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Geachte voorzitter/leden,

Hierbijtreft u ter informatie aan de uitkomsten van de evaluatie van de Regio
Groningen-Assen (RGA).

Op 1 5 mei 20í 9 zijn de Jaarstukken 2019 van de RGA besproken in uw algemene
commissievergadering. Tijdens deze commissievergadering is toegezegd om, zodra
deze door de RGA beschikbaar is gesteld, het resultaat van de evaluatie van de RGA
aan uw Staten toe te zenden. De resultaten van deze evaluatie kunt u betrekken bij de

verdere actualisatie van de Regiovisie.

Evaluatie RGA
Doel van het uitgevoerde onderzoek was de samenwerking van de RGA in de afge-
lopen vier jaar te evalueren en daaruit bouwstenen te formuleren voor de actualisatie
van de visie. De evaluatie geeft antwoord op de vraag wat de belangrijkste succes- en

faalfactoren van deze regionale samenwerking zijn geweest in de afgelopen vier jaar

en of de huidige visie nog voldoende antwoord geeft op de huidige economische si-
tuatie en de maatschappelijke trends en ontwikkelingen.
Op basis hiervan heeft de Stuurgroep RGA besloten tot continuering van de regionale
samenwerking op de thema's Economie, Wonen en Mobiliteit & Bereikbaarheid en de
Regiovisie te actualiseren. De inhoudelijke uitgangspunten in de visie worden verder
uitgewerkt in een concrete uitvoeringsagenda. Hierin worden op basis van de uitda-
gingen voor de regio concrete doelen en projecten gedefinieerd. Daarnaast wordt op

basis van de eerste inhoudelijke agenda een organisatieplan en een voorstelvoor de
governance voorbereid.
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Vervolgproces actualisatie
U hebt aangegeven nauw betrokken te willen zijn bij het proces van actualisatie van
de RGA. Op 23 en 24 september 2019 vinden bijeenkomsten plaats voor raads- en

Statenleden. U hebt hiervoor een aparte uitnodiging ontvangen. Doelvan deze bijeen-
komsten is input op te halen in het kader van de actualisatie. Tijdens deze bijeen-
komsten zullen onder andere de uitkomsten van de evaluatie worden gepresenteerd

en zal u in de gelegenheid worden gesteld om mee te denken over de Toekomst-
agenda van de RGA.

De input wordt meegenomen in de concept-actualisatiestukken, die op 11 oktober
2019 worden besproken in de Stuurgroep RGA. Definitieve vaststelling van de actuali-
satiestukken in de Stuurgroep RGA is beoogd in december 2019.
Vaststelling van de actualisatiestukken door uw Staten is beoogd voor mei 2020, gelijk
met de jaarstukken 2020.

Vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter , secretaris

Bijlage Regio Groningen-Assen, Evaluatie van de sa
wa.coll.

d.d. januari 2019
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1. Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 
 

De Regio Groningen-Assen (RGA) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen 11 gemeenten en twee 

provincies. Sinds de start van de samenwerking in 1996 heeft de RGA geïnvesteerd in het versterken van de 

economie en de gebiedskwaliteit in de regio. In 2013 is de samenwerking geëvalueerd in het licht van de 

veranderde economische omstandigheden. Dit heeft geleid tot de geactualiseerde Regiovisie Veranderende 

Context, Blijvend Perspectief. In 2014 zijn de samenwerkingsafspraken tussen alle betrokken partijen 

vastgelegd in een convenant. In dit convenant is onder meer afgesproken dat de Regiovisie van de 

samenwerkende partijen eens in de vier jaar opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd moet worden. Naast 

de aanleiding in deze afspraak in het convenant, is de wereld in de afgelopen vier jaar natuurlijk ook 

veranderd. De dominantie van de twee steden en met name die van Groningen in economisch opzicht is 

toegenomen. Er is daar sprake van een grotere economische dynamiek dan in de omliggende gemeenten. 

Dit verschil in dynamiek heeft gevolgen voor de manier waarop meerwaarde kan worden gevonden in de 

samenwerking. Ook de bestuurlijke context is volop in beweging. Dit heeft gevolgen voor de omvang van de 

regio, voor de fondsenvorming en de governance, maar ook voor de saamhorigheid. Kortom, de Regio 

Groningen-Assen heeft alle aanleiding om de samenwerking tegen het licht te houden. 

 

1.2 Doel 
 

Doel van het onderzoek is de samenwerking van de RGA in de afgelopen vier jaar te evalueren en daaruit 

bouwstenen te formuleren voor de actualisatie van de visie. Naast de inhoudelijke resultaten en de 

organisatie is de vraag wat de RGA toevoegt aan de bestaande structuren hierbij een belangrijk onderdeel. 

De Regio Groningen-Assen wil de samenwerking zodanig inrichten dat deze meerwaarde heeft voor de 

Regio. Het effect van de samenwerking moet meer zijn dan de som van de uitvoering van het beleid van 

de deelnemers. 

 

1.3 Vraagstelling 
 

De evaluatie moet antwoord geven op de vraag wat de belangrijkste succes- en faalfactoren van de 

regionale samenwerking zijn geweest in de afgelopen vier jaar en of de huidige visie nog voldoende 

antwoord geeft op de huidige economische situatie en de maatschappelijke trends en ontwikkelingen. 

We kijken hierbij naar de behaalde resultaten, maar ook naar de perceptie die de deelnemers hebben van 

de meerwaarde van de regionale samenwerking en de manier waarop deze wordt uitgevoerd. In de 

actualisatie bekijken we of de huidige en toekomstige opgaven voor het gebied nog aansluiten bij de 

huidige drie speerpunten en de gekozen organisatievorm en governancestructuur. 

 

1.4 Leeswijzer 
 

Dit rapport bestaat uit drie sporen: de evaluatie van de samenwerking, een beschrijving van de huidige 

economische situatie (economische ‘ foto’) en maatschappelijke trends en ontwikkelingen en de bouwstenen 

voor de actualisatie van de visie. De economische foto is de schakel tussen de evaluatie en de actualisatie. 

Enerzijds biedt deze een afwegingskader voor de beantwoording van de onderzoeksvragen in 
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de evaluatie en anderzijds biedt de foto het uitgangspunt voor de actualisatie. We evalueren de 

samenwerking aan de hand van de onderzoeksvragen zoals die in de offerte van mei 2018 zijn 

geformuleerd. We beginnen het rapport met de beantwoording van de hoofdvragen voor de evaluatie in 

hoofdstuk 2. Deze worden in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt door de beantwoording van de deelvragen. In 

hoofdstuk 4 hebben we de onderzoeksresultaten opgenomen die de basis vormen voor de beantwoording 

van de onderzoeksvragen. De lezer kan hierdoor steeds dieper ingaan op de onderzoeksresultaten. 

Hoofdstuk 5 bevat tenslotte de bouwstenen voor de actualisatie van de visie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Regio Groningen-Assen – Evaluatie van de samenwerking, Actualisatie van de visie - januari 2018 5 



 

2. Beantwoording van de hoofdvragen 
 

 

2.1 Thema Inhoud 
 
 

Welke meerwaarde heeft de regionale samenwerking in de afgelopen vier jaar gehad en wat is 
de invloed van de (regionale) economische, maatschappelijke en bestuurlijke trends en 

ontwikkelingen op de toekomstige voortzetting van de samenwerking? 
 

 

Uit de enquête blijkt een unaniem gevoel bij betrokkenen dat regionale samenwerking onder de vlag van de 

RGA meerwaarde voor de regio heeft. Uit vrijwel alle stellingen en vragen komt een in (grote) meerderheid 

positief oordeel naar voren. De meerwaarde zit met name in de volgende aspecten: 
 

• Concrete resultaten met betrekking tot infrastructuur (fietsverbindingen, openbaar vervoer)  
• Netwerkfunctie 

 
• Minder onderlinge concurrentie  
• Extra rijksgeld voor de regio 

 

De economische ontwikkelingen laten het beeld zien van steeds groter wordende verschillen tussen de 

steden en de periferie op het gebied van demografische ontwikkelingen en werkgelegenheid. Trends en 

ontwikkelingen zoals digitalisering en duurzaamheid stellen de regio voor grote transitieopgaven op het 

gebied van duurzame energie, (circulaire) economie, slim produceren, slim vervoeren etc. De onderlinge 

afhankelijkheid tussen de steden en de omliggende gebieden wordt hierdoor groter. 
 

2.2 Thema Organisatie 
 
 

In hoeverre heeft de huidige organisatie kunnen functioneren zoals dit beoogd was, hoe heeft dit 

bijgedragen aan de bereikte resultaten en was dit de meest optimale vorm? 
 
 

Na de evaluatie van de RGA in 2013 is de ambtelijke capaciteit van het projectbureau substantieel kleiner 

geworden. Dit heeft consequenties gehad voor de taakuitvoering door het regiobureau, te meer omdat 

het uitgangspunt dat het regiobureau op project- en detacheringsbasis ondersteund zou worden door 

deelnemende organisaties (‘bij de deelnemers wat kan, bij het regiobureau wat moet’), nauwelijks van de 

grond is gekomen. De agenderende en initiërende rol van het bureau is daardoor sterk onder druk komen 

te staan en het bureau heeft het zich (noodgedwongen) vooral moeten beperken tot een faciliterende en 

ondersteunende rol. 
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3. Beantwoording van de deelvragen 
 

 

3.1 Thema Inhoud 
 

1. Welke analyse ligt ten grondslag aan de RGA? 
 

Er is geen expliciete analyse gemaakt van vraagstukken waarop de RGA het antwoord zou moeten vormen. 

Wel wordt er gewerkt met een aantal basisaannames die betrekking hebben op het karakter en de 

identiteit van de regio (zie: Veranderende context, blijvend perspectief), zoals: 

• ‘De regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-

Nederland. Zowel voor de inwoners in de regio als daarbuiten is het van eminent belang dat 

Groningen-Assen deze positie behoudt en verder ontwikkelt.’ 
 

• De verwevenheid tussen de steden Groningen en Assen enerzijds en de regio anderzijds wordt 

sterker. (….) Het is zaak ervoor te zorgen dat dit samenhangende systeem [‘daily urban 

system’] goed kan functioneren en zich verder kan ontwikkelen.’ 

• De regio kent een ‘grote diversiteit aan landschappen en woonmilieus’ en ‘“Stad en land” vormen 
 

een twee-eenheid’. ‘Die kwaliteiten willen wij koesteren en waar mogelijk verder versterken.’ 

Deze aannames kunnen worden aangemerkt als de onderliggende analyse van de RGA. 

 

2. Is er sprake van een deugdelijke visie die ten grondslag ligt aan de RGA? 
 

De RGA kent een heldere visie: de integrale ontwikkeling van de regio op een aantal terreinen die zijn 

afgebakend in de speerpunten. Daaruit blijkt dat het gaat om een kwalitatieve economische ontwikkeling, 

te bereiken door het onderhouden en uitbouwen van een economisch netwerk, het versterken van 

interne samenhang en aandacht voor de kwaliteit van ‘stad en land’. Samenwerking op deze terreinen 

moet leiden tot beleidsafstemming en vermijding van onderlinge concurrentie. De beleidstheorie en de 

impliciete en door ons geëxpliciteerde doelboom is logisch en consistent. 

 

3. Is er sprake van heldere en SMART geformuleerde doelen? 
 

De speerpunten en de daarmee (deels één op één) corresponderende programma’s hebben het 

karakter van algemene agenda’s. De speerpunten fungeren in de praktijk als een soort accolade boven 

een verzameling activiteiten, die opgesomd zijn in het basisdocument Veranderende context, blijvend 

perspectief. De speerpunten hebben al met al geen overkoepelende SMART geformuleerde doelstelling, 

maar zijn ‘direct’ vertaald in een activiteitenprogramma. 

 

4. Is er een duidelijke strategie geformuleerd om deze doelen te bereiken? 
 

De strategie omvat een algemeen geformuleerde visie op de inhoud en de organisatie: 
 

• Inhoud: ‘Grote programma’s en grote gebiedsontwikkelingen zijn niet meer aan de orde. 

Resultaat moet worden geboekt door ruimte te bieden aan initiatief (…). Richtsnoer hierbij zijn 

niet meer uitgewerkte plannen, maar de geformuleerde doelen en perspectieven.’ 

• Organisatie: uitvoering geschiedt op een zo ‘laag’ mogelijk niveau, daar waar de ‘middelen en 

verantwoordelijkheden liggen’, en beperkt zich tot de zaken waarvan een ‘regionale 

meerwaarde kan worden aangetoond’. 
 

Deze strategie vloeit min of meer voort uit het ‘agenderende’ karakter van de RGA. Daarbij past geen top-

downprogrammering met concrete, in een bepaald tijdsbestek te behalen doelstellingen. Het zo laag 
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mogelijk organiseren van de verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in een ‘splitsing’ van de agenda in 

punten voor de RGA als organisatie en voor de deelnemers. 

 

5. Welke resultaten heeft de RGA behaald sinds 2013? 
 

De RGA heeft concrete resultaten opgeleverd, met als meest in het oog springende: 
 

• Verbetering infrastructuur door OV- en fietsvoorzieningen (transferia, fietspaden) 
 

• Afspraken over wooncontingenten en locatiebeheer bedrijfsterrein; vermindering onderlinge 

concurrentie 
 

• Honorering van projecten 
 

• Onderhouden van netwerk met ondernemers en onderwijs 

 

De meeste concrete resultaten van de RGA hebben betrekking op openbaar vervoer en fietsverbindingen 

(speerpunt ‘versterken interne samenhang’). 

 

We hebben opgemerkt dat concrete resultaten van de RGA (zoals een regionaal 

instemmingsprogramma, monitoring van woningbouw en bedrijventerreinen) in de praktijk niet 

eenduidig zijn gekoppeld aan een speerpunt of de uitwerking daarvan. De koppeling tussen de 

speerpunten en agenda is daarmee soms onduidelijk waardoor het lastig is te sturen op resultaten. 

Belangrijker is nog dat aan de onderliggende subdoelen nauwelijks invulling is gegeven. 

 

6. Welke succes- dan wel faalfactoren waren van invloed op deze 

resultaten? Succesfactoren: 
 

• Door samenwerking kon extra rijksgeld gegenereerd worden voor verbetering van de 

infrastructuur (waardoor iedereen zich netto ontvanger voelt). 
 

