5.621.048 € 1.486.443 € 4.134.605 

        

Project: 100544: Markering provinciale fietspaden 

Omschrijving Het aanbrengen van as- en kantmarkering ten behoeve van het vergevingsgezinde fietspad 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2021 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 75% € 1.218.750 € 589.589 € 629.161 

 

Project: 100255: Oostelijke ontsluitingsweg Bedum 

Omschrijving Realisatie van de Oostelijke ontsluitingsweg tussen de N993 en de N995 bij Bedum. 
Onderdeel van de rondweg is een onderdoorgang bij het spoor en een beweegbare brug 
over het Boterdiep. 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2019 2023 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 50% € 17.658.567 € 11.667.287  € 5.991.280 

 

Project: 100545: Groot onderhoud kunstwerken 2021 

Omschrijving Groot onderhoud aan verschillende kunstwerken 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie   

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 75% € 1.055.911 € 265.799  € 790.112 

 

Project: 100159: N355 Groningen-Zuidhorn 

Omschrijving Realisatie eerste fase van een parallelweg en opheffen van aansluitingen langs de N355 
Groningen-Zuidhorn.  

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2020 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: < 25% € 17.165.000 € 2.694.564 € 14.200.436 

    

Project: 100371: Rondje Lauwersmeer 

Omschrijving Het Rondje Lauwersmeer verbetert de beleving van de bijzondere natuurwaarden in en 
rondom het Nationaal Park Lauwersmeer. Er wordt geïnvesteerd in het versterken van het 
route gebonden aanbod, in nieuwe beleefplekken en in de herkenbaarheid en beeldkwaliteit 
van het Lauwersmeer voor verschillende doelgroepen. 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2017 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 75% € 3.272.220 € 2.124.591 € 1.147.629 
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Project: 100546: Groot onderhoud fietspaden 2021 

Omschrijving Groot onderhoud aan verschillende fietspaden 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2021 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 75%  € 355.812 € 296.971 € 58.841 

        

Project: 100207: Baggeren Winschoterdiep 

Omschrijving Het Winschoterdiep wordt gebaggerd zodat het geschikt is voor klasse IV scheepvaart. 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2013 2023 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 75% € 11.346.663 € 9.408.265 € 1.938.398 

        

Project: 100516: Groot onderhoud N386 Kropswolde - De Groeve 

Omschrijving Groot onderhoud van de hoofdrijbaan van de N386 Kropswolde - De Groeve voor verlenging 
van de levensduur met 20 jaar. 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2021 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 75% € 727.877 € 521.444 € 206.433 

 
        

Project: 100542: Groor onderhoud geluidschermen 2021 

Omschrijving CO2-neutraal vervangen en circulair vervangen van de geluidschermen GS001 GS002 en 
GS008 langs de N366.  

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2021 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: < 25% € 229.800 € 13.744 € 216.056 

         

Project: 100420: Kadewerk Noord-Willemskanaal oost incl. fietssnelweg 

Omschrijving Realisatie van kadeverbeteringswerken langs het Noord-Willemskanaal voor het waterschap 
en waarbij het huidige fietspad (en fietsbrug) wordt opgewaardeerd naar een zogenaamde 
fietssnelweg tussen Groningen en Assen 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2017 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 50% € 5.071.900 € 2.413.379 € 2.658.521 

  

Project: 100201: Doorfietsroute Groningen - Ten Boer 

Omschrijving Realisatie van de doorfietsroute (voorheen Fietsroute Plus) tussen Groningen en Ten Boer. 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2017 2023 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 75% € 4.500.000 € 2.170.416 € 2.329.584 
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Project: 100151: Doorfietsroute Groningen-Winsum (N361) 

Omschrijving Realisatie van een doorfietsroute (voorheen Fietsroute Plus) tussen Groningen en Winsum. 
De fietsroute wordt voor het grootste deel aan de westzijde van het spoor aangelegd en doet 
daarbij de dorpen Adorp en Sauwerd aan. 

Planning Fase Start Einde 

  Uitvoering - Realisatie 2019 2022 

Financiën Budget Realisatie Saldo 

Gereed: ca. 75% € 10.940.000 € 8.764.888 € 2.175.112 

 
 

 
B.  Infrastructurele werken en Social Return on Investment (SROI) 
 

Ten behoeve van SROI (Social Return On Investment) zijn bij de uitvoering van een aantal van onze 
Infrastructurele werken middelen beschikbaar gesteld welke moeten worden ingezet ten behoeve van 
de terugkeer van werklozen op de arbeidsmarkt. 
In de contracten welke wij hebben afgesloten met de opdrachtnemers is opgenomen dat 2% van de 
aanneemsom moet worden gespendeerd aan de terugkeer van deze mensen op de arbeidsmarkt.  
In onderstaande tabel is weergegeven om welke werken in 2021 het ging en welke bedragen daarmee 
gemoeid waren. 
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6. Voortgangsrapportage Provinciale Meefinanciering 
 

In 2007 is het fonds Provinciale Meefinanciering opgericht. Dit fonds biedt de provincie de 
mogelijkheid om mee te financieren in belangrijke economisch structuurversterkende projecten. Zo is 
de afgelopen jaren mee geïnvesteerd in projecten als Smart Industry Hub, Proeftuin 5G, RIG, Music  
Moves Europe Talent Award en Kiek over Diek. Ook speelt het fonds een cruciale rol bij de 
financiering van het Innovatief Duurzaam MKB Groningen, Noordelijke subsidieregelingen zoals de 
MKB Innovatie in de Topsectoren (MIT) en de cofinanciering van Waddenfondsprojecten en 
toeristische infrastructuur rond Blauwestad.  
 
Sinds 2007 is vanuit het fonds aan projecten in totaal een bijdrage van bijna € 112 miljoen subsidie 
toegekend. Dit bedrag is vanuit andere fondsen/overheden met € 492 miljoen opgehoogd. De bijdrage 
van projecteigenaren en overige investeerders bedraagt € 680 miljoen. De inzet van deze € 112 
miljoen zorgt aldus voor een totale investering van € 1,3 miljard in de Groninger economie. Naar 
verwachting zullen door de projecten in totaal ca. 8000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Het betreft 
ca. 1600 directe en 6400 indirecte arbeidsplaatsen. Het fonds vormt hiermee een essentiële en 
onmisbare schakel in de structuurversterking van de Groninger economie. 

 
 

Inleiding 
 
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2007 hebben Provinciale Staten extra 
cofinancieringsmiddelen beschikbaar gesteld voor meefinanciering van ruimtelijk-economische 
projecten. In dit kader is het fonds Provinciale Meefinanciering opgericht. 
 
Bij motie hebben Provinciale Staten in hun vergadering van 17 september 2008 gevraagd om:  
- het vaststellen van een beleidsnota waarin wordt vastgelegd hoe PS uitwerking geven aan haar 

ruimtelijk-economische stimuleringstaak; 
- in deze nota aan te geven hoe de te besteden middelen bijdragen aan de beleidsdoelen die 

Provinciale Staten in hun programmabegroting hebben vastgesteld; 
- jaarlijks informatie te verstrekken over projecten, die onder andere in SNN-verband zijn afgesloten 

en die mee door de provincie Groningen worden gefinancierd en waarbij wordt aangegeven hoe 
het uitgevoerde project heeft bijgedragen aan het bereiken van de gestelde beleidsdoelen (o.a. 
gerealiseerde private cofinanciering en het werkgelegenheidseffect). 

