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In dit programma wordt er uitvoering gegeven aan een gebiedsgerichte benadering van de 
plattelandsdoelen. Bij dit onderdeel vindt er afstemming plaats rond woningbouw, bedrijventerreinen 
en economie. En zijn er opgaven voor landschap in het kader van de Samenwerking Leek-Roden 
(voorheen IGS). En werken we aan een Ontwikkelvisie voor de Luchthavenomgeving GAE. 
 

Over het doelbereik is het volgende te zeggen: 

 Voor het verbeteren van de bereikbaarheid voor auto, OV, fiets en goederenvervoer is Noord 
Drenthe in sterke mate afhankelijk van maatregelen aan Groningse zijde. RGA biedt een platform 
voor afstemming en co-financiering van maatregelen van regionaal belang. Het door uw Staten 
vastgestelde Bereikbaarheidspakket is daarvan de weerslag.  

 Door RGA (regiofonds) en via RGA (RSP HOV-transferia) is financiering beschikbaar gesteld voor 
de planuitwerking en realisatie van projecten in deelnemende gemeenten Assen (Florijnas), 
Tynaarlo (landgoederen, fiets- en OV maatregelen) en Noordenveld (OV, fiets en stedelijke 
ontwikkeling). 

 RGA biedt een platform voor regionale afstemming van het woonbeleid (en voert tevens de 
monitoring uit), economische beleid en beleid voor ruimtelijke kwaliteit. 

Het functioneren van RGA als afstemmingsplatform, noch de voortgang van het vastgestelde 
uitvoeringsprogramma geven op dit moment aanleiding om te twijfelen aan het bereiken van de 
doelen. 