• De netwerkfunctie die van de samenwerking als zodanig uitgaat: door het organisatorische circuit 

ontmoeten de bestuurders en ambtenaren van de regio elkaar geregeld, wat bijdraagt aan de (wil 

tot) onderlinge afstemming 

• Gedeeld besef van samenhang en onderlinge afhankelijkheid in een daily urban system 

 

Faalfactoren: 
 

• De agenda is deels te vrijblijvend: deze bevat te weinig concrete doelstellingen, is niet altijd 

‘logisch’ gekoppeld aan de overkoepelende speerpunten en er hoefden niet of nauwelijks 

keuzes te worden gemaakt die voor sommige deelnemers ‘pijn’ deden 

• Het programma is te weinig integraal en kent een zekere verkokering 
 

• Het neerleggen van een belangrijk deel van de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij deelnemers is 

niet geslaagd. Het ontbreekt de deelnemers aan voldoende slagkracht 

 

7. Wat is de gevoelde inhoudelijke meerwaarde van de RGA? 
 

Uit de enquête blijkt een unaniem gevoel bij betrokkenen dat regionale samenwerking onder de vlag van de 

RGA meerwaarde voor de regio heeft. Uit vrijwel alle stellingen en vragen komt een in (grote) meerderheid 

positief oordeel naar voren. De meerwaarde zit met name in de volgende aspecten: 

• Concrete resultaten met betrekking tot infrastructuur (fietsverbindingen, openbaar vervoer) 
 

• Netwerkfunctie 
 

• Minder onderlinge concurrentie 
 

• Extra rijksgeld voor de regio  
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8. Hoe staat de regio er op dit moment voor? 
 

De positie van de Regio Groningen-Assen als belangrijke economische motor van Noord-Nederland is in de 

afgelopen periode verder versterkt. De regio groeide zowel in omvang (bevolking) als in werkgelegenheid 

harder dan de rest van het Noorden. De publieke sector bleef met afstand de grootste werkgever, de 

ontwikkeling van de overige sectoren blijft achter bij het landelijke beeld. Positieve uitzondering vormt de 

IT-sector, die fors groeide én een toonaangevende vorm begint aan te nemen. Binnen de Regio groeien de 

verschillen tussen stad en platteland. Het aandeel van de steden in de totale bevolking nam verder toe. 

Prognoses laten zien dat het aandeel van de stad Groningen zal toenemen. Groningen zorgt er bovendien 

voor dat de (verder) vergrijzende regio ook in de toekomst jong blijft. De werkgelegenheidsfunctie van 

Groningen en in mindere mate van Assen, groeit. De werkgelegenheid op het platteland loopt terug. De 

‘afhankelijkheid’ van de steden is ook terug te zien in de dagelijkse pendel naar beide steden vanuit de 

regio zelf én de rest van het landsdeel. 

 

9. Is de huidige visie en uitvoering daarvan nog actueel gelet op de economische situatie en trends 

en ontwikkelingen? 
 

Uit analyse van de huidige economische situatie blijkt dat het verschil binnen de regio tussen stad en 

platteland groeit. De ontwikkeling versterkt het beeld van de mal en een contramal: de steden met hun 

economisch gewicht, dynamiek, groeipotentie en stedelijk klimaat, de overige gemeenten met meer 

landelijke eigenschappen en hun human capital. De samenhang en balans van de mal en de contramal 

bepalen samen de aantrekkelijkheid van de regio. De huidige visie gericht op de integrale ontwikkeling van 

de regio blijft hiermee relevant. Tegelijkertijd komen uit de trends en ontwikkelingen grote 

transitieopgaven naar voren rondom bijvoorbeeld duurzaamheid, circulariteit en slim produceren & 

vervoeren. Het kenmerk van deze transitieopgaven is dat zij zich allen afspelen op het snijvlak tussen de 

economie, leefbaarheid, energiehuishouding en de bereikbaarheid van de regio. Het huidige programma 

en uitvoering is te verkokerd om voldoende integraal op deze vraagstukken in te kunnen spelen. 

 

3.2 Thema Organisatie 
 
 

1. In welke mate heeft het regiobureau haar beoogde rol (netwerk faciliteren, kansen signaleren en 

doorzetten) kunnen vervullen? 
 

Na de evaluatie van de RGA In 2013 is de ambtelijke capaciteit van het regiobureau substantieel kleiner 

geworden. Dit heeft consequenties gehad voor de taakuitvoering door het regiobureau, te meer omdat 

het uitgangspunt dat het regiobureau op project- en detacheringsbasis ondersteund zou worden door 

deelnemende organisaties (‘bij de deelnemers wat kan, bij het regiobureau wat moet’), nauwelijks van de 

grond is gekomen. De agenderende en initiërende rol van het bureau is daardoor sterk onder druk komen 

te staan en het bureau heeft zich (noodgedwongen) vooral moeten beperken tot een faciliterende en 

ondersteunende rol. Door de beperkte ambtelijke capaciteit zijn onderwerpen als samenwerkingsagenda 

Onlanden, smart mobility en ruimtelijke kwaliteit blijven liggen. 

 

2. Waar heeft in de afgelopen periode de meerwaarde van de RGA in gelegen, met name ten 
 

opzichte van bestaande gremia en overheidsorganen? 
 

De meerwaarde van de RGA ten opzichte van andere gremia die actief zijn in het Noorden lag vooral in de 

mogelijkheid om rijksgeld te koppelen aan regionaal geld, het voeren van een regionale agenda en in het 
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aanpakken van bovengemeentelijke en provinciegrensoverschrijdende problematiek op regionale 

schaal. De RGA is het logische niveau gebleken voor bijvoorbeeld de coördinatie van woningbouw, 

bedrijventerreinen en het versterken van het daily urban system. 

 

3. Zijn de betrokken partners overtuigd van deze meerwaarde en handelen zij hiernaar? 
 

Uit de enquête en interviews is gebleken dat de meerwaarde duidelijk wordt ervaren, zoals hiervoor al 

uiteengezet. Bestuurders vinden het prettig en nuttig dat de spreekwoordelijke wandelgangen op 

regioniveau georganiseerd zijn. Tegelijkertijd is er nauwelijks vervolg gegeven aan het uitgangspunt dat 

de deelnemers ook (tijdelijke) formatie hadden moeten bijdragen aan het regiobureau. Ondanks de 

overtuiging bij deelnemende bestuurders dat de RGA meerwaarde heeft, is daar dus niet altijd naar 

gehandeld. 
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4. Onderzoeksresultaten 
 

 

4.1 Inleiding 
 

Een programma bestaat doorgaans uit twee onderdelen, een deel dat we de beleidstheorie noemen en een 

deel beleidspraktijk. De beleidstheorie bevat een analyse (ist) en een visie (soll). Om van de huidige naar de 

gewenste situatie te komen zijn opgaven gedefinieerd. Vervolgens is de strategie bepaald waarlangs aan 

deze opgaven gewerkt gaat worden. De strategie is vervolgens vertaald naar projecten en activiteiten, een 

organisatievorm, een governancemodel, middelen en tijd. Allemaal aspecten van de uitvoering. De 

uitvoering van activiteiten en de inzet van middelen leiden tot resultaten en die resultaten dragen als het 

goed is bij aan de opgaven (het effect van de inspanningen). De uitvoering en het daarmee behaalde 

resultaat vormen samen met de monitoring van het effect de beleidspraktijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De evaluatie richt zowel op de beleidstheorie als op de beleidspraktijk. In de evaluatie van de beleidstheorie 

bekijken we of er sprake is van een goede analyse die ten grondslag ligt aan de agenda en of deze nog ‘up 

to date’ is. Hiervoor brengen we de huidige sociaal- economische en maatschappelijke situatie van de regio 

in beeld. We bekijken of er een duidelijke strategie is opgesteld en of er sprake is van heldere, SMART-

geformuleerde doelen. In de evaluatie van de beleidspraktijk kijken we naar de organisatie, naar de 

meerwaarde van de samenwerking (zoals deze door betrokkenen wordt ervaren), de middelen, 

governance, de wijze waarop de strategie is vertaald in projecten en de resultaten die ermee zijn bereikt. 

 

4.2 Beleidstheorie 
 
 

Aan het eind van de twintigste eeuw werd interbestuurlijke samenwerking steeds meer gestimuleerd en 

geïnitieerd, onder meer in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (1988). Uitgangspunt was ‘regio’s op eigen 

kracht’. Vanaf dat moment is ook in het Noorden nagedacht over regionale samenwerking. Dat ging niet 

direct van een leien dakje, in de loop van die jaren zijn diverse varianten en scenario’s de revue 

gepasseerd, in verschillende samenstellingen, met en zonder Friese betrokkenheid. Uiteindelijk is 

uitgekomen op de huidige regio en vorm, onder de naam Regio Groningen-Assen. Er is daarbij gekozen 

voor vrijwillige, vanuit de inhoud georiënteerde en lichte samenwerking, zonder overdracht van 

bevoegdheden. Dit is in 1996 vastgelegd in een convenant tussen de betrokken gemeenten en provincies. 
 
 
 
 
 

 

Regio Groningen-Assen – Evaluatie van de samenwerking, Actualisatie van de visie - januari 2018  11 



 

Samenwerking is geen doel op zich, het is een middel. Er waren destijds twee hoofddoelen van 

de samenwerking: 
 

• Benutten en uitbouwen van economische kansen. 
 

• Versterken en benutten van de gebiedskwaliteit. 

 

Volgens het (huidige) Convenant streven de samenwerkende partners naar ‘integrale ontwikkeling’ van de 

regio. Deze algemene doelstelling is uitgewerkt in het in 2013 geactualiseerde visiedocument 

Veranderende context, blijvend perspectief. De visie luidt kort en bondig ‘economische kansen benutten en 

uitbouwen en gebiedskwaliteiten behouden en versterken’. Dit is vertaald in drie speerpunten met 

subdoelstellingen: 
 

• Economisch kerngebied verder ontwikkelen. Dit betekent in de praktijk drie dingen: verbeteren 

van ondernemers- en vestigingsklimaat, verbondenheid met andere regio’s, profileren van de regio 

als attractief om te werken en wonen. 

• De kwaliteit van ‘stad en land’ behouden en versterken. De te versterken kwaliteit van de regio 

betreft: een grote diversiteit aan recreatieve milieus en woonmilieus, met een breed cultureel 

aanbod; ‘stad en land’ vormen een twee-eenheid. 
 

• Interne samenhang steden en regio versterken. Doel is het ‘daily urban system’ goed te 

laten functioneren in infrastructurele zin. 
 

De eerste twee speerpunten zijn rechtstreeks te herleiden tot de oorspronkelijke doelstellingen, het 

derde is nieuw (hoewel het ook zou kunnen bijdragen aan de andere twee hoofddoelen). 

 

Naast deze inhoudelijke speerpunten is het volgens de visie van belang dat deelnemers hun eigen beleid 

afstemmen op de visie en onderlinge concurrentie vermijden. Dit kan worden aangemerkt als 

procesmatige doelen van de visie. 

 

In grote lijnen vormt dit de beleidstheorie (het geheel van causale en andere veronderstellingen waarop 

een beleid rust) van de regionale samenwerking Groningen-Assen. Schematisch kan dit alles als volgt 

worden weergegeven in een zgn. doelboom. Het hoogst geplaatste doel in een doelboom is de 

zogenoemde eindformule, het ultieme doel waarnaar gestreefd wordt. Dat betreft in dit geval de integrale 

ontwikkeling van de regio. Alle onderliggende (tussen)doelen zijn op hun beurt te beschouwen als middelen 

om de eindformule te realiseren. 
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4.3 Beleidspraktijk 
 

Activiteiten van de RGA 
 

Zoals blijkt uit de doelboom streeft de RGA naar het benutten en uitbouwen van economische kansen en 

de gebiedskwaliteiten. Om haar doelstellingen te bereiken beschikt de RGA over een ambtelijke organisatie 

die activiteiten uitvoert, initieert en coördineert. Die activiteiten vloeien grotendeels voort uit het 

inhoudelijke programma. Daarnaast ontplooit de organisatie activiteiten die te maken hebben met het 

functioneren en de toekomst van de RGA zelf, dat wil zeggen de eigen organisatie, alsmede de vormgeving 

en kernwaarden van de RGA. De neerslag van al deze activiteiten vormt een verzameling documenten die 

een beeld geeft van de resultaten van de RGA. In deze paragraaf worden enkele van die documenten 

belicht. Zoals vooral uit de volgende paragraaf zal blijken, wordt de netwerkfunctie als een groot pluspunt 

van de RGA gezien. Dat netwerk blijft in deze paragraaf onderbelicht, maar is dus eveneens een belangrijk 

‘resultaat’ van de RGA. We gaan in deze evaluatie achtereenvolgens in op de RGA als organisatie met een 

doelstelling en de activiteiten in het kader van de realisering van de inhoudelijke agenda. Dat laatste 

gebeurt aan de hand van de drie themagebieden van de RGA. 

 

Organisatie in relatie tot doelstelling 
 

Veranderende context, blijvend perspectief, de in 2013 geactualiseerde visie van de RGA, beschrijft behalve de 

inhoudelijke doelstelling ook de werkwijze van de RGA, met name in de rolverdeling tussen regiobureau (de 

ambtelijke organisatie) en deelnemers. Het regiobureau is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en het 

bewaken en initiëren van de inhoudelijke agenda. Sinds de evaluatie van 2013 is het uitgangspunt van de RGA 

(als organisatie) ‘bij de deelnemers wat kan, bij het regiobureau wat moet’. Inhoudelijk wil men 
 
 

 

Regio Groningen-Assen – Evaluatie van de samenwerking, Actualisatie van de visie - januari 2018  13 



 

meer gaan werken met ‘initiatief’ dan met grote programma’s, dus minder met van te voren 

uitgewerkte plannen, dan met een gedeeld perspectief dat ruimte biedt aan lokale initiatieven. De RGA 

is er voor die zaken waarvan de regionale meerwaarde kan worden aangetoond. 

 

In praktische zin zijn deze uitgangspunten vertaald in een programma met een verdeling tussen zaken die 

het regiobureau zelf ‘doet’ en zaken die ze ‘agendeert’ voor de deelnemers. Per speerpunt ziet dat er in 

hoofdlijnen als volgt uit: 

• Economisch kerngebied versterken: de RGA (is het regiobureau) faciliteert zelf het economisch 

platform en de Kerngroep levert vervolgens een aantal thema’s aan voor het platform 

(bijvoorbeeld gevolgen ‘nieuwe economie’ voor werkplekken; externe bereikbaarheid van de 

regio; beeld van de regio in Nederland en Europa). 
 

• Interne samenhang versterken: de RGA monitort de woningbouw, werklocaties en 

mobiliteitsontwikkeling en voert het programma Beter benutten uit. Daarnaast agendeert ze de 

algehele verbetering van bereikbaarheid met alle vervoersmiddelen, mobiliteitsmanagement en 

het vergroten van variatie in woonmilieus en werklocaties. 
 