 
Op 18 mei 2009 hebben Gedeputeerde Staten haar reactie gegeven op de motie. Hierbij is toegezegd 
om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van het fonds en de vanuit Groningen gecommitteerde 
projecten voor Koers Noord, EFRO, Interreg, Waddenfonds etc. waaraan ook een bijdrage uit het 
fonds is toegekend. Met deze rapportage over de stand van zaken per 31 december 2021 geven wij 
invulling aan de toezegging.  
 

 
Opzet en werkwijze  
 
Het doel van het provinciaal ruimtelijk-economisch stimuleringsbeleid is het realiseren van een 
versterkte duurzame groei van economie en werkgelegenheid. Uitgangspunt daarbij is dat dit 
plaatsvindt in combinatie met het behoud of het verbeteren van de fysieke (leef)omgeving. Met 
betrekking tot de invulling van het stimuleringsbeleid wordt een voorkeur uitgesproken voor projecten 
met een aantoonbare spin-off richting het regionale MKB, voor projecten die bijdragen aan de 
regionale kennisinfrastructuur of voor projecten die bijdragen aan de versterking van de kwaliteit van 
het landelijk gebied. Met name subsidieprogramma's als Koers Noord, EFRO en het JTF  bieden de 
mogelijkheden om op deze punten te stimuleren met subsidiebijdragen aan concrete projecten. Voor 
veel van deze projecten wordt provinciale cofinanciering aangewend om de financiering van deze 
projecten sluitend te maken. Op programmaniveau is een minimum bijdrage uit de regio verplicht, op 
projectniveau geldt dit niet altijd. Projecten die het best passen binnen de provinciale beleidsdoelen en 
voldoen aan onderstaande criteria komen met voorrang in aanmerking voor financiering uit het fonds. 
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CRITERIA: 

• Effectiviteit: 
Voor Koers Noord en OP EFRO moet het in beginsel gaan om structuurversterkende projecten 
met spin-off voor het mkb, voor de kennisinfrastructuur of voor projecten die bijdragen aan de 
versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied. Prioritair zijn projecten in de sectoren 
Energie, Life Sciences, ICT en daarnaast ook (vergroening van) de chemiesector in Delfzijl,  
Agribusiness, Scheepsbouw en Toerisme.  

• Value for money:  
Projecten moeten in de verhouding tussen effecten en kosten voldoende rendement ('value for 
money') opleveren. Hierbij wordt ook gelet op de relatie tussen private investeringen en publieke 
uitgaven. Deze laatste verhouding zegt iets over de mate waarin met publieke middelen  
investeringen in de markt uitgelokt kunnen worden en zegt tevens iets over de bereidheid en 
acceptatie van projecten in de markt. 

• Kostenefficiency: 
Het project moet doelmatig van opzet zijn en reëel van begroting. De projectopzet moet geen 
overbodige of onnodige onderdelen bevatten etc. 

• Marktfalen: 
Hierbij gaat het erom dat het te subsidiëren project zonder provinciale (co)financiering niet rond 
kan komen.  

• Risico’s:  
Hierbij wordt gelet op de eventuele risico’s oftewel de levensvatbaarheid van het project, dit om te 
voorkomen dat wordt geïnvesteerd in een project met geen of te weinig rendement.  

• Legitimiteit:  
Hierbij gaat het om de vraag naar de legitimiteit van een provinciale bijdrage in relatie tot de eigen 
bijdrage van de initiatiefnemer. 

• Overige:  
Projecten moeten van voldoende bestuurlijk belang zijn, uitvoeringsgereed zijn en de totale 
projectkosten moeten minimaal € 100.000 bedragen teneinde een substantieel effect te kunnen 
sorteren. 

 

Bovenstaande criteria bieden in de praktijk voldoende sturingsmogelijkheden om selectief en 
gedoseerd bij te dragen aan projecten. 
 
 

Voortgang 

 
Totaaloverzicht 
 
Het fonds is onderverdeeld in vier compartimenten. Compartiment A is bedoeld voor projecten die 
worden gefinancierd door onder andere Koers Noord en OP EFRO. Compartiment B betreft de 
projecten die worden gefinancierd vanuit Interreg, Europees visserijfonds, EU POP en het 
Waddenfonds. Compartiment C betreft projecten van bijzonder bestuurlijk belang die zonder 
provinciale cofinanciering niet van de grond komen. Compartiment D betreft procesgeld. Deze 
middelen worden ingezet om veelbelovende projectideeën uit te laten werken tot subsidiabele 
projectvoorstellen.  
 
In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel subsidie er eind 2021 vanuit het fonds is verleend 
en ten laste van welke compartimenten. Opgenomen zijn de projecten waaraan een bijdrage uit het 
fonds is verleend en waarvan een bijdrage is toegezegd door, of in behandeling is bij, het 
bijbehorende subsidieprogramma. 
 

Compartiment Aantal 
toekenningen 

Projectkosten Toegekend 
subsidiebedrag 

Provinciale 
meefinanciering 

A 169 772.541.088 262.160.781 70.036.770 

B 137 469.023.665 218.397.162 33.495.695 

C 41 41.940.290 11.592.240 8.106.523 

Totaal 347 1.283.505.043 492.150.182 111.638.988 
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Vanuit het fonds is aan 347 projecten in totaal een bijdrage van € 112 miljoen subsidie toegekend. Uit 
de andere fondsen (zoals Koers Noord, OP-EFRO, Interreg, Europees visserijfonds en het 
Waddenfonds) is € 492 miljoen subsidie aan deze projecten toegekend. De bijdrage van 
projecteigenaren en overige investeerders bedraagt € 680 miljoen. De totale projectkosten bedragen 
bijna € 1,3 miljard. 
 
Zoals uit de laatste kolom van bovenstaande tabel kan worden opgemaakt, geschiedt het merendeel 
van de provinciale meefinanciering ten behoeve van projecten uit compartiment A. Dit is conform de 
uitgangspunten van het fonds. De totaal toegekende subsidies komen eind 2021 overeen met de 
verwachting. 
 
 

Verdeling per compartiment en naar sectoren 
 
Compartiment A 
 
Zoals in de programmabegroting van 2009 is aangegeven, richt de provincie Groningen zich bij 
projectverwerving en het meefinancieren van projecten uit compartiment A van het fonds bij voorkeur 
op projecten in de sectoren Energie, Life Sciences, de ICT-sector en Agribusiness. Daarnaast zijn de 
chemiesector in Delfzijl (en de vergroening hiervan), Scheepsbouw, Toerisme en het mkb belangrijke 
speerpunten. De speerpunten in het POP 2009-2013 sluiten hierop aan. Eveneens bouwt dit voort op 
de keuzes uit de Beleidsagenda 'Werken aan economische groei' en het programma 
Groningen@Work. 
 
Compartiment A van het fonds is bedoeld voor de medefinanciering van projecten die passen binnen 
onder meer economische programma's van het Rijk en/of het EFRO-programma. Op 
programmaniveau is provinciale cofinanciering een noodzakelijke voorwaarde. Zonder provinciale 
cofinanciering kan geen gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die economische 
programma's van het Rijk en het EFRO-programma bieden. De toegekende middelen (2007 tot en 
met 2021) uit compartiment A van het fonds zijn als volgt over de sectoren verdeeld. 
 

