
Uitgangs punten RSP-sa menwerkin g

gemeente Coevorden - provincie Drenthe

In het convenant Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) van23juni 2008 zijn de
beleidsstrategische en financiële uitgangspunten vastgelegd voor de ruimtel[jke en economische
structuurversterking van Noord-Nederland en de verbetering van de voorwaardenscheppende
bereikbaarheid. De projecten Integrale Gebiedsontwikkeling (IGO) Coevorden Stationsgebied en
Coevorden Zuid vallen onder de uitwerking van het programma Bereikbaarheid, onderdeel Regionaal
Mobiliteitsfonds, Gemeente en provincie zullen hun samenwerking bij de uitwerking en realisatie van
de ambities in het kader van de IGO Coevorden Stationsgebied, respechieveldk IGO Coevorden Zuid
baseren op de volgende uitgangspunten:

L Gezanunlìjke opgwe
Gemeente en provincie zien het als een gezamenlijke opgave om de ontwikkelingsperspectieven van
de IGO Coevordert Sîationsgebied en IGO Coevorden Zuid (úturzame ruimtelijke en economische
structuurversterking en verbetering voorwaardenscheppende bereikbaarheid) gestalte te geven. Het
proces van integrale visievorming, planuitwerking en -procedues, projectontwikkeling en realisatie
van (deel)projecten wordt in nauwe samenwerking en door bundeling van bestuurlijke inzet en
ambtelijke expertise tot uitvoering gebracht. Veftreþunt voor de verdere inhoudelijke uitwerking is
de door de raad van de gemeente Coevorden in zijn vergadering 7 april 2009 vastgestelde Startnotitie
"Sporen naar de toekomst,'.

Het RSP-project Verbetering spoorlijn Zwolle-Emmen, iriclusief de verplaatsing van het NS-
rangeerterrein Coevorden, is katalysator van de planvon¡ting. De verbetering van de spoorlijn heeft tot
doel een meer robuuste dienstregeling voor het personerivervoer (mede in aansluiting op de realisatie
van de Hanzelijn) en het bevorderen van het (inter-þatíonale railgoederenvervoer van en naar
Zuidoost-Drenthe, o.a. via de trimodale terminal Europark in Coevorden. Groei van het
goederenvervoer per spoor heeft consequenties voor het ontwikkelingsperspectiefvan de
bedrijventeneinen in Coevorden-Zuid (Europark en Leeuwerikenveld) en de bijbehorende
wegontsluiting richting het stadscentrum en het hoofdwegennet (N34).De gezamenlijke
projectorganisatie brengt deze ontwikkelingen in beeld, inclusiefde behoefte aan aanvullende
investeringen.

De aanvullende investeringen vergen te zijner tijd financiiile middelen buiten de RSP-kaders. Hierbü
geldt de benadering volgens het principe RSP-plus. Dit principe houdt in het waar mogelijk en zinvol
koppelen van ambities, doelstellingen, prioriteiten en fondsen van het RSP en de overige sectorale
programma's' Een integrale aanpak en duurzame ontwikkeling (sociaal, economisch, ecologisch) staan
hierbi¡' voorop' Over het RSP-plus worden vooraf geen programmatische afspraken gemaakt.
Besluitvorming RSP-plus vindt plaats op basis van concrete projectvoorstellen en vooÍzover passend
binnen de op dat moment geldende sectorale programma's en budgetten. De komende tijd worden de
kaders RSP-plus op hoofdlijnen nader geduid, mede afgestemd op de lopende processen van herijking
van kerntaken en financieel toekomstperspectiefen inpassing van de taakstellingen in het kader van de
bezuinigingen.
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2. Rolverdelìng gemeente - provincie
De gemeente is eindverantwoordel[jk voor het totaalconcept en voert de eindregie, De provincie is
medeverantwoordelijk vanuit haar rol bij de afstemming op de programmatische uitvoering van het
convenant RSP, regionale beleidsvorming, planvorming, planprocedures en medefinanciering. De
samenwerking is bestuutlijk en ambtelijk en is vastgelegd in het Plan van Aanpak RSP Coevorden,