• Kwaliteit van stad en land: de RGA ‘zet in’ op regionale projecten en daarnaast ‘behoud en 

ontwikkeling van regionale parels’ (Natura 2000, Nationaal landschap en landgoederen). Ook 

woningbouw- en bedrijfsterreinprogramma’s behoren tot de taak van de RGA. De agendering 

betreft de uitvoering van projecten, de actieve herstructurering van de bestaande woning- 

en bedrijfsterreinvoorraad en aandacht voor ‘verrommeling’. 

 

Een belangrijke verandering voor de RGA als organisatie en thematisch samenwerkingsverband zijn 

aanstaande gemeentelijke herindelingen in de provincie Groningen. Die hebben gevolgen voor de omvang, 

doordat deelnemende gemeenten onderdeel worden van nieuwe, grotere gemeenten. De verkenning 

Regio Groningen Assen en herindeling 2017 brengt die gevolgen in kaart. De vraag is welke grenzen de regio 

in de toekomst hanteert. Voorop staat dat de samenhang van de regio bepaald wordt door het ‘daily urban 

system’. Dat is het gebied waarin het merendeel van de inwoners haar dagelijkse activiteiten onderneemt. 

Ook nu al vallen de grenzen ervan niet samen met de gemeentegrenzen van deelnemers. De notitie stelt 

voor om de huidige grenzen ook na de herindeling te blijven hanteren, maar daarover heeft nog geen 

besluitvorming plaatsgevonden. Voor een aantal agendapunten en projecten wordt geïnventariseerd welke 

praktische gevolgen de herindeling heeft voor de uitvoering. 

 

Inhoudelijke agenda RGA 
 

a. Economie 
 

In opdracht van het platform is een onderzoek gedaan naar de sterke en zwakke punten van het 

economisch profiel van de regio (Business model regio G-A 2017). Het is de bedoeling dat de 

uitkomsten vertaald worden in de agenda van het platform. 

Een ander economisch onderzoek heeft betrekking op de aanwezigheid van bedrijven in de regio die zich 

bezighouden met ‘innovatiethema’s’ (Regio Groningen Assen: innovatiepotentieel 2017). Dat kan op allerlei 

terreinen zijn en vooral ook over de grenzen van een bedrijfstak heen (‘cross sectoraal’). Het onderzoek is 

daarom niet uitgevoerd op basis van de traditionele CBS-indeling van sectoren. Het onderzoek geeft inzicht in het 

aantal bedrijven en hun omvang, per thema (bijv. creatieve industrie, energie, ICT, chemie, etc.) en volgens een 

bepaalde definitie van ‘innovatief’. Het onderzoek en de daaruit resulterende bedrijvenlijst kan gebruikt worden 

door deelnemende gemeenten om gerichter beleid te ontplooien, aldus de aanbevelingen. 
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b. Interne samenhang 
 

De Startnotitie actualisatie netwerkanalyse 2018 constateert dat een groot deel van het 

investeringsprogramma voor het verbeteren van bereikbaarheid is uitgevoerd. Dat programma heeft 

betrekking op het realiseren van hoogwaardig openbaar vervoer en fietsverbindingen. Dit programma heeft 

nog een looptijd tot 2023, maar het is nodig om alvast verder te kijken. Dat betekent dat een aantal vragen 

beantwoord moet worden, die de notitie heeft geïnventariseerd. Zo moet onder andere de 

bereikbaarheidsopgave opnieuw bezien worden in de context van demografische en economische 

ontwikkelingen. Ook duurzaamheid en verdere groei van het OV-systeem moeten aandacht krijgen. Het 

‘daily urban system’ blijft het aangewezen schaalniveau. 
 

Binnen dit speerpunt vindt ook de monitoring plaats van woningbouw en bedrijfslocaties (al worden 

deze actiepunten ook genoemd bij het speerpunt ‘Kwaliteit stad en land’). 

 

Het Regionaal Woondocument Regio Groningen Assen 2018 brengt de uitvoering van gemaakte afspraken 

over woningbouw in beeld en actualiseert de afspraken. In RGA-verband worden al zo’n twintig jaar 

afspraken gemaakt over woningbouw, waarbij steeds ingespeeld wordt op actuele ontwikkelingen. Recent 

onderzoek heeft laten zien dat stedelijk wonen in Groningen erg populair is, dat ‘de’ regio bestaat uit een 

aantal deelregio’s die qua wonen gewild zijn en dat er in het algemeen weer een sterk toegenomen vraag 

naar woningen is sinds 2012. De afspraken verlopen volgens het regionaal instemmingsmodel, dat de 

afspraakprocedure regelt. Dat model bevat onder meer planningslijsten, oftewel volumes per 

deelnemers. Voor afwijking naar boven van deze volumes is instemming nodig in RGA-verband. 

 

Bedrijventerreinen worden jaarlijks gemonitord. Ook op bedrijventerreinen is het instemmingsmodel van 

toepassing. De Bedrijvenmonitor 2018 schetst de ontwikkeling in verkoop en verhuur van terreinen in het 

afgelopen jaar en levert een bijdrage aan een nieuw op te stellen regionale planningslijst. In dat verband 

schetst de monitor ook een aantal economische ontwikkelingen (aan de hand van CBS-gegevens). 
 

Een nadere analyse van de markt voor zowel bedrijfsterreinen als bedrijfsruimtes (kantoren) is 

opgenomen in Van plaats genoeg naar de beste plekken 2018. Het rapport stelt vast dat het aanbod ruim 

voldoende is in relatie tot de vraag, maar dat de kwaliteit ervan niet ‘toekomstbestendig’ is. Er is behoefte 

aan ‘meer variatie en kwaliteit’. De opgave bestaat uit meerdere componenten, zoals het kunnen 

aanbieden van een breder palet, herstructurering en aandacht voor duurzaamheid. 

 

c. Kwaliteit stad en land 
 

Het speerpunt ‘Kwaliteit van stad en land’ krijgt volgens het visiedocument Veranderende context, blijvend 

perspectief onder andere handen en voeten door subsidiëring van projecten die binnen het programma 

passen. Daarvoor is een budget van 12 miljoen beschikbaar. Het Beoordelingskader regionale en 

innovatieve projecten 2017 maakt de criteria voor deze projecten duidelijk, alsmede de te volgen 

procedure. De subsidieregeling veronderstelt initiatief van deelnemers. De RGA wil lokaal en regionaal 

initiatief faciliteren en uitlokken, in plaats van te werken vanuit een blauwdruk. 
 

De bovengenoemde sturing van woningbouw en bedrijfslocaties valt mede binnen het speerpunt 

‘Kwaliteit stad en land’. 
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4.4 Beleidstheorie vs Beleidspraktijk 
 

Als we de beleidstheorie en de beleidspraktijk tegen elkaar afzetten dan zien we dat de in paragraaf 4.2 als 

consistent gekwalificeerde beleidstheorie geen vervolg krijgt in een daarmee corresponderende uitvoering. 

Concrete resultaten van de RGA (zoals een regionaal instemmingsprogramma, monitoring van woningbouw 

en bedrijventerreinen) zijn in de praktijk niet eenduidig gekoppeld aan een speerpunt of uitwerking 

daarvan. In rapporten en activiteitenplannen lijken activiteiten gekoppeld aan andere speerpunten dan 

logisch is. Uit de documenten komt naar voren dat met het regionaal instemmingsprogramma voor 

woningbouw en bedrijventerreinen uitvoering is gegeven aan het speerpunt ‘versterking interne 

samenhang steden en regio’, dat zich richt op bereikbaarheid, terwijl het woningbouwprogramma volgens 

de agenda thuishoort onder het speerpunt ‘kwaliteit van stad en land’. De koppeling tussen de 

speerpunten en de agenda is met andere woorden soms onduidelijk, waardoor het lastig is om te sturen op 

resultaten. Belangrijker is nog dat aan de onderliggende subdoelen nauwelijks concrete invulling is 

gegeven. Met uitzondering van ‘goed functioneren infrastructuur daily urban system’, geldt dat in meer of 

mindere mate voor alle subdoelen uit de onderste laag van de doelboom (bijvoorbeeld ‘verbondenheid 

met andere regio’s, ‘breed cultureel aanbod’). De ‘feitelijke’ doelboom, dat wil zeggen de doelboom die de 

uitvoering van de agenda in de afgelopen periode weergeeft ziet er als volgt uit: 
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4.5 Uitkomsten interviews 
 

Deze paragraaf is een samenvatting van de uitkomsten van de gesprekken, thematisch gerubriceerd. De 

thema’s zijn inhoud (doel en agenda van de RGA; weer onderverdeeld in subthema’s), schaal van de regio 

(omvang en samenhang), financiën (begroting en bijdrage), organisatie (de ambtelijke ondersteuning) en 

governance (aansturing). De gesprekken zijn gevoerd met bestuurlijke vertegenwoordigers van de 

deelnemers, vertegenwoordigers van de organisatie en enkele overige betrokkenen. Een uitgebreidere 

weergave van uitspraken is te vinden in de bijlage. 

 

Bestuurlijke en ambtelijke betrokkenen bij de RGA (zowel de organisatie als de deelnemers) hebben 

eveneens een uitnodiging voor een enquête ontvangen. De respondenten konden daarin hun oordeel 

geven over het nut en functioneren van de RGA in algemene zin. De enquêteresultaten zijn eveneens te 

vinden in de bijlage. In deze paragraaf geven we die resultaten weer, voor zover relevant bij de 

bespreking van de interviewresultaten. 

 

Inhoud 
 

Algemeen 
 

De RGA wordt unaniem gezien als een waardevolle toevoeging aan het bestuurlijke landschap in het 
 

Noorden. Gevraagd naar precisering van die meerwaarde, noemen respondenten vooral drie punten: 
 

• het belang van afstemming over onderwerpen die gemeente- of provinciegrenzen te boven gaan 

(dit wordt vooral herkend bij zaken als woningbouw en beheer van bedrijfsterreinvolumes) 
 

• de netwerkfunctie van samenwerking (dit speelt vooral bij het speerpunt economie) 
 

• de mogelijkheid om extra financiële middelen te genereren (vooral zichtbaar 

in bereikbaarheidsprojecten) 

 

Een bijkomende factor is dat de RGA fungeert als behartiger van langetermijnbelangen die wel eens buiten 

het zicht van raden en Staten raken. De regio heeft in de ogen van de deelnemers een duidelijk profiel als 

‘daily urban system’, oftewel een gebied met interne samenhang van wonen en werken. 
 

De afstemming over belangrijke onderwerpen als woningbouw en bedrijfsvestiging heeft behalve tot 

concrete afspraken ook tot een klimaat geleid waarin deelnemers elkaar iets gunnen (en dus niet alleen 

naar de maximalisatie van het ‘eigen nut’ streven en elkaar beconcurreren). Tegelijkertijd wordt 

overigens soms gesignaleerd dat beleidsafstemming op meer terreinen en intensiever plaats zou moeten 

vinden, bijvoorbeeld bij omgevingsvisies. 

 

Concrete resultaten worden vooral gezien in een verbeterde bereikbaarheid van de stad Groningen (per OV 

en fiets), waardoor ook omliggende gemeenten aantrekkelijker zijn geworden als woonplaats. Daarnaast 

profiteren gemeenten van geld voor toegekende projecten. 

Uit de enquête komt naar voren dat iedereen de meerwaarde ziet van regionale samenwerking, zoals 

vormgegeven in de RGA. Bovendien ziet het grootste deel van de respondenten die meerwaarde bovendien 

concreet voor de eigen gemeente (voor zover van toepassing). De meerderheid vindt de huidige agenda van 

de RGA actueel en passend bij de maatschappelijke opgave. Een kleine minderheid (bijna een vijfde deel) 

vindt dit laatste echter niet het geval. 

 

Woningbouw en bedrijfsterreinen 
 

Woningbouwafspraken zijn concreet, nuttig (ze voorkomen concurrentie en scheefgroei) en werken in de 

praktijk goed. Het gemeenschappelijk belang wordt op dit terrein door het merendeel van de deelnemers 
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ingezien. Afstemming over bedrijfsterreinen is vanouds lastiger, maar ook hier worden tegenwoordig goede 

afspraken gemaakt. Niettemin vinden sommigen het nodig dat hier een extra stap gezet wordt in de vorm 

van een regiovisie op bedrijfsvestiging. 

 

Economie 
 

De voornaamste functie van het economisch platform is de netwerkfunctie, tussen overheden onderling 

en overheid en bedrijfsleven. 

 

Bereikbaarheid 
 

De verbeterde bereikbaarheid per OV en fiets is het meest zichtbare en meetbare resultaat van de RGA. 
 

Binnen dit speerpunt is extra geld gegenereerd. Het programma is wel aan vernieuwing toe. 

 

Kwaliteit stad en land 
 

Veel respondenten zijn blij met projecten die ze dankzij de RGA konden realiseren. Als keerzijde van de 

projectenregeling zien sommigen een gebrek aan samenhang in besteding van middelen en het 

ontbreken van resultaatmeting. Uit de enquête komt naar voren dat de meerderheid vindt dat de RGA 

het woon- en vestigingsklimaat heeft verbeterd. 

 

Nieuwe thema’s 
 

In de gesprekken is een keur aan mogelijke nieuwe thema’s de revue gepasseerd, verschillend in gewicht 

en omvang. Het lijstje: duurzaamheid en energie(transitie), wisselwerking met onderwijs, kwaliteit 

leefomgeving/ruimtelijke kwaliteit (groene component), afstemming omgevingsvisies, kenniseconomie, 

digitalisering, vrijetijdseconomie, duurzaam bouwen, toerisme en recreatie, verdeling en consolidering van 

detailhandel. 

 

Enkele opmerkingen hierbij: 
 

• Sommige genoemde thema’s worden door andere respondenten juist niet als geschikt voor de 

RGA gezien (bijv. duurzaamheid, energietransitie) 
 

• Niet alle thema’s zijn potentiële nieuwe speerpunten; ze zouden vaak ook ondergebracht 

kunnen worden bij de bestaande 
 

• Sommige thema’s zijn vooral geschikt om kennis te delen in RGA-verband, zonder dat er een 

zwaar programma aan gekoppeld kan worden. 

 

Opmerkelijk is dat in de enquête een (kleine) minderheid het eens is met de stelling dat alleen 

onderwerpen waarvoor een bovenregionale aanpak echt noodzakelijk is, binnen de RGA aangepakt moeten 

worden. Een kleine meerderheid is het daarmee oneens. 

 

Schaal van de regio 
 

De regio vormt in de ogen van de respondenten een geografisch-economisch logische entiteit, namelijk 

als ‘daily urban system’, met de stad Groningen als economisch zwaartepunt. Die positie vertaalt zich in 

de ogen van de respondenten ook in een agendabepalende rol in de RGA. De stad Groningen heeft de 

laatste jaren meer oog gekregen voor het belang andere deelnemers, zo wordt geoordeeld. 