Sector Projectkosten Koers Noord  
en EFRO-subsidie 

Provinciale 
meefinanciering 

Agribusiness/Groene Chemie 72.206.870 25.290.209 8.620.398 

Energie 133.449.788 39.123.454 11.464.241 

ICT 102.493.515 42.869.623 5.462.717 

Life Sciences 154.230.014 51.850.697 11.461.707 

Metaal/Scheepsbouw 12.036.557 5.004.533 1.298.814 

Mkb 236.535.957 72.727.399 22.952.652 

Toerisme 61.588.387 25.294.865 8.776.241 

Totaal 772.541.088 262.160.781 70.036.770 
 

Zoals uit de tabel blijkt is één provinciale euro uit het fonds goed voor bijna vier euro uit het Koers 
Noord of EFRO-programma en bedragen de uitgelokte investeringen meer dan het tienvoudige van de 
fondsbijdrage. De totale projectkosten, overige subsidies en provinciale meefinanciering per sector 
worden in onderstaande grafiek weergegeven. 
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Naar verwachting van de indieners zullen door de projecten in totaal ca. 8000 arbeidsplaatsen worden 
gecreëerd. Het betreft ca. 1600 directe en 6400 indirecte arbeidsplaatsen. Deze zijn ultimo 2021 als 
volgt over de sectoren verdeeld: 
 

 
 
 



 
72 

Compartiment B 
 
Compartiment B van het fonds is bedoeld voor de meefinanciering van projecten die passen binnen 
onder andere het Interreg, het Europees visserijfonds, EU POP en het Waddenfonds. De toegekende 
middelen (2007 tot en met 2021) uit compartiment B van het fonds zijn als volgt over de sectoren 
verdeeld. 
 

Sector Projectkosten Interreg, EU POP, 
Waddenfonds, 
Visserijfonds 

Provinciale 
meefinanciering 

Agribusiness/Groene Chemie 73.094.608 42.282.232 15.397.518 

Energie 51.771.321 17.040.991 1.437.291 

ICT 20.339.092 5.293.408 206.158 

Life Sciences 20.421.040 11.768.129 284.509 

Mkb 160.242.749 66.680.736 6.907.402 

Overig 43.737.812 22.350.953 1.391.985 

Toerisme 95.184.662 50.686.853 6.194.643 

Visserij 4.232.380 2.293.860 1.676.190 

Totaal 469.023.665 218.397.162 33.495.695 

 
Zoals uit de tabel blijkt is één provinciale euro uit het fonds goed voor zeven euro uit andere 
programma’s en bedragen de uitgelokte investeringen een veelvoud van de fondsbijdrage.  
De middelen uit compartiment B worden breder ingezet dan bij compartiment A het geval is.  
 

 
 
 
Compartiment C 
Compartiment C van het fonds is bedoeld voor de medefinanciering van projecten die van voldoende 
bestuurlijk belang zijn en zonder provinciale cofinanciering niet van de grond komen. Vanuit dit 
compartiment is aan 41 projecten in totaal € 8 miljoen subsidie uit het fonds toegekend. De totale 
kosten van deze projecten bedragen bijna € 42 miljoen. 
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Conclusie 
 
De fondsmiddelen sluiten goed aan bij de provinciale beleidsdoelen. Dankzij het fonds kan de 
provincie goed gebruik maken van de mogelijkheden die nationale en Europese subsidieprogramma's 
bieden. Hierbij is één provinciale euro uit het fonds gemiddeld genomen goed voor vier euro's uit 
nationale en Europese subsidieprogramma's en bedragen de uitgelokte investeringen het 
twaalfvoudige van de fondsbijdrage.  
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7. Jaarverslag toezicht gemeentefinanciën 
 

 
Financieel toezicht 
Op grond van de Gemeentewet zijn gemeenten onderworpen aan financieel toezicht door 
Gedeputeerde Staten. 
Ten behoeve van dit toezicht zenden de gemeenten jaarlijks hun begrotingen, jaarrekeningen en 
andere financiële bescheiden aan de toezichthouders. 
De bepalende criteria voor het toezicht zijn opgenomen in de Gemeentewet. 
Het financieel toezicht kent twee mogelijke vormen van toezicht: repressief danwel preventief toezicht. 
 
Repressief begrotingstoezicht 
Er is repressief toezicht wanneer er, naar het oordeel van Gedeputeerde Staten, sprake is van een 
structureel en reëel begrotingsevenwicht. Wanneer dit evenwicht niet aanwezig is kan alsnog 
repressief toezicht worden ingesteld indien aannemelijk is dat, blijkens de meerjarenraming, dit 
evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. 
Repressief toezicht is de standaard. Deze vorm van toezicht houdt in dat de begroting en 
begrotingswijzigingen direct uitgevoerd kunnen worden (rechtskracht krijgen) zonder afhankelijk te zijn 
van een voorafgaande goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
 
Preventief begrotingstoezicht 
Preventief toezicht moet worden ingesteld wanneer de begroting van het eerstvolgende jaar, naar het 
oordeel van Gedeputeerde Staten, niet structureel en reëel in evenwicht is en blijkens de 
meerjarenraming niet aannemelijk is dat in de eerstvolgende jaren een structureel en reëel evenwicht 
tot stand zal worden gebracht (imperatief preventief begrotingstoezicht). 
Preventief toezicht kan ook worden ingesteld wanneer de begroting of de rekening over het tweede 
aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar niet tijdig is ingezonden. 
 
wettelijke inzendtermijnen: 
begroting (incl. meerjarenraming): vóór 15 november voorafgaande aan het begrotingsjaar; 
jaarrekening:                                 vóór 15 juli na afloop van het rekeningjaar  
 
Gedeputeerde Staten doen voor aanvang van het begrotingsjaar mededeling aan het 
gemeentebestuur omtrent het in te stellen toezichtsregime voor het komende jaar.  
 
 

De gemeentebegrotingen voor het jaar 2022 
Het is verheugend te kunnen constateren dat alle Groninger gemeenten voor het jaar 2022 een 
structureel en reëel sluitende begroting hebben gepresenteerd.   
Ook de meerjarenramingen 2023-2025 laten over het algemeen een structureel sluitend perspectief 
zien. 
De gunstige cijfers worden met name veroorzaakt door de incidenteel beschikbaar gestelde middelen 
voor  de jeugdzorg en de afspraak deze middelen ten dele structureel in de meerjarenramingen te 
mogen inzetten (zie hieronder bij Ontwikkelingen: Jeugdzorg). 
Met betrekking tot het meerjarenbeeld moet overigens worden bedacht dat de cijfers nog de nodige  
onzekerheden bevatten; naast de in de meerjarenramingen opgenomen nog concreet in te vullen 
bezuinigingstaakstellingen worden deze met name gevormd door onduidelijkheden inzake de herijking 
van het gemeentefonds, de opschalingskorting en de structurele middelen voor de jeugdzorg.  
Het nieuwe kabinet (Rutte IV) heeft inmiddels in het Coalitieakkoord 2021-2025 met betrekking tot de 
voornoemde onzekerheden meer duidelijkheid geboden (zie onder bij Ontwikkelingen). 
Op basis van de structureel sluitende begrotingen voor het jaar 2022 zijn alle Groninger gemeenten 
onder het repressieve begrotingstoezicht geplaatst; de gemeentebegrotingen 2022 hebben daarmede 
rechtskracht en kunnen worden uitgevoerd.    
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Ontwikkelingen 
 
Opschalingskorting 
In 2012 (kabinet Rutte II) werd besloten tot de invoering van een opschalingskorting. Deze korting was 
gebaseerd op de gedachte dat een opschaling van gemeenten tot kostenbesparingen zouden leiden.  
De korting zou over een periode van tien jaar, ingaande 2015 structureel € 975 miljoen op moeten 
leveren. 
De beoogde opschaling van gemeenten heeft echter niet plaatsgevonden, maar de korting is in stand 
gebleven.  
In de jaren tot 2020 is deze korting tot € 300 miljoen doorgevoerd. De afgelopen jaren (2020 tot en 
met 2022)  is de korting bevroren op het niveau van 2019. 
In het coalitieakkoord van kabinet Rutte IV wordt de opschalingskorting tot en met 2025 (wederom) 
bevroren op het niveau van 2019. Dit betekent dat de (nog niet doorgevoerde) korting van structureel 
€ 675 miljoen deze kabinetsperiode niet zal worden geëffectueerd. In 2026 wordt de 
opschalingskorting weer ingeboekt, waarmee de totale korting alsnog uitkomt op € 975 miljoen.  
 