3. RSP-bìjdrøgen

De RSP-bijdrage aan de bereikbaarheid tGO Coeyorden Stationsgebíed en IGO Coevorden Zuid is in
de kademota RSP-Drenthe van 18 maart2009 vastgesteld op afgerond € 36 mln. De RSP-bijdrage is
gebaseerd op kasbedragen, pri¡jspeil 2007 en all in (inclusief BTW, Voorbereiding Administratie en
Toezicht, Onvoorzien en Risico's). De bijdragen van rijk en regio worden jaarlijks geindexeerd met het
door het rijk toegekende percentage van het indexcijfer bruto overheidsinvesteringen (IBOI). De
(financiële) meerjaren uitvoeringsplanning RSP 2008-2020 en de systematiek van inzet en
verantwoording van de overheidsbijdragen wordt op programmâniveau nader uitgewerkt tussen de
convenantpartäen (rijk en noordelijke provincies). De regionale inzet en strategie wordt afgestemd in
de SNN-bestuurscommissies Economische Zaken (RSP-REP), respectievelijk Stedelijke Ontwikkeling
en Mobiliteit (RSP-Bereikbaarheid).

Gemeente en provincie spannen zich voor de ruimtelijke en de economische componenten van de
gebiedsontwikkelingen Coevorden Stationsgebíed en Coevorden Zuid maximaal in voor de werving
van aanvullende financiële middelen uit het Ruimtelijk-Economisch Programma (RSP-REP), de

lopende noordelijke programma's PiD/I(oers Noord en Operationeel Programma EFRO, eventuele
andere en nieuwe investeringsprogramma's tot en met 2020 en bijdragen van "derden", waaronder het
bedrijfsleven en gebiedsontwikkelaars. De gezamenlijke verkenning van extra budgetten geldt in
voorkomende gevallen ook de dekking van de kosten van aanvullende projecten voor de ontsluiting
van de IGO Coevorden Zuid.

De VAT-kosten (Voorbereiding, Administratie en Toezicht) van decentrale overheden (gemeente en
provincie) wordcn verondersteld in belangrijke mate te worden gedekt via de regionale compensatie
van BTW.

Verrekening van mee- en tegenvallers bij de realisatie van overeengekomen functionele specificaties
van deelprojecten is mogelijk. Eventuele financiële inverdieneffecten en vrijval van RSP-middelen
komen ten goede aan het totale werkbudget RSP Bereikbaarheid Coevorden.

4. Dekkíng regíonale bijdrage Bereíkbøarheíd IGO Coevorden Statîonsgebíed en IGO
Coevorden Zuid

De RSP-bijdrage bestaat uit de volgende aandelen:
- rijk: € 20,90 mln
- gemeente: € 7,55 mln
- provincie; € 7.55 mln
Totaal € 36,00 mln

Projecten, c.q. deelprojecten en de bijbehorende fînanciële kaders worden door de stuurgroep RSP-
Coevorden vastgesteld. Indien één ofmeerdere (deel)projecten geen doorgang kunnen vinden treedt de
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stuugroep in overleg over vervangende maatregelen en projecten binnen de functionele en financiële
scope van de IGO's Coevorden Stationsomgeving, c.q. Coevorden Zuid.

5. Financi¿el-adminístrølíeve orgtnisøtie
De afuikkeling van de RSP-bijdrage(n) verloopt via het Regionaal Mobiliteitsfonds, Over de werking,
het beheer en de verantwoording van het fonds worden nadere afspraken gemaakt tussen het rijk en het
SNN. Binnen deze kaders maken gemeente en provincie nadere afspraken over de financieel-
administratieve organisatie rond de projecten ÍGO Coevorden Stationsgebied en IGO Coevorderu Zuid.
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