 

De schaalgrootte van de regio is voor de deelnemers wel een voortdurend aandachtspunt, onder meer door de 

aanstaande gemeentelijke herindelingen en de daaruit voortvloeiende veranderende verhouding tussen 
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Groningse en Drentse gemeenten. Iedereen vindt dat de thematische samenhang gehandhaafd moet 

blijven. Voor de meesten betekent dat dat de huidige regiogrenzen en compactheid in tact blijven; anderen 

zien in de herindeling mogelijk aanleiding andere, reeds nu verwante economische kernzones bij het ‘daily 

urban system’ te betrekken (Eemshaven, dat nu buiten de regiogrens valt, maar gemeentelijk straks 

erbinnen, en Drachten). 
 

Daarnaast wordt gewezen op het belang dat de RGA zich toekomstig sterker ‘extern’ profileert: naar andere 

economische kernzones, naar Den Haag of naar Brussel. 

 

Financiën 
 

De (huidige) eigen bijdrage is voor de deelnemers geen punt van discussie. Met name de colleges 

erkennen de materiële en immateriële meeropbrengst. In de enquête is iets meer dan de helft van de 

respondenten het ermee eens dat de RGA over voldoende financiële middelen beschikt om de agenda uit 

te voeren. Een klein deel is het daarmee niet eens en het overige deel heeft hier geen mening over. 

 

Ambtelijke organisatie en cultuur 
 

Het projectbureau vervult een onmisbare rol en heeft een spilfunctie, zo is duidelijk. Wel vergelijken de 

respondenten de huidige bemensing voortdurend met de ruimere voor de vorige evaluatie. De keuze om nu 

‘meer bij de deelnemers te laten’ heeft niet onverdeeld goed uitgepakt. Velen oordelen dat het bureau te 

weinig slagkracht heeft om initiatieven te nemen, de agenda te bepalen of aanbevelingen uit te werken, die 

bijvoorbeeld uit onderzoeken komen. Zelf oordeelt het bureau dat het met de fte-capaciteit het huidige 

takenpakket net aan kan. Er is geen ruimte voor extra activiteiten, terwijl de beoogde extra inspanning van 

deelnemers vaak achterblijft. Volgens sommige deelnemers kan die ook niet verwacht worden van de 

kleinere gemeenten. 

 

Sommigen menen dat de netwerkfunctie of de slagkracht van de RGA als geheel in gevaar komen door de 

beperkte ambtelijke capaciteit. Misschien is een minder vrijblijvende samenwerkingsvorm wenselijk, ook 

om gemakkelijker personeel ‘los te krijgen’. Anderen wijzen op het gevaar van een te grote organisatie. In 

de enquête wordt de kwaliteit van de organisatie algemeen als goed beoordeeld, terwijl de omvang van 

de organisatie wel overwegend, maar niet algemeen als voldoende wordt beoordeeld. 

 

Governance 
 

De feitelijke besluitvorming is vooral een zaak van werkgroepen (portefeuillehouders), zodat de 

deelnemers voldoende invloed hebben. De algemene tevredenheid hierover betekent niet dat er geen 

kritische kanttekeningen geplaatst worden. De besluitvorming zou volgens sommigen teveel voorgekookt 

zijn. En doordat de financiële middelen grotendeels vastliggen, is er (te) weinig inhoudelijke discussie over 

verdelingsvragen mogelijk. De besluitvorming zou ook meer aansluiting kunnen zoeken bij de 

netwerksamenleving. Sommigen wensen een sterkere centrale aansturing, zowel naar de deelnemers als in 

het omliggende bestuurlijke krachtenveld (landelijk, Europees). Daarnaast zou de RGA meer aandacht 

moeten besteden aan haar voortdurende legitimering bij deelnemers, door uitleg aan raden en Staten. 

 

4.6 Samenvattende conclusies 
 

Uit het activiteitenoverzicht en de weergaven van de interview- en enquêteresultaten kunnen enkele 

samenvattende conclusies worden getrokken. 
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1. Doelstelling RGA 
 

De RGA kent een tweeledige inhoudelijk doelstelling, namelijk versterking van de regionale economie 

en versterking van de gebiedskwaliteit. Bij nader inzien kennen die twee bovendien een sterke 

onderlinge relatie. Datzelfde geldt voor de drie beleidsspeerpunten die geformuleerd zijn als ‘middelen’ 

om de tweeledige doelstelling te halen. Inhoudelijk lopen de speerpunten economie, interne 

samenhang en gebiedskwaliteit deels in elkaar over. 

 

2. Aard van de activiteiten 
 

De speerpunten hebben een ongelijke begroting en activiteitenprogramma. De activiteiten bestaan deels 

uit het (laten) uitvoeren van fysieke projecten (bereikbaarheid; dit onderdeel neemt ook het grootste deel 

van de begroting in beslag). Daarnaast wordt er geld toegekend aan projecten die gezien kunnen worden 

als investering in de kwaliteit van de regio (binnen het speerpunt Kwaliteit stad en land). Een andere 

activiteit is samen te vatten onder de noemer strategiebepaling. Die vindt binnen alle drie speerpunten 

plaats in verschillende vormen. Binnen het speerpunt Economisch kerngebied gaat het vooral om het 

gezamenlijk met het veld verkennen van trends en ontwikkelingen. Bij de andere speerpunten gaat het om 

het monitoren van afspraken en resultaten en het opstellen van nieuwe uitvoeringsprogramma’s of het 

maken van bindende afspraken (woningbouw, kantoorlocaties en bedrijventerreinen). De initiële agenda 

is vastgelegd in Veranderende context, blijvend perspectief. Het is niet duidelijk in hoeverre die als 

leidraad fungeert gedurende de uitvoeringperiode. Niet alle punten krijgen aandacht. 

 

3. Bovengemeentelijke belangen 
 

De RGA wordt ervaren als een waardevol en geëigend instrument om vorm te geven aan de 

regionale opgaven. De deelnemers ervaren elkaar als verbonden in een regio die een samenhangend 

woon-werkgebied vormt. 

 

4. Resultaten en meerwaarde 
 

Een belangrijke meerwaarde is in beleidsafstemming en vermijding van onderlinge concurrentie, die met 

name zichtbaar zijn op het gebied van woningbouwplanning en beheer van bedrijfs- en kantoorlocaties. 

Fysieke investeringen vinden plaats in het kader van het bereikbaarheidsprogramma. De netwerkfunctie 

van de RGA wordt behalve in het bestuurlijk circuit dat de organisatie meebrengt vooral vervuld binnen het 

economische platform. 

 

5. Projectbureau en sturing 
 

Vrij algemeen wordt de beperkte rol van het bureau sinds de vorige evaluatie als een verarming voor de 

RGA gezien. Maar het spreekt niet voor iedereen vanzelf dat terug naar de oude capaciteit van het bureau 

de geëigende oplossing is. Meer in het algemeen wordt van de RGA een sterkere agendabepalende rol en 

sturing op de activiteiten en aanbevelingen verwacht. Over de huidige projectenregeling wordt verschillend 

gedacht, waarbij de kritiek zich toespitst op het weinig programmatische karakter ervan. 

 

6. Schaalgrootte 
 

Bepalend voor de schaalgrootte en agenda is de thematische samenhang voor de regio. Niet 

alle deelnemers vinden dat de huidige omvang daarvoor maatgevend is. 
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7. Toekomstige thema’s 
 

Veel door deelnemers benoemde toekomstige onderwerpen zijn te zien als nadere invulling van de 

bestaande agenda. Een punt dat in het verleden nog afzonderlijke aandacht kreeg, te weten de kwaliteit 

van de leefomgeving, wordt door menigeen gemist. Duurzaamheid en energietransitie behoren in de 

ogen van velen tot een belangrijke toekomstige economische opgave, maar het spreekt niet voor 

iedereen vanzelf dat deze thema’s op het bordje van de RGA liggen. 
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5. Economische en maatschappelijke 

trends en ontwikkelingen 
 
 

5.1 Sociaal- economische situatie 
 
 

De huidige stand van de Regio Groningen-Assen is in beeld gebracht door achtereenvolgens de 

demografie, arbeidsmarkt en de economische ontwikkelingen van de RGA te beschrijven. Waar relevant, 

worden de ontwikkelingen binnen de RGA gespiegeld aan de ontwikkelingen in Noord-Nederland en 

Nederland. Een uitgebreide beschrijving van de economische situatie van de Regio Groningen-Assen is 

opgenomen in bijlage 1 van de voorliggende rapportage. 

 

Demografie 
 

Op dit moment telt de Regio Groningen-Assen ongeveer 475.000 inwoners, waarmee 28% van de inwoners 

van Noord-Nederland woonachtig is in de RGA. Binnen de regio zijn de verschillen in de afgelopen jaren 

toegenomen. De stad Groningen en de gemeenten ten zuiden ervan groeiden, in de periferie 

(noordoostelijke deel van de regio) was sprake van bevolkingskrimp. In de prognoses tot 2050 breidt de 

bevolkingskrimp zich uit tot alle gemeenten binnen de RGA, en bovendien neemt de krimp in omvang toe. 

Uitzondering vormt de stad Groningen, die volgens prognoses in omvang blijft doorgroeien. Per saldo blijft 

de krimp in de RGA hierdoor beperkt, wel neemt het aandeel van de stad Groningen fors toe. 

 

In de samenstelling van de bevolking zijn binnen de regio eveneens sterke verschillen waarneembaar. De 

stad Groningen houdt de regio jong, terwijl de omliggende gemeenten ten opzichte van de landelijke 

gemiddelden zijn vergrijsd. Bovendien zullen de omliggende gemeenten volgens prognoses in de 

komende jaren eerder en sterker vergrijzen dan het landelijke gemiddelde. Het bovenstaande beeld van 

stad Groningen (jong) en de rest van de regio (oud) zal hierdoor verder worden versterkt. 

 

Arbeidsmarkt 
 

De arbeidsmarkt van de Regio Groningen-Assen heeft een aantal specifieke kenmerken. Allereerst valt op 

dat de beroepsbevolking hoog is opgeleid. Daarnaast ligt het werkloosheidspercentage structureel boven 

het landelijke gemiddelde, wat onder andere wordt verklaard door de grote studentenpopulatie. Op de 

regionale arbeidsmarkt is sprake van een mismatch, waardoor met name partijen in de zorg, techniek en IT 

moeite hebben met het vinden van geschikt personeel. Met de hoogconjunctuur is het aantal werklozen 

sterk gedaald, het nog aanwezige arbeidsmarktpotentieel is onvoldoende gekwalificeerd om in de vraag van 

bedrijven en instellingen te voorzien. 

 

Economie 
 

Met ongeveer 38.000 instellingen en bedrijven (26% van Noord-Nederland) en meer dan 250.000 banen (32% 

van Noord-Nederland) heeft de Regio Groningen-Assen een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in Noord-

Nederland. Een functie die in de afgelopen periode bovendien is versterkt. Het aantal arbeidsplaatsen in de 

regio groeide licht, terwijl in dezelfde periode de werkgelegenheid in Noord-Nederland afnam. Binnen de regio 

zijn de verschillen echter groot. De groei van de werkgelegenheid vond met name plaats in Groningen en Assen, 

terwijl aan de randen van de regio de werkgelegenheid daalde. De 
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werkgelegenheidsfunctie (en daarmee de afhankelijkheid) van Groningen en in mindere mate Assen, nam 

daarmee in de afgelopen periode verder toe. Dit is ook terug te zien in de dagelijkse pendel naar beide 

steden vanuit de regio zelf én de rest van het land. 

 

De sectorstructuur van de RGA kenmerkt zich door de oververtegenwoordiging van de publieke sector. De 

omvang van de commerciële dienstverlening (met uitzondering van de IT-sector) is zowel in aantal 

bedrijven als in werkgelegenheid relatief klein. De omvang van de bevolkingsvolgende sectoren is relatief 

groot, wat ook terug te zien is in het lagere exportcijfer. Het ondernemerschap onder de bevolking ligt lager 

dan elders in ons land; de RGA telt minder zelfstandigen en bovendien ligt het gemiddeld inkomen van deze 

zelfstandigen lager. 

 

Het beeld van de RGA als een regio met een sterk bevolkingsvolgende/verzorgende structuur en 

ondervertegenwoordigde stuwende economie, is in de afgelopen periode verder versterkt. De 

werkgelegenheid in de publieke sector groeide harder dan het landelijke gemiddelde, in alle overige 

sectoren bleef de ontwikkeling van de werkgelegenheid juist achter bij de landelijke ontwikkeling. 

Uitzondering is de IT-sector, voor het overgrote deel gevestigd in de stad Groningen, die steeds meer een 

toonaangevende plaats in Nederland aan het veroveren is en bijna een keer zo hard groeide dan in de 

rest van het land. 

 

5.2 Trends en ontwikkelingen 
 

De Regio Groningen-Assen is voortdurend in verandering. Veranderingen die vaak voortkomen uit 

verschillende trends en ontwikkelingen die de regio overkomen. Het is dan ook niet de vraag óf de regio op 

deze ontwikkelingen in moet spelen, maar veel meer hoe de regio op deze trends kan inspelen. Een 

uitgebreide beschrijving van de relevante demografische, economische, technologische en 

arbeidsmarkttrends is opgenomen in bijlage 2 van de voorliggende rapportage. 

 

Uit de analyse van de huidige economische situatie blijken de grote tegenstellingen in de ontwikkeling 

van de bevolking en de werkgelegenheid binnen de Regio Groningen-Assen. Het beeld van de mal en een 

contramal: de steden met hun economisch gewicht, dynamiek, groeipotentie en stedelijk klimaat, de 

overige gemeenten met meer landelijke eigenschappen en hun human capital, wordt hierdoor versterkt. 

 

Juist in deze tegenstellingen ligt de kracht van de regio én de oplossing voor de verschillende specifieke 

opgaven waar de regio voorstaat. Het ijler worden van de voorzieningenstructuur in de periferie als gevolg 

van bevolkingskrimp; de grenzen aan de groei van de stad Groningen; de vraag naar ‘andere’ woningen; de 

groeiende zorgvraag in combinatie met de krimpende beroepsbevolking; allen zijn voorbeelden van 

opgaven die alleen in gezamenlijkheid kunnen worden opgelost. Bovendien zijn het opgaven met een sterke 

onderlinge samenhang en die van invloed zijn op zowel leefbaarheid, bereikbaarheid als de economie van 

de regio. 

 

Naast de bovenstaande opgaven, die voornamelijk voortkomen uit demografische ontwikkelingen en 

daarmee specifiek zijn voor de regio, zijn een aantal bredere (maatschappelijke) transities gaande. 