Jeugdzorg 
De onvoldoende rijksbijdrage inzake de kosten van de jeugdzorg heeft de afgelopen jaren een forse 
druk gegeven op de gemeentelijke financiën.  Gemeenten werden geconfronteerd met aanzienlijke 
tekorten op dit terrein. 
Teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen in de noodzakelijke financiële middelen voor de jeugdzorg 
hebben het Rijk en de VNG een Commissie van Wijzen (arbitragecommissie) ingesteld. 
Deze commissie heeft op 18 mei 2021 uitspraak gedaan en advies gegeven over de structurele 
financiering van de jeugdzorg.  
Naar aanleiding van de uitspraak is het kabinet in gesprek gegaan met gemeenten waarna besloten is 
dat het Kabinet in 2022 € 1,314 miljard extra beschikbaar stelt aan gemeenten voor de tekorten 
vanwege de jeugdzorg.  
Voor de jaren na 2022 heeft de commissie geadviseerd € 1,451 miljard per 2023 beschikbaar te 
stellen, aflopend naar € 1,258 miljard per 2025. 
De structurele bekostiging vanaf 2023 is overgelaten aan het nieuwe kabinet. Vanuit de koepels (IPO 
en VNG) is erop aangedrongen, dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening 
kunnen houden met extra structurele middelen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het 
kabinet.  
  
In gezamenlijkheid hebben het Rijk, IPO en VNG hierover afspraken gemaakt. Vanuit 
behoedzaamheid en in het licht van de afspraken dat gemeenten ook zelf -in het kader van de 
hervormingsagenda Jeugd- kostenbesparende maatregelen kunnen treffen is besloten dat gemeenten 
75% van de door de commissie geadviseerde bedragen als stelpost mogen opnemen in hun 
meerjarenbegroting. 
 
Blijkens het coalitieakkoord 2021-2025 worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld. 
Vooruitlopend op de uitkomsten van de hervormingsagenda zijn in het coalitieakkoord bezuinigingen 
verwerkt: € 100 miljoen per 2023 oplopend naar € 500 miljoen per 2024 en verder.  
 

 2023 2024 2025 2026 Struc-

tureel 

Bedrag uit Financiële tabel samenvatting oordeel 

Commissie van Wijzen (arbitragecommissie) 

1.454 1.365 1.258 867 800 

Bedrag toegestane stelpost (75%) 1.091 1.024 944 650 600 

Opgenomen in het coalitieakkoord 1.454 1.265 758 367 300 

 
Het vorenstaande impliceert dat wanneer gemeenten met de maximaal toegestane stelpost hebben 
gerekend deze gemeenten voor de jaarschijf 2025 en verder extra dekkingsmiddelen zullen moeten 
aanwijzen. 
 
Zowel voor de opschalingskorting alsook voor de jeugdzorg gaat het vooralsnog om voorgenomen 
maatregelen die nog nader uitgewerkt moeten worden.  
De komende tijd gaat het kabinet de maatregelen verder uitwerken. De regering wil dit samen doen 
met de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties. 
De tijd zal moeten leren in hoeverre de maatregelen nog zullen kunnen worden aangepast.  
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De inzet van de VNG blijft vooralsnog gericht op afschaffing van de opschalingskorting en voor wat 
betreft de jeugdzorg volledige respectering van de uitspraak van de Commissie van Wijzen. 
 
Herijking Gemeentefonds 
Naast de voornoemde financiële onzekerheden moeten veel gemeenten voor de middellange termijn 
rekening houden met de negatieve effecten van de voorgenomen herverdeling van het 
Gemeentefonds. De herverdeling zal - volgens de huidige planning - per 2023 gefaseerd worden 
ingevoerd. 
Op basis van de meest recente cijfers dient het overgrote deel van de Groninger gemeenten rekening 
te houden met een - soms fors - lagere algemene uitkering; voor acht van de tien gemeenten lijkt de 
herijking (fors) negatief uit te pakken. Op basis van begrotingscijfers 2019 worden de volgende 
herverdeeleffecten voorzien (cijfers BZK d.d. 23 december 2021): 
 

Gemeente Aantal 
inwoners 

Structureel 
herverdeeleffect 

per inwoner 

Structureel 
herverdeeleffect 

Maximum 
€ 60 per 
inwoner 

Eemsdelta * 46.051 -28 -1.282.000  
Groningen 231.299 140 32.381.900 13.877.900 
Het Hogeland 47.888 -93 -4.453.600 -2.873.300 
Midden-Groningen 60.899 -94 -5.724.500 -3.653.900 
Oldambt 38.129 -66 -2.516.500 -2.287.700 
Pekela 12.214 -22 -268.700  
Stadskanaal 31.789 -3 -95.400  
Veendam 27.491 -58 -1.594.500  
Westerkwartier 63.031 -87 -5.483.700 -3.781.900 
Westerwolde 25.199 8 201.600  

* Dit betreft een gemeentelijke raming. 
  
Hoe het werkelijke herverdeeleffect er per 2023 zal uitzien moet worden afgewacht.   
Het ingroeipad naar de uiteindelijk herverdeeleffecten is gemaximeerd op € 15 per inwoner per jaar. 
Het totale herverdeeleffect is voorshands gemaximeerd op € 60 per inwoner.  
In 2026 zal een evaluatie van het verdeelmodel plaatsvinden, waarna het model eventueel per 2027 
zal worden aangepast. 
 
Op 19 oktober 2021 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur zijn advies uitgebracht over de 
voorgenomen herijking. De ROB is zeer kritisch over het voorstel en stelt het volgende: 
"De Raad acht het niet verstandig om dit voorstel op deze manier zonder meer in te voeren. Hij stelt een aantal 
niet-vrijblijvende randvoorwaarden: meer verantwoording van gemaakte keuzes, meer toetsing aan andere 
grootheden als financiële draagkracht en regionale welvaart, aanpassing van variabelen in het model die 
vertekend zijn door peiljaar en methodiek. Hij adviseert u ook direct na invoering een aantal acties in gang te 
zetten, met name rond bekostiging sociaal domein. Naar het oordeel van de Raad is (veel) eerder dan in 2027 
een evaluatie nodig. Wij adviseren u het ingroeipad, met inachtneming van deze randvoorwaarden, beperkt te 
houden tot 3-jaarlijkse stappen van maximaal 15 euro per inwoner". 

 
In de algemene ledenvergadering van de VNG op 13 januari 2022 is met een ruime meerderheid 
(89,8%) een resolutie aangenomen waarin het Rijk wordt opgeroepen het ROB-advies volledig te 
respecteren en de omvang van het Gemeentefonds te verruimen (de koek moet groter). 
 
