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Op basis van het convenant worden de colleges van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid
gesteld om te reageren op de ontwerpjaarstukken. Op basis van onze en eventueel uw reactie stelt
de Stuurgroep de begroting voor 2017 definitief vast.
Projecten
Momenteel zijn de volgende – deels met regiogeld bekostigde – projecten in onze gemeente in
uitvoering respectievelijk in voorbereiding:
 centrumplan;
 herinrichting Onderdendamsterweg (Winsum);
 herinrichting stationsgebied;
 fietsrouteplus Bedum – Groningen.
Centrumplan
Voor de realisatie van het centrumplan ontvangt de gemeente een bijdrage van € 700.000,--.
Herinrichting Onderdendamsterweg Winsum
Ten aanzien van de herinrichting Onderdendamsterweg kan worden opgemerkt dat het een project van de
gemeente Winsum is. De gemeente Winsum ontvangt daarvoor een bedrag van de Regio GroningenAssen. Ondanks het feit dat het geen project van de gemeente Bedum, willen wij uw raad over dit project
informeren. Het college van Gedeputeerde Staten heeft in november 2015 namelijk een besluit genomen
over aanvullende afspraken voor Onderdendam naar aanleiding van de overeenstemming voor het pakket
maatregelen N361 tussen gemeente Winsum en de provincie. Uw raad heeft hiervoor eerder aandacht
gevraagd, vanwege mogelijke toename van verkeersdrukte in Onderdendam, bij met name de uitvoering
van het project kortsluiting Ranum-Onderdendamsterweg. De afspraken bestaan naast de
monitoringsafspraken van de verkeersbewegingen vóór en na realisatie van deze kortsluitverbinding, ook
in een financiële bijdrage vanuit de afspraken tussen gemeente Winsum en de provincie Groningen. Deze
bijdrage is gelimiteerd tot 1 mln. euro en zal bij een eventuele vrijval van middelen uit het totale pakket,
eerst beschikbaar worden gehouden voor eventuele maatregelen in Onderdendam. Voor meer informatie
wordt verwezen naar de brief van Gedeputeerde Staten d.d. 10 november 2015. Deze brief is overigens in
november vorig jaar per e-mail aan uw raad verzonden.
Stationsgebied
Voor het project Stationsgebied is een bijdrage vanuit het Regiofonds toegekend. Dit project is na de
scopewijziging i.v.m. het niet samen kunnen brengen van trein en bus gewijzigd.
Tijdens de uitwerking is gebleken dat de ondergrond door Railside B.V. verkocht is aan een particulier
bedrijf waardoor vertraging in de voorbereiding is ontstaan. Later dit jaar zullen we u over het plan
informeren en vragen de benodigde middelen beschikbaar te stellen.
Fietsrouteplus Bedum – Groningen
Het project fietsrouteplus Bedum – Groningen is vorig jaar afgerond.

Financiële bijdrage Regio Groningen - Assen
Met de actualisatie van de Regiovisie in 2013 is de jaarlijkse bijdrage voor de periode tot en met
2023 vastgesteld op € 6,65 miljoen. Bedum levert een bijdrage van € 49.193,--.
Regionale en Innovatieve Projecten
Het meerjareninvesteringsprogramma richt zich vooral op afronding van reeds geplande
projecten/werkzaamheden. Daarnaast zijn wij onlangs geïnformeerd over de nieuwe pijler
Regionale projecten, die met de actualisatie van de regiovisie is geïntroduceerd. De regio wil de
komende jaren gericht blijven investeren in projecten die vanuit de samenleving breed gedragen
worden en een meerwaarde hebben voor de regio. Van 2014 tot en met 2020 is er € 12 miljoen
beschikbaar voor zogenaamde regionale en innovatieve projecten. Nieuwe initiatieven zullen
binnen dit kader moeten passen, willen ze in aanmerking komen voor een regiobijdrage. De rol
van de gemeente hierin is voornamelijk faciliterend (¨uitlokken van initiatieven); ook andere
partijen dan de gemeente kunnen hiervoor aanvragen indienen.
De aanbiedingsbrief en de bijlagen spreken voor het overige voor zich en behoeven daarom
verder geen nadere toelichting. Wij stellen u daarom voor om kennis te nemen van de jaarstukken
2016 van de Regio Groningen-Assen.
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