Transities die hoofdzakelijk betrekking hebben op de verduurzaming en de ‘verslimming’ (o.a. digitalisering, 

automatisering) van het functioneren van de maatschappij als geheel. Net als de bij de demografisch 

gedreven ontwikkelingen, spelen de bovengenoemde transities zich allen af op het snijvlak tussen de 
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thema’s: leefbaarheid, bereikbaarheid en de economie van de regio. Daarbij is de oproep tot 

verduurzaming zo groot en breed gedragen dat het gerechtvaardigd is energie als thema hier in 

het verlengde aan toe voegen. 

 

5.3 Noordelijke ontwikkelingen 
 
 

Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) 
 

De drie Noordelijke provincies werken samen in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het 

SNN is de managementautoriteit die verantwoordelijk is voor de verdeling van Europese middelen voor het 

landsdeel Noord, maar SNN is ook het gezicht van de Noordelijke lobby in Den Haag en Brussel. Recent 

hebben de drie provincies besloten om de structuur van de Noordelijke samenwerking te herzien en ook de 

vier grote gemeenten een rol toe te kennen in de agendering van Noordelijke thema’s. De insteek is dat 

hiermee een meer flexibele werkwijze ontstaat waarmee adequater kan worden ingespeeld op vragen 

vanuit de samenleving. De samenwerking tussen de drie provincies en de vier gemeenten wordt ook 

leidend in de bepaling van de lobby- agenda vanuit Noord-Nederland. 

 

Economic Board Noord Nederland 
 

Onderdeel van de herinrichting van de Noordelijke samenwerking is de samenwerking in het economisch 

domein. Sinds 2016 bestaat de Noordelijke Innovation Board (NIB). De NIB is een samenwerking tussen 

ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden met ondernemers in de lead. In de oorspronkelijke 

opzet was de NIB de hoeder van de Noordelijke Innovatie Agenda, de uitwerking van de RIS3. De NIB heeft 

zich door de inzet van een kernteam van ondernemers met name hard gemaakt voor de onderwerpen 

Waterstof, Gezonde Agrofood en Watertechnologie. In de nieuwe opzet wordt de NIB samengevoegd met 

de Bestuurscommissie EZ van het SNN, waarin de drie provincies en de vier gemeenten zitting hebben. 

Hiermee wordt beoogd uitvoering te geven aan een van de belangrijkste signalen uit de NIA, namelijk dat 

de aansturing van het Innovatie Ecosysteem in het Noorden op te veel bestuurlijke tafels plaatsvindt. Met 

ingang van april 2018 gaan de NIB en de Bestuurscommissie EZ op in de Economic Board Noord-Nederland 

(EBNN). Het is nog niet duidelijk welke agenda de EBNN gaat uitvoeren. Waarschijnlijk zullen de 

oorspronkelijke agenda’s van de NIB en de NIA hierin uitgangspunt zijn. 
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6. Actualisatie Visie 
 

 

6.1 Vooraf 
 

Aanleiding 
 

In het Convenant 2014 is aangegeven dat de visie van de RGA eenmaal in de vier jaar moet worden 

geactualiseerd. Naast deze formele aanleiding is de wereld in de afgelopen vier jaar ingrijpend veranderd. 

Er is alweer een tijdje sprake van economische hoogconjunctuur, trends en ontwikkelingen op het gebied 

van energietransitie en digitalisering beheersen de maatschappelijke en economische ontwikkelingen, de 

kwantitatieve en kwalitatieve druk op de arbeidsmarkt neemt toe, de tegenstellingen tussen de stad en het 

platteland worden groter en de gemeenten schalen op. Met andere woorden, het decor van de regionale 

samenwerking is wezenlijk anders geworden ten opzichte van vier jaar geleden en dat vraagt een herijking 

van de visie waarop de samenwerking is gebaseerd, maar ook van de samenwerking zelf. 

 

Doel 
 

De actualisatie dient een antwoord te geven op de opgaven waarvoor samenwerking in deze regio een 

duidelijke meerwaarde kan en wil hebben. Vervolgens wordt gekeken naar de wijze waarop deze 

samenwerking vorm krijgt (inhoudelijk, bestuurlijk en financieel). We hebben voor de actualisatie 

hetzelfde kader gehanteerd als voor de evaluatie (zie het schema onder paragraaf 4.1). Waar we bij de 

evaluatie echter de nadruk hebben gelegd op de beleidspraktijk (hoe heeft de regio uitvoering gegeven 

aan haar visie?) verschuift het accent bij de actualisatie meer richting beleidstheorie met een herijking van 

de visie, mede gebaseerd op ontwikkelingen die zich in de regio en haar context afspelen en natuurlijk op 

de lessen die in de beleidspraktijk zijn opgedaan. 

 

Vraagstelling 
 

Centrale vraag in de actualisatie is of de huidige drie speerpunten (Actualisatie 2013, 'Veranderende 

context, blijvend perspectief') en de uitwerking daarvan (economisch kerngebied ontwikkelen, de interne 

samenhang versterken en de kwaliteit stad en land versterken) nog aansluiten bij de huidige en 

toekomstige opgaven. Uitgangspunt voor de beantwoording van deze vraag is het principe 'vorm volgt 

inhoud'. 

 

Totstandkoming 
 

De actualisatie hebben we vormgegeven op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de samenwerking 

binnen de RGA over de periode 2014-heden. Daarnaast hebben we de economische situatie en de trends 

en ontwikkelingen binnen de regio in beeld gebracht. Onze bevindingen hebben we getoetst en verder 

uitgewerkt binnen een tweetal werkateliers: een atelier over de inhoud en een atelier over organisatie en 

middelen. De uitkomsten van de documentenstudie en de ateliers zijn besproken in de Stuurgroep en in het 

Dagelijks Bestuur. 

 

Vanuit het dagelijks bestuur en de directeur van de RGA is in het kader van de actualisatie aangegeven dat 

de visie op de inhoud en de geografische scope prioriteit hebben. Onder het adagium ‘vorm volgt inhoud’ is 

de discussie over de governance en de organisatie slechts beperkt gevoerd en is het trekken van conclusies 

uitgesteld tot er duidelijkheid is over de inhoud. Dit heeft gevolgen voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen op dit vlak. 
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6.2 Inhoud van de regionale samenwerking 
 

Uit de evaluatie: 
 

De evaluatie laat zien dat de deelnemers in grote lijnen de huidige drie subdoelstellingen van de RGA nog 

steeds actueel vinden (hoofdstuk 4.4). Vanuit de beleidstheorie gaat dit om de volgende drie doelstellingen 

of speerpunten:   
 

• Ontwikkelen van het economisch kerngebied  
 

• Versterken interne samenhang steden en regio  
 

• Behouden en versterken kwaliteit stad en land  

 

Zoals gebleken in de praktijk, dat wil zeggen bij de uitwerking van deze doelstellingen in de afgelopen jaren, 

zijn concrete resultaten niet altijd eenduidig te herleiden tot een van de speerpunten. Concrete resultaten 

van de RGA (zoals een regionaal instemmingsprogramma, monitoring van woningbouw en 

bedrijventerreinen) zijn in de praktijk niet eenduidig gekoppeld aan een speerpunt of uitwerking daarvan. In 

rapporten en activiteitenplannen zijn activiteiten gekoppeld aan andere speerpunten dan logisch is. Uit de 

documenten komt naar voren dat met het regionaal instemmingsprogramma voor woningbouw en 

bedrijventerreinen uitvoering is gegeven aan het speerpunt ‘versterking interne samenhang steden en 

regio’, dat zich richt op bereikbaarheid, terwijl het woningbouwprogramma volgens de agenda thuishoort 

onder het speerpunt ‘kwaliteit van stad en land’. 

 

De koppeling tussen de speerpunten en de agenda is met andere woorden soms onduidelijk. Dit kan 

ingegeven zijn doordat de huidige speerpunten nog teveel in algemene termen zijn geformuleerd en in de 

afgelopen periode door de uitvoering van concrete projecten steeds helderder is geworden waar het in de 

regionale samenwerking eigenlijk om gaat. Uit de evaluatie komt naar voren dat de RGA zich in de 

beleving van betrokkenen richt op de volgende drie onderwerpen: 

 

• Economisch klimaat (met en primaire focus op de werklocatieprogrammering en het economische 

netwerk) 
 

• Woonklimaat (met een primaire focus op de woningbouwprogrammering) 
 

• Mobiliteit 

 

Vanuit alle drie deze thema’s wordt gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van Stad en 

Platteland, oftewel aan het ‘welbevinden’ van de inwoners. Deze doelstelling kan worden aangemerkt 

als de overkoepelende doelstelling voor de RGA. 

 

Trends en ontwikkelingen: 
 

De sociaal- economische ontwikkelingen (hoofdstuk 5) laten zien dat kwaliteitsverbetering als doelstelling 

past bij de huidige trends en ontwikkelingen. Groei van de regio vindt niet meer zozeer plaats in 

kwantitatieve zin, maar juist door een toename van kwaliteit. Als gevolg van demografische ontwikkelingen 

en gelet op de krapte op de arbeidsmarkt heeft de regio per saldo niet heel veel extra banen nodig, maar 

gaat het om het faciliteren van een economische toegevoegde waarde. Ook de ontwikkelingen op het 

gebied van digitalisering en de uitdagingen in het kader van de energietransitie vragen om zaken steeds 

slimmer/’smarter’ of duurzamer aan te pakken. In de verhouding tussen steden en platteland wordt 

kwaliteitsverbetering ook een belangrijk thema. De steden nemen in de regio een steeds dominantere 

positie in als concentratiegebied voor werkgelegenheid, het ommeland is een steeds belangrijker 

vestigingsplaatsfactor voor menselijk kapitaal voor de regio. De steden hebben hun ommeland nodig om 
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hun groei te accommoderen, het ommeland heeft haar steden nodig om voorzieningen, werkgelegenheid 

en hun eigen woon- en leefklimaat op pijl te houden. De wederzijdse afhankelijkheid neemt toe. Dat geldt 

ook voor de drie thema’s ‘economie’, ‘wonen’ en ‘bereikbaarheid’. Deze moeten in relatie tot elkaar 

worden beschouwd. Zo dient het aanbod op de woningmarkt mede te worden afgestemd op de behoefte 

aan human capital vanuit de economie. En het woon- en vestigingsklimaat worden sterk beïnvloed door de 

mate van bereikbaarheid. 

 

Visie voor de toekomst: 
 

De energietransitie is een belangrijk onderwerp waarmee uitvoering kan worden gegeven aan deze 

kwaliteitsverbetering. Doordat op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau al heel veel aandacht is 

voor de energietransitie heeft de samenwerking op regionale schaal op dit onderwerp op zichzelf niet 

meteen meerwaarde. Door het thema energietransitie op te pakken samen met de bestaande thema’s 

krijgt het lading en heeft het meteen een kwaliteitsverbeterend effect op de bestaande agenda. De RGA 

kan haar maatregelen op het gebied van de woningbouw, economie en mobiliteit gebruiken om bij te 

dragen aan de energietransitie. 

 

De subsidieregeling Innovatieve projecten kan een belangrijke stimulans zijn bij het realiseren van de 

doelen van de RGA. De regeling wordt nu enerzijds ervaren als nuttig ‘strooigeld’ dat goed is voor de 

binding, tegelijkertijd worden er vraagtekens gezet bij de toegevoegde waarde van de gefinancierde 

projecten ten opzichte van de doelen van de RGA. Wenselijk is dat de subsidieregeling ondersteunend is 

aan de hele agenda, en dus als een integraal instrument ingezet zou kunnen worden. 

 

Samengevat: 
 

• Beleidstheorie en beleidspraktijk beter met elkaar in overeenstemming brengen door de 

subdoelstellingen of speerpunten van de RGA af te stemmen op de behoefte in de praktijk. Hierdoor 

worden er drie nieuwe speerpunten geformuleerd: 
 

o Economisch klimaat (met en primaire focus op de werklocatieprogrammering en het 

economische netwerk) 

o Woonklimaat (met een primaire focus op de woningbouwprogrammering) 

o Mobiliteit 

In de uitvoeringsagenda moeten de activiteiten binnen deze thema’s verder worden afgestemd op de 

behoefte van de regio en geladen met thema’s en doelstellingen. Deze speerpunten dienen 

bovendien in meer onderlinge samenhang te worden ingevuld. 
 

• Het thema ‘Kwaliteitsverbetering Stad en Platteland’ is een overkoepelend thema voor de 

samenwerking binnen de RGA. Alle drie speerpunten dienen daar aan bij te dragen: niet meer maar 

beter. In de uitvoeringsagenda dient het begrip ‘ kwaliteitsverbetering’ nader te worden uitgewerkt. 

Thema’s als duurzaamheid, maar ook gezondheid of sociale inclusie zijn factoren waarmee een 

kwaliteitsverbeterend aspect aan de samenwerking kan worden gegeven. Dit zijn ook aspecten die 

aansluiten bij de Global Goals van de Verenigde Naties die momenteel door steeds meer (publieke) 

organisaties worden omarmd. 
 

• Het thema ‘Energietransitie’ krijgt een expliciete plek binnen de drie nieuwe speerpunten en maakt 

onderdeel uit van het (afwegings)kader. 
 

• Het Regionaal Innovatiefonds inzetten voor projecten die concreet bijdragen aan de speerpunten (dus 

economische en woonklimaat versterkend en mobiliteit verbeterend). 
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Schematisch ziet dit er als volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3 Geografische scope van de regionale samenwerking 
 

Uit de evaluatie: 
 

De gemeentelijke herindeling van 1 januari 2019 heeft gevolgen gehad voor een deel van de deelnemers 

aan de RGA. De deelnemende voormalige gemeenten Winsum en Bedum vormen nu samen met de 

voormalige gemeenten De Marne en Eemsmond gemeente Het Hogeland. De deelnemende voormalige 

gemeenten Leek en Zuidhorn vormen nu samen met de voormalige gemeenten Marum en Grootegast 

gemeente Westerkwartier. Wanneer de nieuwe gemeentegrenzen ook de nieuwe grenzen van de Regio 

Groningen Assen zouden worden, dan wordt het oorspronkelijke programmagebied aan de Groningse kant 

uitgebreid met de voormalige gemeenten Marum, Grootegast, De Marne en Eemsmond. Dit heeft gevolgen 

voor de balans in de samenwerking tussen Groningen en Drenthe. 

 

Trends en ontwikkelingen: 
 

Afhankelijk van de ambities van de regio, gaat de samenwerking over gemeente- en provinciegrenzen heen. 