Vanuit onze organisatie hebben wij diverse acties ondersteund en ondernomen om de negatieve 
effecten van de herverdeling voor de Groninger gemeenten en de onnavolgbaarheid en 
onuitlegbaarheid daarvan zo breed mogelijk over het voetlicht te brengen: 

• Wij zijn aangehaakt bij de gezamenlijk acties van de Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) en 
de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) om de (forse) negatieve effecten van de herverdeling 
-zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau- onder de aandacht brengen bij en te bespreken met de 
diverse beleidsbepalende gremia; 

• De afgelopen tijd is - gezamenlijk met de VGG en VFG - regelmatig gelobbyd naar de VNG, de 
ROB, het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en Tweede Kamerleden;   

• Wij hebben brieven over de negatieve herverdeeleffecten gestuurd aan de vaste commissie voor 
BZK van de Tweede Kamer;  

• Binnen het IPO hebben wij aandacht gevraagd voor de problematiek van de herijking gevraagd; 

• In de Groninger brief aan de informateur is een passage over herijking opgenomen.   
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8. Jaarverslag uitvoering Archiefwet 
 

 
Inleiding 
 
In artikel 8 van de Archiefverordening provincie Groningen 2015 wordt het jaarverslag van de 
provinciearchivaris als basis voor de verantwoording van Gedeputeerde Staten genoemd. Het verslag 
beoordeelt de kwaliteit van het beheer van de binnen de provinciale organisatie aanwezige jongere 
archiefbescheiden en beschrijft de toestand van de naar de archiefbewaarplaats overgebrachte 
oudere archiefbescheiden. 
 
Het beheer van alle openbare, sinds 1801 door provinciale organen gevormde archieven is met 
ingang van 1 januari 2013 wettelijk opgedragen aan de provincies. Voorheen werd dat door het Rijk 
gedaan.  
De archiefbewaarplaats bij de Groninger Archieven is in het Besluit informatiebeheer provincie 
Groningen 2015 aangewezen voor de bewaring van deze oudere, merendeels openbare archieven. 
De afspraken over het beheer zijn al op 19 maart 2015 vastgelegd in een 
dienstverleningsovereenkomst voor fysieke archieven, die in 2017 werd geëvalueerd en met enkele 
kleine aanpassingen daarna is gecontinueerd. 
 

 
Personele bezetting 
 
Als provinciale archiefinspecteur is de heer D.M. Bunskoeke sinds 2005 ook werkzaam in Groningen. 
Op 23 september 2014 is hij met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 aangesteld als 
provinciearchivaris en dus eindverantwoordelijk voor het beheer van de in de archiefbewaarplaats 
geplaatste provinciale archieven. De uitvoering van het beheer is uitbesteed aan het regionaal 
historisch centrum Groninger Archieven te Groningen en wordt hierna afzonderlijk beschreven. 
 

 
Collectief geheugen 
 
Wanneer een politicus in het nauw komt horen we wel eens dat die 
“geen actieve herinnering” heeft aan een bepaalde gebeurtenis. Dat is 
natuurlijk best mogelijk, het menselijk geheugen is beperkt en gericht op 
vergeten.1  Daarom is het mooi dat we los van ons geheugen feiten en 
gebeurtenissen ook kunnen vastleggen en bewaren, al zullen sommigen 
wel willen dat dit laatste niet was gebeurd. Het archief houdt daar echter 
geen rekening mee en kan zodoende een belangrijke functie vervullen 
binnen een democratische rechtsstaat. Daarnaast kunnen ook historici 
en andere onderzoekers van het archief gebruik maken om na te gaan 
wat er precies is gebeurd, om daar hun eigen context aan toe te voegen. 
 
Van geheugen naar informatie 
Bij natuurvolken is nog herkenbaar dat mensen eerder zonder archief 
konden samenleven, al waren er altijd wel voorwerpen of afbeeldingen 
om het geheugen te ondersteunen. Vaak werd met het doorvertellen van verhalen voorkomen dat er 
te veel uit de herinnering van de groep verdween. Dat bleek een goede aanvulling op ervaringen in de 
dagelijkse praktijk. Het breder delen van kennis ging echter maar moeizaam, omdat dit sterk 
afhankelijk was van de interactie tussen verschillende groepen mensen. 
  

 
1 Draaisma, Douwe, Vergeetboek (Groningen 2010), p. 8. 
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Uit het gebruik maken van afbeeldingen ontwikkelde zich 
langzamerhand het eerste schrift en men ging dat ook toepassen 
op “mobiele” dragers. Dat had grote gevolgen. Zowel het volume 
als de uitwisselbaarheid en fysieke verspreiding van gegevens 
nam enorm toe. Gedeelde kennis kon op die manier een basis 
leggen voor grotere en meer gestructureerde 
samenlevingsvormen. 
Het vastleggen op schrift zorgde ook voor een tweedeling: teksten 
waren alleen toegankelijk voor degenen die ze konden lezen. Dat 
monopolie was bleek de basis voor meer macht en invloed.  

Vanouds werden vooral rechtsregels opgetekend, maar allengs kwam daar meer bij. Samenlevingen 
werden complexer en uitgebreide gegevens, bv. over geloof, bezit, bedrijf en bevolking, bleken nodig. 
In de loop der eeuwen ging die ontwikkeling steeds sneller door. De uitvinding van de boekdrukkunst, 
het leren lezen en schrijven door veel meer mensen, de bureaucratisering en juridisering van de 
macht: het is duidelijk dat het vastleggen van gegevens vooral na de Middeleeuwen exponentieel is 
toegenomen. 
De verschuiving van de vastgelegde gegevens als machtsbasis voor de elite naar gegevens die meer 
als middel voor controle van machthebbers gingen dienen trad vrijwel tegelijkertijd op. Daarmee werd, 
doordat aan de objectieve context en betekenis van gegevens aandacht werd geschonken, uiteindelijk 
ook de stap naar informatie gezet.2 
 
Overheidsinformatie 
Hoewel op allerlei terreinen informatie ontstaat, wordt 
vastgelegd en bewaard, heeft die van de overheid 
nog steeds een bijzondere betekenis. 
Overheidsinformatie  

• is in ieders belang; 

• is wettelijk gereguleerd; 

• voedt handelen van de overheid; 

• maakt controle mogelijk en 

• vormt het collectief geheugen. 
Voor de duidelijkheid zal op elk van deze aspecten kort worden ingegaan. 
 
In ieders belang 
De overheid behartigt de belangen van alle burgers waarover zij is gesteld. Dat betekent dat 
informatie zo objectief mogelijk moet worden verzameld, vastgelegd en bewaard. Iedereen moet erop 
kunnen vertrouwen dat er in die geest mee wordt omgegaan. Dat heeft gevolgen voor de omgang met 
algoritmen, selectiecriteria en de keuzes bij risicowegingen en investeringen. 
 
Wettelijk gereguleerd 
Voor overheidsinformatie geldt specifieke wetgeving, waarin goede, geordende en toegankelijke staat 
en tijdige vernietiging wordt vereist. Er wordt beschreven welke maatregelen en procedures benodigd 
zijn om informatie authentiek, betrouwbaar, integer en bruikbaar te maken en te houden en voldoende 
beschikbaarheid te creëren. 
 
Voedt handelen van de overheid 
Los van politieke keuzes behoren besluiten en afwegingen van de overheid alleen op volledige, 
nauwkeurige en geautoriseerde (lees: gereguleerde) informatie gebaseerd te zijn. Alleen dan kan 
worden voldaan aan de opdracht tot behoorlijk bestuur, waarover ook verantwoording moet worden 
afgelegd.  
 
Maakt controle mogelijk 
Het vastleggen en beschikbaar stellen van authentieke, betrouwbare, integere en bruikbare informatie 
is noodzakelijk voor de reconstructie van het handelen van de overheid. Daarmee wordt 
democratische controle mogelijk gemaakt en is het handelen van de overheid transparant. 
 