De oplossing van verschillende opgaven vraagt steeds een verschillend geografisch schaalniveau. Soms 

worden oplossingen gevonden binnen het geografisch deelgebied, soms moet over de bestaande grenzen 

heen worden gewerkt. Het vraagt in elk geval flexibiliteit in de begrenzing. Uit de cijfers blijkt dat de stad 

Groningen binnen de regio de dominante factor is en de enige stad met wezenlijke agglomeratievoordelen. 

Een belangrijk deel van de vraagstukken in de regio hangt samen met de ontwikkelingen die spelen in de 

stad Groningen. Als in de komende jaren profilering richting Den Haag en Brussel belangrijker wordt 

(bijvoorbeeld omdat opnieuw externe middelen voor de opgaven dienen te worden aangetrokken), dan is 

te overwegen de regio meer vanuit de centrumgemeente op de kaart te zetten (zoals daar ook bewust voor 

is gekozen in de regio Zwolle, Eindhoven en Amsterdam). 
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Visie voor de toekomst: 
 

Alle deelnemende partijen hebben aangegeven dat ze hechten aan de samenwerking tussen de twee 

provincies en de twee grote steden. Hierdoor is er geen aanleiding om dit op dit moment aan te passen. 

Tegelijkertijd moet de geografische concentratie rond de ‘as’ Groningen- Assen niet remmend werken op 

de inhoudelijke doelstellingen uit de voorgaande paragraaf. In de gesprekken met de Stuurgroep en het 

Dagelijks Bestuur is daardoor de tussenvorm gekozen om wat betreft de agendasetting (met welke 

vraagstukken gaan wij op welke wijze aan de slag) de oorspronkelijke indeling van de RGA in stand te 

houden (de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier nemen hierdoor alleen deel met het 

‘oorspronkelijke’ grondgebied Winsum, Bedum, Zuidhorn en Leek). De gemeenten die met een deel van 

hun grondgebied deelnemen hebben aangegeven dat dit praktisch uitvoerbaar is. Daarmee blijft ook de 

huidige verhouding tussen Groningen en Drenthe in balans. Wel moet er expliciet ruimte zijn om samen te 

werken met andere gebieden als dat vanuit de opgaven noodzakelijk is. In het kader van de energietransitie 

kan bijvoorbeeld een samenwerking met de Eemshaven interessant zijn, maar er kan ook ruimte worden 

gehouden voor samenwerkingen buiten de deelnemende gemeenten zoals met de Dutch Tech Zone, het 

Innovatiecluster Drachten of andere partijen. 

 

Samengevat: 
 

• Partijen hechten aan de samenwerking rond de ‘as’ Groningen – Assen en het behouden van 

de oorspronkelijke gebiedsindeling. 
 

• Herindelingsgemeenten van 1 januari 2019 nemen deel met het oorspronkelijke grondgebied. 
 

• Uitgangspunt is dat de geografische scope niet remmend is voor de ontwikkeling op de speerpunten. 
 

• Op basis van inhoudelijke agenda kan op projectbasis de samenwerking worden gezocht met andere 

partijen buiten de RGA. 

 

6.4 Governance 
 

Uit de evaluatie: 
 

De huidige opzet van de governance van de RGA is georganiseerd langs de portefeuilles economie, ruimte 

en mobiliteit. Dit past bij de bestuurlijke werkelijkheid waarin het samenwerkingsverband functioneert 

en zorgt ervoor dat de betreffende portefeuillehouders goed zijn aangesloten bij de te nemen besluiten. 
 

Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de besluitvorming vooral plaatsvindt binnen de verschillende ‘kokers’, 

waardoor er weinig ruimte is voor integrale benadering van onderwerpen en waardoor de Stuurgroep de 

facto weinig echte discussiepunten heeft. Dit laatste wordt versterkt doordat besluitvorming van de 

Stuurgroep met name plaatsvindt aan het einde van het proces, terwijl bij de organisatie de behoefte 

bestaat om al aan de voorkant van projecten instemming te hebben van de stuurgroep om aanspraak te 

kunnen maken op de inzet van mensen en middelen vanuit de partners. De rol van het Dagelijks Bestuur is 

beperkt en wordt in de huidige opzet ingevuld/overgenomen door de projectdirectie. De rol van de 

projectdirectie als counterpart en sparringpartner voor de directeur is zinvol, heeft effectief tot gevolg dat 

bestuurders verder af komen te staan van de RGA organisatie, waardoor de bestuurlijke betrokkenheid 

afneemt. 

 

Partners geven aan behoefte te hebben aan een flexibele en ‘levende’ agenda waarop door de Stuugroep 

actief wordt gestuurd en waarin ruimte is voor samenwerking met andere (onderwijs- of ondernemers-) 

partners. Daarnaast zou de RGA meer aandacht moeten besteden aan haar voortdurende legitimering bij 
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deelnemers, door uitleg te geven aan raden en Staten en ze mee te nemen in het belang van 

regionale samenwerking. 

 

Trends en ontwikkelingen:  
In het rapport ‘Maak Verschil’ signaleert de Studiegroep Openbaar Bestuur drie trends binnen het 

economisch domein die van betekenis zijn voor de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur. In de 

eerste plaats gaat het om het regionale niveau waarop de economische, maatschappelijke en bestuurlijke 

werkelijkheid zich in toenemende mate manifesteert. Arbeidsmarkt, ondernemen, onderwijsvoorzieningen, 

wonen, vervoer, ruimtelijke inrichting, uitvoering van collectieve voorzieningen: de werkelijkheid van 

alledag beperkt zich voor burgers, bedrijven en bestuurders niet tot één gemeente, maar doet zich op 

regionaal niveau met name voor in netwerken van grotere en kleinere steden en dikwijls in 

grensoverschrijdende context (“daily urban systems”). Daarnaast constateert de Studiegroep dat de 

onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen en de grote snelheid van veranderingen een groot adaptief 

vermogen van het bestuur vragen. Voor bestuurlijk aanpassingsvermogen zijn cultuur en processen 

minstens zo belangrijk als structuur: hiervoor is een niet-¬ hiërarchische samenwerking tussen overheden 

noodzakelijk, evenals regelings-¬ en handelings-ruimte en ruimte voor verschillende arrangementen en 

oplossingen. In de derde plaats is verwevenheid van belang; tussen domeinen, tussen regionaal en 

internationaal niveau en tussen bestuurslagen. Dat betekent dat het openbaar bestuur – lees: de 

bestuurders – verbindingen moet kunnen leggen tussen verschillende partijen binnen de economie en de 

samenleving, tussen bedrijven en kennis¬ en onderwijsinstellingen en tussen de verschillende 

overheidslagen (inclusief grensoverschrijdende respectievelijk Europese samenwerking). Dit vergt dat het 

bestuur een rolopvatting heeft die past in de netwerk¬ samenleving, daar een visie op heeft en richting aan 

geeft. 
 

 

Visie voor de toekomst: 
 

Voor het onderdeel governance zijn in het kader van de actualisatie geen inhoudelijke gesprekken 

gevoerd met de Stuurgroep. Uitgangspunt voor de governance is dat deze de integraliteit tussen de 

thema’s zou moeten bevorderen en dat deze ruimte moet bieden om flexibel in te spelen op actuele 

vragen. Daarnaast moet er ruimte zijn voor samenwerking met partners uit onderwijs- en/of 

ondernemersgeledingen en incidentele samenwerking met andere bestuursorganen. 

 

Om dit te realiseren is het van belang dat op bestuurlijk niveau actief richting wordt gegeven aan de agenda 

voor de RGA en gestuurd wordt op integraliteit tussen de onderwerpen. Dit kan op verschillende manieren 

worden vormgegeven. Meest logisch is dat het Dagelijks Bestuur met een voorzitter deze rol pakt. Hierbij 

zou een roulerend voorzitterschap kunnen worden overwogen om zo de bestuurlijke betrokkenheid en 

betrokkenheid van de individuele deelnemers te vergroten. De gemeentelijke herindeling heeft gevolgen 

voor de omvang van de Stuurgroep. Doordat deze kleiner wordt, kan ook de Stuurgroep met een 

prominent voorzitterschap deze rol op zich nemen. Dit heeft ook een positief effect op het gevoel van 

bestuurlijk eigenaarschap. De projectdirectie zou kunnen fungeren als ambtelijk klankbord en 

aanspreekpunt voor de RGA organisatie als het gaat om de inzet van mensen en middelen door de partners 

en het realiseren van bestuurlijk draagvlak. 

 

De huidige werkwijze met de portefeuilleoverleggen zorgt ervoor dat de inhoudelijke portefeuillehouders 

betrokken zijn. De portefeuilleoverleggen zijn daarom waardevol, maar moeten de integrale besluitvorming op 

onderwerpen niet in de weg staan. Indien de bestuurders de portefeuilleoverleggen in stand houden, is het aan 

te raden jaarlijks, voorafgaande aan het kalenderjaardoor de Stuurgroep een uitvoeringsagenda te 
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laten maken waarin kaders worden meegegeven voor de activiteiten die in dat jaar worden uitgevoerd. 
 

Hierdoor kan integraliteit aan de voorkant worden afgedwongen. 

 

De manier van stemmen heeft ook een remmende werking op de mate waarin ruimte is voor discussie 

binnen de Stuurgroep. Wanneer unanimiteit geen vereiste meer is, ontstaat meer ruimte voor inhoudelijke 

discussie. 

 

Samengevat: 
 

• De besluitvorming omtrent de concrete inrichting van de governance is door de leden van 

de Stuurgroep vooruit geschoven tot na het vaststellen van de inhoudelijke agenda. 
 

• Als uitgangspunten voor de governance zijn in ieder geval te benoemen: 
 

• Ruimte voor samenwerking met andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. 
 

• Meer bestuurlijk trekkerschap en sturing op de inhoudelijke agenda. 
 

• Faciliteren van integrale behandeling van onderwerpen. 
 

 

6.5 Organisatie 
 

Ook over de inrichting van de organisatie zijn in deze fase nog geen inhoudelijke gesprekken gevoerd met 

de Stuurgroep. Uitgangspunt is dat de organisatievorm volgend is aan de agenda en de functionaliteiten die 

nodig zijn om deze vorm en inhoud te geven. 

 

De uitvoeringsorganisatie van de RGA is na de reorganisatie in 2013 afgeslankt. Idee was dat de 

deelnemende partners op onderwerpen zelf formatie in zouden brengen in de regionale samenwerking. 

Dit is, blijkens de evaluatie, de afgelopen jaren onvoldoende van de grond gekomen. Dat heeft echter voor 

een deel weer te maken met de beperkte schaal van de organisatie zelf. Doordat de organisatie gekort is, is 

zij minder goed in staat geweest om nieuwe ontwikkelingen te signaleren en te agenderen. Met als gevolg 

dat er minder projecten zijn ontwikkeld en aan de Stuurgroep voorgedragen en is de concrete vraag aan 

partners om inzet voor deze projecten te leveren ook niet gesteld. Goede projecten aan het einde van de 

pijplijn vragen echter investeringen aan het begin ervan. 

 

Uit de evaluatie komt naar voren dat de partners het als een duidelijke meerwaarde ervaren als de RGA 

(organisatie) een meer signalerende en agenderende rol zou vervullen. Dit heeft gevolgen voor de omvang en de 

samenstelling van de organisatie. Afhankelijk van het ambitieniveau van de nieuwe Stuurgroep in relatie tot de 

RGA, zal de organisatie moeten worden uitgebreid met mensen die in staat zijn om projecten en kansen te 

signaleren die passen bij en bijdragen aan de agenda van de RGA en mensen die in staat zijn (multistakeholder) 

projecten te ontwikkelen en voor te bereiden voor behandeling door de portefeuille overleggen en de 

Stuurgroep. Bij de behandeling in de Stuurgroep kan een project vergezeld gaan door een concreet voorstel voor 

benodigde mensen en middelen die door de partners beschikbaar moeten worden gesteld. Daarmee kan vanuit 

de organisatie een soort projectenfunnel worden ingericht van idee (screening en scouting) tot besluitvorming, 

waarna de deelnemers zelf de uitvoering ten hand kunnen nemen. De organisatie zal in dat geval bestaan uit een 

compacte maar complete kernorganisatie die langjarig is gefinancierd, uitgebreid met een flexibele schil met 

inzet vanuit partners of inhuur op projectbasis. 
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Samengevat: 
 

• De besluitvorming omtrent de concrete inrichting van de organisatie is door de leden van de 

Stuurgroep vooruit geschoven tot na het vaststellen van de inhoudelijke agenda. 
 

• Als uitgangspunten voor de organisatie gelden in elk geval: 
 

o De organisatie moet beter uitvoering kunnen geven aan haar signalerende en agenderende 

rol. 

o De organisatie moet hiervoor ten opzichte van de bestaande opzet kwantitatief en 

kwalitatief worden uitgebreid. 

o Binnen de bestaande werkzaamheden moet goed gekeken worden welke werkzaamheden nog 

passen binnen de opdracht van het projectbureau en welke werkzaamheden eventueel 

overgeheveld kunnen worden naar partners. 
 

o Beleg de projectontwikkelrol. Bij voorkeur binnen de RGA organisatie zodat zij niet alleen kan 

signaleren, maar ook voorzien wordt van enige executiekracht. 

 

6.6 Naar een uitvoeringsagenda 
 

De Stuurgroep heeft een aantal keuzes in het kader van deze actualisatie uitgesteld. Dit betekent niet dat 

er de komende maanden in het kader van de RGA geen actie kan worden ondernemen. De inhoudelijke 

uitgangspunten in de visie worden verder uitgewerkt in een concrete uitvoeringsagenda. Hierin worden op 

basis van de uitdagingen voor de regio concrete doelen en projecten gedefinieerd. Daarnaast wordt op 

basis van de eerste inhoudelijke agenda een organisatieplan en een voorstel voor de governance 

voorbereid. 
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Bijlage 1: Economische Foto 
 

 

Inleiding 
 

Deze bijlage schetst een beeld van de economische situatie van de Regio Groningen-Assen, dat waar mogelijk 

wordt gespiegeld aan de provincies Groningen en Drenthe en de ontwikkelingen van Nederland. 

Achtereenvolgens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de demografie, arbeidsmarkt en de economie. 

 

De deelnemers van Regio Groningen-Assen zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten 

Assen, Bedum, Groningen, Haren, Midden-Groningen, Leek, Noordenveld, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en 

Zuidhorn. De afbakening van de RGA is bepaald langs het Daily Urban System Groningen-Assen. Met de 

herindeling van gemeenten worden nieuwe gemeenten gevormd met een groter grondgebied, welke niet 

samenvallen met de huidige grenzen van de regio. De gemeente Midden-Groningen betreft bijvoorbeeld 

een fusie van de voormalige gemeenten: Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Waarbij de 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer en (een deel van) de gemeente Slochteren binnen de grenzen van de 

RGA vallen en de voormalige gemeente Menterwolde in zijn geheel buiten de grenzen van de RGA valt. Ook 

in de gemeenten Zuidhorn en Winsum is sprake van een deel dat binnen de grenzen van de RGA valt en 

een deel van de gemeente dat buiten de grenzen van de gemeente valt. 