 
2 Volgens de General Definition of Information, vgl. Floridi, Luciano, Information. A Very Short 
Introduction (Oxford 2010), p. 21. 
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Vormt het collectief geheugen 
De informatie die door de overheid in haar archieven wordt vastgelegd is een belangrijke bron voor het 
doen van onderzoek. Omdat het ontstaan, het gebruik en de bewaring goed zijn gedocumenteerd is 
overheidsinformatie bruikbaar in allerlei context en vormt het ook een bruikbare bron voor 
geschiedschrijving. 
 
Open en openbaar 
Door het grote belang dat dus aan overheidsinformatie kan worden toegekend is brede 
beschikbaarstelling gewenst. Dat is zowel van belang voor de zichzelf respecterende overheid als 
voor de betrokken burgers. Het is dan ook een logische ontwikkeling dat de Wet openbaarheid van 
bestuur (Wob), die alweer van dertig jaar geleden (!) dateert, binnenkort zal worden vervangen. De 
nieuwe Wet open overheid (Woo) zal in werking treden op 1 juni 2022 en regelt niet alleen het recht 
tot toegang, maar ook de verplichte openbaarmaking van bepaalde categorieën overheidsinformatie. 
Er zijn nog verschillende andere nieuwe elementen opgenomen. Zo wordt de zorgplicht voor 
informatie (hier “documenten” genoemd) ten opzichte van de Archiefwet 1995 anders geformuleerd: 

het gaat om alle documenten die een bestuursorgaan onder zich 
heeft.3 In de archiefwetgeving was dat nog beperkt tot documenten 
die naar hun aard bestemd waren om bij een overheidsorgaan te 
berusten. Verder wordt gesteld dat op basis van de Woo verstrekte 
informatie actueel, nauwkeurig en vergelijkbaar moet zijn en dat 
openbaarmaking geschied op algemeen toegankelijke wijze. Dat 
laatste is, anders dan in de Wob, volgens de wetgever bij voorkeur 
elektronisch en moet ook inclusief metadata zijn.4 Tevens wordt hier 
een verband gelegd met de Wet hergebruik overheidsinformatie 
(Who), zodat ook aan de vorm van beschikbaarstelling nadere eisen 
gesteld worden. 
 

Tegelijkertijd wordt ook de archiefwetgeving (Aw) vernieuwd. Aanleiding was de gewenste verkorting 
van de overbrengingstermijn, waardoor alle te bewaren overheidsinformatie in principe na tien jaar 
openbaar zal worden. In lijn met de Woo wordt daarbij gewerkt aan nadere invulling van duurzame 
toegankelijkheid van informatie, met name in de nieuw voorziene Archiefregeling. Het gaat dan om 
vormen van vastlegging en bewaring die kunnen garanderen dat informatie door de tijd heen zijn 
waarde behoud en ook beschikbaar blijft. 
Als gevolg van deze ontwikkelingen wordt het noodzakelijk om meer rekening te gaan houden met (al 
dan niet) openbaarmaking en contextgegevens van informatie. Anders gezegd: de nieuwe wetgeving 
gaat volledig uit van het by design implementeren van kwaliteitsaspecten in een digitale 
werkomgeving.  
Daarbij moet ook de impact van de komende Omgevingswet (Ow) niet worden onderschat. Veel 
nadrukkelijker zullen standaardisatie en uitwisselbaarheid van informatie een rol moeten gaan spelen 
bij de overheid, zodat burgers en medeoverheden tijdig en volledig kunnen worden bediend. De 
wildgroei aan beheersystemen en maatwerkoplossingen, ontstaan in een tijd van transitie naar digitaal 
werken, beperkt het in samenhang handelen van overheden. 
 
Digitaal denken 
Dat alles maakt duidelijk dat het huidige beheer van informatie op verschillende plaatsen moet worden 
aangepast. We zullen afscheid moeten nemen van hybride opslag, omdat vrijwel al ons werk digitaal 
van aard is: dat is niet langer te negeren. Daarbij moet het zicht op die digitale informatie sterk worden 
verbeterd, zodat deze ook kan worden gewaardeerd. Pas wanneer dat is gebeurd, is toekenning van 
metagegevens voor duurzame toegankelijkheid en tijdige vernietiging mogelijk. 
Vanwege de verplichte publicatie en vervroegde openbaarmaking zal vanaf het begin met een 
dergelijk vervolg rekening moeten worden gehouden, want achteraf aanpassen gaat enorm veel 
inspanning kosten. Dat gaat verder dan alleen rekening houden met persoonsgegevens.  
Belangrijk is ook dat veranderende omstandigheden in de omgang met informatie worden getoetst. 
Het ontbreken van een goed kader daarvoor is funest, want dan blijft het dweilen met de kraan open. 
Iedere verandering, of het nu de inrichting of aanschaf van software, het verplaatsen van bestanden of 
de systeemkeuze zelf betreft, is van invloed op de kwaliteit van de informatie. Daarom is een goede 
toetsing vooraf, vanuit alle betrokken specialismen, onmisbaar. Die toetsing zal er op gericht moeten 

 
3 Wet open overheid, artikel 2.4, eerste lid. 
4 ibidem, derde lid, onder a. 
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zijn de doelmatigheid van veranderingen te verbinden aan rechtmatigheid, zodat een goed afgewogen 
keuze kan worden gemaakt. Het belang van de archiefwetgeving is daarbij tot dusver nog vaak 
onvoldoende naar voren gekomen. 
Een dergelijke transitie vergt veel van een organisatie: op allerlei niveaus zullen synchroon zaken in 
gang moeten worden ingezet. Naast procedures en middelen zijn ook goede communicatie en de 
juiste mindset van groot belang. In het vorige jaarverslag werd 
daar al uitvoerig bij stilgestaan. Meer dan ooit is het van belang 
om nu het informatiebeheer vanuit digitaal te denken op te 
zetten. De tijd van het primaat van digitaal werken is echt voorbij.  
Er zijn steeds meer mooie oplossingen beschikbaar voor de 
uitdagingen waar we voor staan, maar er is visie nodig om die 
ook daadwerkelijk in te voeren in de dagelijkse praktijk. Daarom 
moet het nadenken over digitale structuren voorop komen te 
staan, bij voorkeur door een team waarin alle stakeholders 
vertegenwoordigd zijn. Dat team kan daarna ook worden ingezet 
voor de beoordeling van toekomstige veranderingen, zoals 
hiervoor al beschreven. 
 
 

Beoordeling 
 
In de navolgende beoordeling wordt aan de hand van vier thema’s ingegaan op de situatie in 2021. 
Deze thema’s dekken in de breedte de meest risicovolle zaken die in de Archiefwet 1995 worden 
benoemd. 
De beoordeling gaat vooral in op zaken die nog niet (geheel) in orde zijn en daardoor zou het 
verkeerde beeld kunnen ontstaan dat het informatiebeheer bij de provincie tekortschiet. Dat is echter 
geenszins het geval, hoewel er wel onderdelen zijn waarbij er een zeker risico wordt gelopen. Het is 
de taak van de archivaris om die in beeld te brengen, zodat daarop het college kan beslissen hoe 
daarmee wordt omgegaan. 
 