 

In deze economische foto van de RGA wordt gebruik gemaakt van openbare gegevens (o.a. CBS en Primos) 

en de werkgelegenheidsregisters van de provincies Groningen en Drenthe. Deze gegevens worden op 

gemeente- en provincieniveau ter beschikking gesteld. De meest recente werkgelegenheidscijfers hebben 

daarbij betrekking op het jaar 2017. In deze economische foto is gekozen alle deelnemende gemeenten in 

het geheel mee te nemen omdat het maken van een uitsplitsing binnen de genoemde gemeenten, naar het 

deel dat wel én het deel dat niet tot de RGA behoort, op basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk is. 

Een uitzondering betreft de gemeente Midden-Groningen; waar mogelijk worden hier alleen de 

(voormalige) gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer meegenomen in de economische foto. 

Waar in de voorliggende economische foto gesproken wordt over de RGA, betreft dit derhalve een 

samenvoeging van de gemeenten: Assen, Tynaarlo, Noordenveld, Bedum, Winsum, Leek, Zuidhorn, Ten 

Boer, Groningen, Haren en de (voormalige) gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. 

 

Demografische ontwikkelingen 
 

Bevolkingsontwikkeling 
 

De Regio Groningen-Assen wordt anno 2018 gevormd door een elftal gemeenten en een tweetal provincies. 

De afbakening van de grenzen van de regio zijn bij de vorming van de samenwerking in 1996 (hoofdzakelijk) 

bepaald met het Daily Urban System Groningen-Assen als uitgangspunt. Door gemeentelijke herindelingen 

vallen de gemeentegrenzen niet samen met de RGA. Op 1 januari 2018 telde de Regio Groningen-Assen iets 

meer dan 475.000 inwoners. Daarmee is 44% van het totaal aantal inwoners in de provincies Groningen en 

Drenthe woonachtig in de Regio Groningen-Assen. 

 

In figuur 1 is de spreiding van het inwonertal over de deelnemende gemeenten weergegeven. Hierin valt 

op dat de meeste inwoners (bijna 43%) woonachtig zijn binnen de gemeente Groningen, gevolgd door de 
 
 
 
 

 

Regio Groningen-Assen – Evaluatie van de samenwerking, Actualisatie van de visie - januari 2018  33 



 

gemeente Assen met 14%. De ‘stedelijke’ gemeenten zijn daarmee goed voor meer dan de helft van 

de inwoners binnen de regio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1: Spreiding inwoners RGA 

 

In de periode 2010-2018 is het inwonertal in RGA gestegen met 4,2%, een groei van bijna 19.000 inwoners. 

De Regio Groningen-Assen groeide daarmee sneller dan Nederland (3,7%) en de provincies Groningen 

(1,1%) en Drenthe (0,2%). De positieve ontwikkeling van het inwonertal binnen de RGA wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de groei van de gemeente Groningen in genoemde periode. De relatief forse groei van de 

gemeente Groningen wordt verklaard door de verstedelijking, een trend die ook elders in het land zichtbaar 

is. Daarnaast speelt ook de groei van de (buitenlandse) studentenpopulatie in de stad Groningen een 

belangrijke rol. 
 
 

Naast de ontwikkeling van de 

gemeente Groningen valt ook de 

positieve ontwikkeling van het 

inwonertal in de direct 

naastgelegen gemeente ten 

westen en zuiden van de 

gemeente Groningen op. In de 

meer perifere gemeenten in het 

noorden van de RGA, kromp 

daarentegen het inwonertal in 

de genoemde periode. Het 

inwonertal in de gemeente Assen 

bleef tenslotte stabiel. 

 
Figuur 2: Bevolkingsontwikkeling RGA  

 
Bevolkingsontwikkeling 2010-2018 (in %)  

(CBS, 2018)  
Nederland  

RGA 
 

 
Slochteren  

Winsum  
Ten Boer  

Hoogezand-Sappemeer  
Bedum  

Assen  
Leek  

Zuidhorn  
Tynaarlo  

Noordenveld  
Haren  

Groningen 
 

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0%
 10,0% 
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In figuur 3 is de verwachte ontwikkeling van het inwonertal weergegeven voor de RGA, de deelnemende 

provincies en Nederland. In de verwachte ontwikkeling van het inwonertal zijn grote verschillen zichtbaar. Zo 

wordt verwacht dat het bevolkingsaantal in Nederland tot 2050 groeit met 6,8%. In de provincies Groningen en 

Drenthe is vanaf 2020 juist sprake van bevolkingskrimp, waardoor verwacht wordt dat de bevolking in de 

provincies Groningen (-7,4%) en Drenthe (-6,9%) in de periode 2016-2050 zal krimpen. De afwijking ten opzichte 

van het landelijke beeld komt met name voort uit een sterfteoverschot door de toenemende vergrijzing, 

gecombineerd met het feit dat jongeren wegtrekken uit de noordelijke provincies. Terwijl op landelijk niveau, 

mede door immigratie effecten, juist sprake is van een geboorteoverschot. 
 

 

Bevolkingsprognose 2016-2050 (in %)  
(Primos, 2017) 

 
Nederland  

RGA 
 

 

Bedum  
Ten Boer  

Slochteren 
 

Hoogezand-Sappemeer  
Winsum  

Zuidhorn 
 

Leek  
Assen  

Noordenveld 
 

Tynaarlo  
Haren  

Groningen 
 

-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 
 

Figuur 3: Bevolkingsprognose 

 

Verwacht wordt dat het inwonertal binnen de Regio Groningen-Assen tot 2050 zal krimpen met 0,6%. 

Binnen de regio zijn bij de deelnemende gemeenten echter forse verschillen waar te nemen en is de 

invloed van de stad Groningen op het totaalbeeld groot. Waar de gebieden in de periferie van de regio nu 

al te maken hebben met een krimp van de bevolking, is de verwachting dat deze krimp zich in de komende 

periode versneld door zal zetten. Tot 2050 wordt verwacht dat de bevolking (met uitzondering van de 

gemeenten Groningen +6,6% en Haren +2,2%) in alle gemeenten zal krimpen. Waarbij met name de 

verwachte krimp in het oostelijke en noordelijke deel van de regio relatief groot zal zijn (rond de 10%). De 

verschillen in de ontwikkeling binnen de Regio Groningen-Assen zullen hierdoor toenemen, het aandeel van 

de stad Groningen in de totale omvang van de regio groeit. 

 

Bevolkingssamenstelling 
 

In figuur 4 wordt de huidige leeftijdssamenstelling van de bevolking in de Regio Groningen-Assen en 

Nederland weergegeven. Wanneer de huidige samenstelling van de bevolking van de RGA wordt afgezet 

tegen de samenstelling van Nederland, dan valt met name op dat in de RGA relatief meer jongeren en 

iets minder ouderen wonen. 
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Figuur 4: Huidige bevolkingssamenstelling naar leeftijd 

 

Het totaalbeeld van de bevolkingssamenstelling van de Regio Groningen-Assen wordt zeer sterk beïnvloed 

door de gemeente Groningen. In figuur 4 is de bevolkingssamenstelling van de gemeente Groningen, goed 

voor bijna 43% van de totale bevolkingsomvang in de RGA, afgezet tegen de bevolkingssamenstelling van 

de overige deelnemende gemeenten. Het grote verschil in de samenstelling van de stad Groningen ten 

opzichte van de andere gemeenten wordt hierin goed zichtbaar. Wat daarbij opvalt is dat de regio buiten 

de stad Groningen ten opzichte van het landelijke beeld meer vergrijsd is en dat de potentiele 

beroepsbevolking kleiner is. 

 

  Samenstelling gemeente Groningen   Samenstelling RGA zonder Groningen 
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Figuur 5: Effect van de stad Groningen op de huidige bevolkingssamenstelling 

 

De verwachte samenstelling van de bevolking in 2040 is weergegeven in figuur 6. Ten opzichte van het 

huidige beeld zal het aantal personen in de leeftijdscategorie 65 jaar of ouder in de komende periode 

toenemen. Ook hier is het effect van de (jonge) stad Groningen op het totaalbeeld groot. De overige 

deelnemende gemeenten zullen ten opzichte van het landelijke gemiddelde naar verwachting eerder en 

sneller vergrijzen. De onderlinge verschillen tussen de deelnemende gemeenten in de regionale 

samenwerking zullen naar verwachting hierdoor toenemen, waarbij de stad Groningen de regio jong houdt. 
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Figuur 6: Verwachte bevolkingssamenstelling 2040 

 

De toenemende vergrijzing en ontgroening van de bevolking, in met name de noordelijke en oostelijke 

gemeenten in de RGA, is van grote betekenis voor de arbeidsmarkt in deze gemeenten. Het overschot aan 

vertrekkende jongeren, veelal hoger opgeleid, in combinatie met de toenemende vergrijzing en 

ontgroening zorgt voor een krimp van de potentiële beroepsbevolking. Dit kan op termijn voor (extra) druk 

op de arbeidsmarkt zorgen. Daarnaast zal het aantal instromers in het basis- en voortgezet onderwijs door 

de verdere ontgroening naar verwachting afnemen, waarmee de beschikbaarheid van deze en andere 

voorzieningen in genoemde gebieden onder druk komt te staan en daarmee de afhankelijkheid van de 

stad Groningen zal toenemen. 

 

Huishoudens 
 

De Regio Groningen-Assen telde in 2017 ruim 240.000 particuliere huishoudens, waarmee de gemiddelde 

huishoudensgrootte uitkomt op 1,98 personen. Het gemiddelde huishouden in de Regio Groningen-Assen 

is daarmee kleiner dan het landelijke gemiddelde (2,16 personen). De relatief kleine omvang van de 

particuliere huishoudens in de RGA is grotendeels te wijten aan de stad Groningen, die met haar grote 

studentenpopulatie veel eenpersoonshuishoudens telt. 

 

Het aantal huishoudens in de Regio Groningen-Assen is sinds 2010 met 7,3% toegenomen en stijgt daarmee 

harder dan het landelijke gemiddelde (5,5%). De stijging wordt met name veroorzaakt door een sterke 

toename van het aantal alleenstaanden. De verwachting is dat het aantal particuliere huishoudens in de 

komende jaren zal blijven toenemen. Een toename die wordt veroorzaakt door een toename van de 

eenpersoonshuishoudens en in mindere mate door een toename van de eenouderhuishoudens. Dit kan er 

voor zorgen dat er (in eerste instantie) ondanks de bevolkingskrimp in een aantal gemeenten toch 

gebouwd moet worden. Enerzijds doordat met de veranderende samenstelling van de bevolking andere 

woningen nodig zijn en de woonwensen veranderen, anderzijds doordat er door de verdere 

huishoudingsverdunning meer woningen nodig zijn. 
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Arbeidsmarkt 
 

Kenmerken beroepsbevolking 
 

Onder de potentiële beroepsbevolking worden alle mensen verstaan, die gekeken naar hun leeftijd, in 

aanmerking komen om te werken. In Nederland zijn dit alle inwoners tussen de 15 en 67 jaar. Met de 

bevolkingsgroei is ook de potentiële beroepsbevolking in de Regio Groningen-Assen toegenomen. In 

2017 bestond de beroepsbevolking in de RGA uit ongeveer 252.000 personen (2,8% van Nederland; 28% 

van Noord-Nederland). 

 

Uit de voorgaande analyse van de demografische ontwikkelingen blijkt dat in de periode tot 2050 grote 

delen van de regio te maken zullen krijgen met bevolkingskrimp, met een daling van de potentiële 

beroepsbevolking tot gevolg. Met het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en een stijgende 

arbeidsparticipatie van bijvoorbeeld vrouwen, ouderen en allochtonen hoeft dit in principe geen 

automatische krimp van de beschikbare beroepsbevolking tot gevolg te hebben. De huidige netto 

arbeidsparticipatie in de RGA ligt met 65,4% onder het landelijke gemiddelde 66,7%. In vergelijking met de 

rest van de provincies Drenthe (65,2%) en Groningen (63,6%) ligt de arbeidsparticipatie relatief hoog, des 

te meer omdat de studentenpopulatie in de stad Groningen in belangrijke mate bijdraagt aan een lagere 

arbeidsparticipatie in de RGA. 

 

Opleidingsniveau 
 

In figuur 7 wordt het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de Regio Groningen-Assen, Gemeente 

Groningen en Nederland weergegeven. Wat vooral opvalt is dat binnen de RGA relatief veel hoger 

opgeleiden wonen. Dit wordt met name verklaard vanuit de aanwezigheid van de universiteit, het UMCG en 

de hogescholen in de stad Groningen. In directe zin omdat binnen deze instellingen veel hoger opgeleiden 

werkzaam zijn en indirect doordat de aanwezigheid van deze instellingen het voor andere organisaties 

interessant maakt zich in de regio te vestigen. Ook worden er vanuit de universiteit en hogescholen 

startups gestart, die veelal werkgelegenheid bieden aan hoger opgeleiden. Mede hierdoor telt de gemeente 

Groningen (fors) meer hoger opgeleiden dan het landelijke gemiddelde en wordt zo het gemiddelde van de 

RGA omhoog getrokken. 
  

Opleidingsniveau van de beroepsbevolking  
(CBS, 2018) 
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Figuur 7: Opleidingsniveau van de beroepsbevolking  
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Werkloosheid 
 

Het werkloosheidspercentage in de Regio Groningen-Assen ligt met 5,6% hoger dan het landelijke 

gemiddelde en het gemiddelde van de provincie Drenthe (beiden 4,9%). Het werkloosheidspercentage in 

de provincie Groningen ligt met 6,2% boven het gemiddelde van de RGA. In de afgelopen 5 jaar lag het 

werkloosheidspercentage van de RGA en de provincie Groningen, structureel boven het landelijke en 

provinciale gemiddelde (Drenthe). De studentenpopulatie in de stad Groningen speelt hierbij een rol, maar 

ook het feit dat in het oostelijke deel van de provincie Groningen de arbeidsparticipatie relatief laag is. Het 

werkloosheidspercentage laat sinds 2015 een daling zien in de RGA en de provincie Groningen. In Drenthe 

en de rest van Nederland was in 2014 al sprake van een daling van de werkloosheid. 
  