Thema 1 : kwaliteitssysteem 
(Archiefregeling artikel 16) 
Positief is de constatering dat Facilitaire Zaken steeds vaker een rol kon spelen bij zaken die het 
beheer van overheidsinformatie betreffen, hoewel van een samenhangend geheel van normeringen 

en controles over alle informatie nog geen sprake is. Dat 
maakt dat er soms ad hoc of achteraf nog moet worden 
gereageerd op ontwikkelingen die vooraf onvoldoende 
getoetst zijn op eisen uit de archiefwetgeving. Dat geldt 
vooral voor meer externe beheereenheden waarbij, soms 
pas na verloop van tijd, het gemis aan eenduidige sturing 
op bv. verbonden partijen zich duidelijk doet voelen. DIV 
gaat in 2022 in gesprek met het domein Bestuurszaken 
om tot een goed beeld van verbonden partijen te komen 
en daarvoor adequate afspraken met betrekking tot 
archivering vast te leggen. 
Er werd echter wel voortgang geboekt op onderdelen van 
het kwaliteitssysteem. Zo is in 2021 gewerkt aan de 
ontwikkeling en implementatie van het Kiwi Basisdossier 
2.0 (BD 2.0), in nauwe samenwerking met gebruikers.  
De belangrijkste verbeteringen ten opzichte van het 'oude' 

Basisdossier 1 zijn: 

• alvorens dossiers in ERM gearchiveerd worden is er een beoordeling door DIV, die aangeeft aan of 
er door de behandelaar nog documenten dienen te worden toegevoegd of verwijderd; 

• dossiers worden per team gekoppeld aan (werk)processen door middel va een daarvoor gebouwde 
structuur, zodat automatische toekenning van bewaartermijnen uit de selectielijst Provisa kan 
plaatsvinden. 

Helaas is het team dat kan werken aan de implementatie van Basisdossier 2.0 maar klein. Hierdoor 
zal het enkele jaren gaan duren voordat de hele organisatie van de nieuwe opzet gebruik kan maken. 
 
Oordeel: voldoende 
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Thema 2 : goede, geordende en toegankelijke staat 
(Archiefwet 1995 artikel 3) 
 
Het jaar 2021 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het wegwerken van de 
achterstanden in de bewerking van fysieke archieven. Deze zijn in het verleden in de archiefruimte 
onder het provinciehuis geplaatst, maar hadden soms jaren geleden al overgebracht of vernietigd 
moeten zijn. 
Daar waar einde 2020 al werd verwacht dat de eerste overbrenging naar de archiefbewaarplaats 
aanstaande was, moest worden geconstateerd dat de indeling van de archieven niet aan de vereisten 
voldeed. Dat het ondanks alle beperkingen toch is gelukt om in het verslagjaar vrijwel alles opnieuw in 
te delen, materieel en fysiek te verzorgen en in te voeren in het toegangssysteem Memorix mag tot 
grote tevredenheid stemmen. Er staan nu vier blokken klaar voor overbrenging in 2022 en een vijfde 
nadert voltooiing. 
 
De migratie van ProMIS naar Kiwi/ERM heeft evenals het vorige jaar weer geen doorgang kunnen 
vinden. Wel is dit project opnieuw onder de aandacht gebracht en de verwachting is dat er in het 
komende jaar de benodigde stappen gezet kunnen worden. 
Naar aanleiding van de Parlementaire Enquête Gaswinning werd advies uitgebracht om de archivering 
van e-mail te verbeteren. Dit advies zal in 2022 worden besproken met de provinciesecretaris. 
 
Oordeel: voldoende 
 
 
Thema 3 : selectie, vervanging/vernietiging en openbaarmaking 
(Archiefbesluit 1995, hoofdstuk II en III) 
 
In het verslagjaar werden meerdere lijsten van vervangen documenten en van ter vernietiging 
voorgedragen documenten aan de archivaris voorgelegd. Al deze lijsten werden uiteindelijk ook 
goedgekeurd. Ook de vernietigingslijst van de Kunstraad Groningen, die in gezamenlijkheid met de 
gemeentelijke archivaris wordt beoordeeld, werd goedgekeurd. Het Handboek Vervanging werd in 
2021 niet aangepast, evenals de lijst met hotspots waarop de bijzondere, vanwege onderzoeksbelang 
te bewaren onderwerpen staan aangegeven. 
Het digitaal vernietigen van bestanden is nog steeds niet 
helemaal op gang gekomen, alleen werden in maart de niet in 
behandeling genomen archiefbescheiden uit het GS-archief over 
2018 en 2019 vernietigd. Er zijn ook nog legio digitale bestanden 
aanwezig in allerlei structuren en systemen (bijv. mailboxen) die 
onterecht worden bewaard, waardoor ook te veel 
persoonsgegevens verwerkt worden. 
Toch is er wel vooruitgang geboekt in 2021. Binnen Kiwi/ERM 
werd een nieuwe methode voor het vernietigen in gebruik 
genomen, waardoor het mogelijk is om grotere hoeveelheden 
documenten te vernietigen. Er kan gegarandeerd worden dat er in Kiwi geen lege dossiers meer 
achterblijven. In AFAS (applicatie voor personeelsdossiers) is een module ingericht voor selectie en 
vernietiging. 

Na het wegwerken van de achterstanden in overbrenging zullen in 2022 enkele honderden meters 
fysieke archieven openbaar gemaakt worden met de overbrenging naar de archiefbewaarplaats bij 
Groninger Archieven. 
In het verslagjaar werden door DIV een groot aantal identiteitsbewijzen in Kiwi opgespoord en in 
samenwerking met de behandelend medewerkers verwijderd of afgeschermd. In de dossierstructuur 
van BD 2.0 worden (sub)dossiers automatische afgeschermd op basis van het (werk)proces wanneer 
het dossier privacygevoelige informatie bevat. Ook in Basisdossier 1 is, met terugwerkende kracht, 
een begin gemaakt met betere afscherming van persoonsgegevens op basis van het werkproces. 
 
Oordeel: voldoende 
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Thema 4 : beheeromgeving 
(Archiefregeling hoofdstuk 4 en 5) 
 
Voorafgaand aan de wettelijke overbrenging na twintig jaar werden de fysieke archiefbescheiden nog 
in het provinciehuis bewaard. De daarvoor beschikbare archiefruimte is nog niet buiten gebruik en 
moet dus voldoen aan de wettelijke voorgeschreven waarden qua temperatuur en relatieve 
vochtigheid, welke respectievelijk tussen de 16 en 20°C en 40 en 60% moeten zijn. Van negen van de 
twaalf maanden zijn er meetgegevens van de beide kelderruimtes van het provinciehuis beschikbaar. 
De ruimte A0067 was gedurende vier dagen waarvan meetgegevens bekend zijn te warm (maximum 
20,1 °C), de ruimte A0080 bleef binnen de marges. Dat geeft geen aanleiding voor ingrijpen. De 
relatieve vochtigheid daarentegen was op vierenveertig dagen te hoog in A0067 (maximum 64,3%) en 
op zestig dagen in A0080 (maximum 65,5%), beide in de maanden juni-oktober waarbij in juli en 
augustus geen waarden doorgegeven zijn. 

 
 
Dat is absoluut veel te lang en alarmerend hoog. Gelukkig worden de archieven overgebracht, maar 
anders zou er absoluut ontvochtiging moeten plaatsvinden om schimmelvorming te voorkomen. 
 
Op de verbetering van de digitale bewaaromgeving werd hiervoor al ingegaan. Voor de aansluiting op 
een e-depot, nodig voor definitieve bewaring, werden de eerste verkenningen gedaan. 
 
Oordeel: voldoende 
 
 

Aanbevelingen 
 
Op basis van de beoordeling, voortgang en ontwikkelingen binnen het werkveld kunnen de volgende 
aanbevelingen worden gedaan tot verdere verbetering van het door de archiefwetgeving vereiste 
informatiebeheer. Deze sluiten nauw aan op de aanbevelingen uit het voorgaande jaarverslag. 
 

1) Bouw verder aan een systematiek voor kwaliteit (het kwaliteitssysteem) en prioriteer en 
differentieer aan de hand van een risicoweging. Blijf daarbij zicht houden op de relatie met 
andere aandachtsgebieden, bv. techniek, architectuur, beveiliging, privacy en communicatie. 
 

2) Probeer een cultuuromslag te initiëren en het beheer van informatie een meer reguliere plek 
te geven binnen de werkomgeving. Versnel waar mogelijk de invoering van BD 2.0 en andere 
initiatieven om medewerkers te helpen het beheer op orde te krijgen. 
 

3) Werk aan een op basis van de risico’s vereist niveau van 
beheer van informatie in alle aangetroffen kanalen en 
systemen en zoek de verbinding met de werkvloer voor 
het bijhouden van het overzicht. 
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4) Regel de uitfasering van ProMis, door migratie of anderszins, zodat te bewaren informatie 

wordt beheerd en te vernietigen informatie het daartoe ingerichte proces 
doorloopt. Doe dat laatste ook met andere informatiesystemen. 
 

5) Maak een keuze voor het toetreden tot een e-depotvoorziening, bij voorkeur 
ondersteund door Groninger Archieven, mede op basis van een 
impactanalyse voor de provinciale systemen en processen [onveranderd]. 
 

6) Monitor regelmatig de archiefruimte op juiste klimaatwaarden zolang daar 
nog fysieke archieven zijn geplaatst. 

 
 
Overige werkzaamheden van de archivaris 
 
In het verslagjaar werd in de Kring van Provinciearchivarissen en het Landelijk Overleg Provinciale 
Archiefinspecteurs (LOPAI) met de andere provinciale vertegenwoordigers samengewerkt. In het 
vernieuwde document over archiefbeheer bij verbonden partijen en in de beoordeling van handboeken 
vervanging werd veel tijd gestoken, maar ook voor de selectielijst van SNN en model-
archiefverordeningen was er aandacht. 
Namens LOPAI had de provinciearchivaris zitting in de NEN-commissie 38004611 (informatie- en 
archiefmanagement), de landelijke Commissie Bouwzaken (CB) en de interprovinciale werkgroep Wet 
digitale overheid (Wdo). 
Bij het NEN is nu elf jaar een bijdrage aan normering van het werkveld geleverd. Vanwege de 
werkdruk, financiële positie van LOPAI en grotere rol van Europese normeringen werd besloten deze 
deelname in 2022 te beëindigen. 
In de CB werken de archiefinspecties van Rijk, provincies en gemeenten samen om tot een 
eenduidige beoordeling van commerciële archiefopslag te komen. Dit gebeurt alleen op verzoek van 
overheden die van een commerciële dienst gebruik willen gaan maken. In het najaar werd aan de CB 
nadere uitleg gegeven over het European Conservation Centre, een energie neutrale manier van 
archiefopslag die ook in Nederland wordt toegepast. 
De archivaris nam deel aan verschillende discussie- en klankbordgroepen over de nieuwe 
archiefwetgeving. Namens de CB werd in de expertgroep fysieke ruimtes van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gewerkt aan de nieuwe tekst van de Archiefregeling. 
In de werkgroep die zich bezighield met de komende Wdo werd overlegd met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG). In het wetsontwerp is een 
toezichthoudende rol belegd bij Gedeputeerde Staten. Die past echter niet in de opzet van het IBT en 
dat wordt ook door de VNG onderschreven. 
Voor de noordelijke provincies is Memorix Archieven Light de basis voor de archieftoegangen op het 
Drents, Fries en Groninger Archiefnet onderhouden. Er werd ondersteuning geboden aan 
deelnemende gemeenten en er zijn voor de provincie Groningen ook toegangen ingevoerd.  

 

 

Beheer van overgebrachte archiefbescheiden 

 

Het beheer van de overgebrachte archiefbescheiden van de provincie Groningen gebeurde onder 
verantwoordelijkheid van de archivaris bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Groninger 
Archieven. In een dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn hiervoor afspraken vastgelegd. De 
verslaglegging gebeurt op basis van gegevens die beschikbaar zijn gesteld door rijksarchivaris Albert 
Beuse. 
Het jaar 2021 kenmerkte zich door de grote beperkingen die het gevolg waren van de verschillende 
afgekondigde coronamaatregelen. 
De dienstverlening naar het publiek werd geraakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van de 
studiezaal en beheers- en behoudswerkzaamheden werden nauwelijks uitgevoerd doordat 
werkzaamheden maar beperkt op locatie konden worden uitgevoerd. Voor zover bekend heeft dit 
echter geen gevolgen gehad voor de conditie van de bewaarde archieven en konden beheertaken 
naar behoren worden uitgevoerd. 
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Gedurende het verslagjaar werden er geen nieuwe archieven van de provincie in beheer 
overgenomen. De raadpleging van de beheerde archieven is als volgt: 
 

Nr. Archief aantal 

 3 Gewestelijke Besturen in Groningen, 1798-1814 (1815)* 262 

457 Provinciaal comité 40-jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina, 1938-1940 1 

698 Havenschap Delfzijl, 1958-1986 1 

702 Groninger Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg, 1940-1983 (1986) 12 

742 Provinciale waterstaat Groningen, (1850) 1865-1955 32 

799 Ridderschap in de provincie Groningen, 1815-1853 (1882) 1 

800 Gouverneur, na 1850 CdK in de provincie Groningen, 1814-1941 (1950) 190 

889 Provinciale commissie van onderwijs, 1815-1857 2 

913 Provinciale Staten der provincie Groningen, 1814-1941 12 

1099 Gedeputeerde Staten van Groningen, 1814-1942 222 

1103 Gemeentelijke releve's en leggers van de grondbelasting, 1814-1832 14 

1130 Commissie Streekplan Stad Groningen en Noord-Drenthe, 1933-1942 3 

1149 Provinciale adviescommissie Wederopbouw en Volkshuisvesting, 1945-1969 2 

1152 Kabinet van de Commissaris des Konings (der Koningin), 1814-1945 17 

1164 Provinciale Waterstaat van Groningen, 1956-1990 (1991) 7 

1165 Kabinet van de Commissaris der provincie, 1942-1945 14 

1166 Kabinet van de Commissaris der Koningin, 1945-1995 7 

1776 Provinciaal Bestuur van Groningen, (1824) 1942-1976 (1987) 199 

2195 Gedrukte besluiten Provinciaal Bestuur van Groningen, 1802-1976 217 

2198 Provinciale Planologische Dienst van Groningen, 1942-1990 4 

2282 Gedeputeerde Staten van Groningen: vergunningen, 1941-1982 14 

2291 Gedeputeerde Staten van Groningen: bestemmingsplannen, 1930-1976 5 

2542 Provinciaal bestuur van Groningen, (1943) 1977-1990 (2003) 120 

2544 Foto's Provinciale Waterstaat 1 

 Totaal in 24 geraadpleegde toegangen 1359 

* Dit archiefbestand is vanaf 1801 in beheer bij de provincie. 

 

De raadpleging valt dus aanzienlijk hoger uit dan die in 2020 (toen waren er 867 raadplegingen in 
20 toegangen), maar daarbij moet wel aangetekend worden dat een groot aantal stukken uit de 
toegangen 1776 en 2542 zijn aangevraagd door de archiefvormer. Dat was in het kader van de 
voorbereiding op het parlementair onderzoek naar de aardgaswinning in Groningen. 
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Onderzoek op de studiezaal (foto Marij Kloosterhof). 

Het aantal bezoekers en hun bezoeken valt niet aan te geven. Een groot deel van de stukken wordt 
tevoren digitaal gereserveerd en bezoekers kunnen voor ook voor meerdere bezoekdagen hun 
stukken 'reserveren'. 
In 2021 zijn er geen aanvragen voor het raadplegen van niet-openbare stukken van de provincie 
ontvangen. 
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