Werkloosheidpercentage 2017  
(CBS, 2018) 
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Figuur 8: Werkloosheid 2017 

 

Volgens cijfers van het UWV stonden er in april 2018 in de Regio Groningen-Assen 29.360 personen 

geregistreerd die geen werk hebben, maar wel graag zouden willen werken. Ongeveer 40% van deze groep 

werkzoekenden is ouder dan 50 jaar (landelijk 43%) en 12% van de werkzoekenden in de Regio Groningen-

Assen is jonger dan 27 jaar (landelijk 10%). Naast leeftijd, vormen de startkwalificatie en de (laatste) 

beroepsklasse van de werkzoekenden een belangrijke indicator om in te kunnen schatten hoe snel een 

werkloze kan uitstromen naar werk. 
 
 

Werkzoekenden naar hoogst genoten opleiding (UWV, 2018) 
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Figuur 9: Opleidingsniveau werkzoekenden  
 
 
 

 

Regio Groningen-Assen – Evaluatie van de samenwerking, Actualisatie van de visie - januari 2018  39 



 

In figuur 9 is de gemiddelde startkwalificatie van ruim 29.000 werkzoekenden in de RGA weergegeven. 

Hieruit blijkt dat meer dan 13.000 personen niet beschikken over een startkwalificatie en ten hoogste de 

basisschool, vmbo, of een MBO-1 opleiding hebben afgemaakt. De werkzoekenden zonder startkwalificatie 

vormen, samen met de werkzoekenden met MBO 2-3 opleidingen, een kwetsbare groep op de 

arbeidsmarkt. Door toenemende digitalisering en automatisering van werkzaamheden staan deze banen 

nu al onder druk. Een tendens die zich naar verwachting in de komende jaren verder zal doorzetten. 
 

De ruim 29.000 werkzoekenden zijn ook in te delen naar beroepsgroep. De meeste werkzoekenden 

hebben een technische achtergrond (22%), ook het aantal werkzoekenden met een dienstverlenende 

achtergrond (12%) en bedrijfseconomische/administratieve achtergrond (15%) is relatief groot. 

 

Opvallend is dat uit de spanningsindicator van het UWV blijkt dat er ten aanzien van veel technische 

beroepen juist sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Mogelijk is hier sprake van een mismatch op de 

arbeidsmarkt waarbij het huidige aanwezige arbeidsmarktpotentieel niet over de gevraagde kwalificaties 

beschikt. Naast de technische beroepen is met name ook in de zorgsector en IT-sector sprake van krapte op 

de arbeidsmarkt. 

 

Uitkeringen: WW, bijstand en arbeidsongeschiktheid 
 

Op 1 juni 2017 ontvingen in de Regio Groningen-Assen 9.000 personen een WW-uitkering en 17.800 

personen een bijstandsuitkering. De ontwikkeling van het aantal personen met één van deze uitkeringen 

over de periode 2012-2017, is opgenomen in figuur 10. Zichtbaar is dat het aantal bijstandsuitkeringen 

sinds 2015 met meer dan 20% is gestegen. Het aantal bijstandsuitkeringen groeide daarmee minder 

hard dan het landelijke gemiddelde (+26%). De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen wordt met 

name veroorzaakt door de instroom van andere doelgroepen, zoals arbeidsgehandicapten en 

statushouders en ook de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd speelt hierbij een rol. 
  

Ontwikkeling WW- en bijstandsuitkeringen (UWV, 2018) 
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Figuur 10: Ontwikkeling uitkeringen 

 
Het aantal personen met een WW-uitkering in de Regio Groningen-Assen is in de afgelopen periode van 5 jaar 

met 21% toegenomen. Het aantal WW-uitkeringen nam daarmee harder toe dan het landelijke gemiddelde 

(+14%). Sinds medio 2015 is er sprake van een daling van het aantal uitkeringen, landelijk was medio 2014 al 

sprake van een daling van het aantal uitkeringen. Een zelfde patroon is ook zichtbaar bij de ontwikkeling van de 

werkloosheid. De oorzaak van deze afwijking ten opzichte van het landelijke gemiddelde ligt in het feit dat de 

economie in het noorden minder snel herstelt. Het relatief tragere herstel 
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wordt veroorzaakt doordat Groningen en Drenthe relatief veel niet-commerciële dienstverlening kent. In 

deze sector doet banenverlies als gevolg van een economische crisis én groei van banen bij economisch 

herstel, zich altijd later voor doordat er langdurige politieke besluitvorming aan vooraf moet gaan en de 

implementatie tijd kost. 
 

Woon- en werkverkeer1 
 

De werkzame beroepsbevolking in de Regio Groningen-Assen werkt voor het overgrote deel (76%) bij 

bedrijven of instellingen gevestigd binnen grenzen van de regio. Ongeveer 100.000 inwoners van de RGA 

werken daarbij in de eigen woongemeente; 62.000 inwoners van de RGA werken in één van de andere 

gemeenten binnen de regio. De overige 50.000 inwoners (24%) uit de RGA werken buiten de grenzen 

van de regio. 

 

De Regio Groningen-Assen telt meer banen dan dat de werkzame beroepsbevolking woonachting in de 

eigen regio groot is. Dagelijks komen er dan ook maar liefst 72.000 inwoners van elders werken bij 

bedrijven of instellingen gevestigd in de RGA. Meer dan de helft (51%) van deze ‘inkomende pendel’ werkt 

bij bedrijven en instellingen gevestigd in de gemeente Groningen, 22% is werkzaam in de gemeente Assen. 

 

De stad Groningen vormt dé spil van al het woon- en werkverkeer in de regio. Iedere dag trekt de stad naast 

haar eigen inwoners die werken in hun eigen woongemeente, 35.600 inwoners vanuit de overige 

deelnemende gemeenten in de RGA en 36.900 inwoners vanuit gemeenten elders in ons land. De Regio 

Groningen-Assen heeft hierdoor een belangrijke regionale werkgelegenheidsfunctie binnen Noord-

Nederland. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 CBS, 2016, Banen van werknemers naar woon- en werkregio
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Economie 
 

Vestigingen en banen 
 

In de Regio Groningen-Assen zijn meer dan 38.000 bedrijven en instellingen gevestigd, 26% van het totaal 

aantal vestigingen in Noord- Nederland. De 38.000 bedrijven en instellingen zijn samen goed voor ongeveer 

251.570 banen, 32% van het totaal aantal banen in Noord-Nederland. In tabel 1 is het aandeel in het totaal 

aantal banen van de deelnemende gemeenten weergegeven. 

 

Gemeente Aandeel in totaal aantal 

 banen RGA 
  

Groningen 55,3% 
  

Assen 16,4% 
  

Hoogezand-Sappemeer 5,4% 
  

Tynaarlo 4,6% 
  

Noordenveld 4,2% 
  

Leek 3,7% 
  

Haren 2,9% 
  

Zuidhorn 2,2% 
  

Slochteren 1,9% 
  

Winsum 1,5% 
  

Bedum 1,2% 
  

Ten Boer 0,7% 

 
Tabel 1: aandeel in totaal banen van deelnemende gemeenten (Werkgelegenheidsregisters Provincie Groningen & Drenthe, 2017) 

 

Zelfstandigen2 
 

Het aandeel zelfstandigen in het totaal aantal banen van de Regio Groningen-Assen bedraagt ongeveer 

10%. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde (11,3%) en de provinciale gemiddelden (Groningen 11%; 

Drenthe 12,3%) zijn er in de RGA relatief minder zelfstandigen actief. De verschillen tussen de 

deelnemende gemeenten binnen RGA zijn groot, waarbij met name in de landelijke gemeenten, aan de 

randen van de RGA, relatief veel zelfstandigen actief zijn. 

 

Zzp’ers zorgen in de regel voor veerkracht bij conjunctuurschommelingen, maar minder voor vernieuwing 

van producten en diensten. Als Zzp’ers innoveren, dan gaat het vaak om vernieuwingen in 

bedrijfsprocessen en minder vaak om nieuwe producten of vormen van dienstverlening. Voor een deel 

komt dat doordat Zzp’ers minder toegang hebben tot de noodzakelijke middelen (kennis, financiering, 

netwerk) om innovaties te realiseren, die binnen grotere organisaties wel voorhanden zijn. Bovendien 

groeien ze overwegend niet of nauwelijks door tot ondernemingen. 

 

Het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen van de zelfstandigen in de Regio Groningen-Assen bedroeg 

in het laatste peiljaar (2014) EUR 29.700. Het gemiddelde inkomen van de zelfstandige in RGA blijft achter 

bij het landelijke gemiddelde van EUR 31.4000, maar ligt hoger dan de provinciale gemiddelden (Groningen 
 
 

 
2 CBS, 2016, Lokale Economie 
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EUR 28.7000; Drenthe EUR 29.100). Binnen de RGA springt met name het inkomen van de zelfstandigen 

in de gemeente Haren er positief uit (EUR 39.300). 

 

Snelgroeiende bedrijven & exporterende bedrijven3 
 

Onderzoek toont aan dat internationaal actieve ondernemingen sneller groeien qua werkgelegenheid 

dan ondernemingen die alleen in hun eigen regio actief zijn. De geboden arbeidsplaatsen hebben daarbij 

een hogere arbeidsproductiviteit, bieden een constantere werkgelegenheid en voegen per arbeidsplaats 

meer waarde toe. De export biedt kansen voor bedrijven om extra omzet en nieuwe ideeën naar de regio 

te halen. 

 

In de Regio Groningen-Assen zet 4,5% van het totaal aantal vestigingen haar producten af in het buitenland. 

De regio blijft daarmee achter bij het landelijke gemiddelde van 5,5% en het provinciale gemiddelde van 

Drenthe (4,8%). De relatief lage export komt voort uit de oververtegenwoordiging van de publieke sector en 

het feit dat de stuwende sectoren binnen de RGA zijn ondervertegenwoordigd. 
 

Van alle vestigingen in de Regio Groningen-Assen behoort 1,4% tot de snelgroeiende bedrijven. De RGA 

telt daarmee relatief gezien net zoveel snelgroeiende bedrijven als de rest van Nederland. 

 

Sectorstructuur 
 

In figuur 11 is de sectorstructuur naar werkgelegenheid van de Regio Groningen-Assen afgezet tegen de 

sectorstructuur van Nederland. In vergelijking met het landelijke beeld valt op dat de RGA relatief veel niet-

commerciële dienstverlening kent. Overheid, onderwijs en zorg zijn allen oververtegenwoordigd ten 

opzichte van de landelijke gemiddelden. Genoemde oververtegenwoordiging wordt onder andere verklaard 

doordat veel grote overheidsinstanties binnen Noord-Nederland zijn gevestigd in de stad Groningen. Ook 

de vestiging van de verschillende Hogescholen, een universiteit en het academisch ziekenhuis draagt in 

belangrijke mate bij aan het bovenstaande beeld. 

 

Ten opzichte van Nederland telt de RGA daarnaast relatief veel banen in de Informatie en Communicatie. 

Mede door de oververtegenwoordiging van de niet-commerciële dienstverlening zijn veel andere 

sectoren automatisch ondervertegenwoordigd. Echter, ook wanneer er gecorrigeerd wordt voor deze 

oververtegenwoordiging blijft de commerciële dienstverlening ondervertegenwoordigd. Tot slot valt de 

oververtegenwoordiging van de nutsbedrijven op. Dit betreft met name de werkgelegenheid die 

samenhangt met de winning van aardgas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 CBS, 2016, Lokale Economie 
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 Sectorstructuur naar werkgelegenheid 
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Figuur 11: sectorstructuur 

 

Economische ontwikkeling 
 

Sinds 2012 is het aantal vestigingen van bedrijven en instellingen in de Regio Groningen-Assen toegenomen 

met 6,1% (+ 2.200 vestigingen). De groei van het aantal vestigingen bleef achter bij de landelijke groei van 

17,1%. Het aantal banen groeide in dezelfde periode binnen de RGA met 1,1% (ruim 2.760 banen). De groei 

lag daarmee iets onder de landelijke groei van het aantal banen (1,8%). Ten opzichte van Noord-Nederland 

(krimp in de werkgelegenheid van -1,7%) doet de Regio Groningen-Assen het goed, de positie van de RGA 

als banenmotor van Noord-Nederland groeide. 

 

De verschillen binnen de Regio Groningen-Assen zijn echter groot, de groei van het aantal banen in de 

afgelopen periode is bijna volledig te wijten aan de groei van de werkgelegenheid in de gemeenten 

Groningen en Assen. Met name in de gemeenten aan de randen van de RGA daalde de werkgelegenheid. 

Gemeten in werkgelegenheid is het belang van de steden Groningen en Assen in de Regio Groningen-Assen 

in de afgelopen periode daarmee verder toegenomen. 

Gemeente % Ontwikkeling 2012-2017 Aantal 2012-2017 

Ten Boer 6,5% 107 

Assen 3,8% 1509 

Groningen 3,6% 4862 

Winsum 2,6% 92 

Bedum 2,3% 67 

Haren 0,6% 46 

Tynaarlo -3,4% -407 

Zuidhorn -5,3% -319 

Hoogezand-Sappemeer -6,5% -947 

Leek -6,8% -676 

Noordenveld -8,3% -965 

Slochteren -11,2% -608 
Tabel 2: Ontwikkeling werkgelegenheid RGA (Werkgelegenheidsregisters Provincie Groningen en Drenthe, 2017)  
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In figuur 12 is de ontwikkeling van het aantal banen per sector in de RGA en Nederland weergegeven 

over de periode 2012-2017. Wat gelijk opvalt is de ontwikkeling van Informatie en Communicatie in de 

afgelopen periode. Tussen 2012-2017 kwamen er bijna 2.400 banen bij in deze sector, met name de 

telecommunicatie en dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie groeiden fors. Relatief 

gezien groeide de sector in de Regio Groningen-Assen ongeveer een keer zo snel dan in de rest van 

Nederland. 
 

 

Ontwikkeling werkgelegenheid per sector 2012-2017  
(Werkgelegenheidsregisters Provincie Groningen en Drenthe) 
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Figuur 12: Ontwikkeling per sector 

 

Wat verder opvalt is dat de oververtegenwoordigde publieke sector van de RGA, relatief gezien beter 

presteert dan in de rest van Nederland. De werkgelegenheid binnen de overheid bleef stabiel, terwijl er 

landelijk sprake was van een daling van 3,9%. Het aantal banen in het onderwijs groeide met 7,9% (+ 1.660 

banen) harder, dan het aantal banen in het onderwijs in de rest van Nederland (+1,9%). En terwijl er 

landelijk in de zorg een terugval van het aantal banen merkbaar was (-1,6%), steeg in dezelfde periode in 

de Regio Groningen-Assen het aantal banen met 1,5% (+ 800 banen). Dit komt met name door het forse 

herstel van het afgelopen jaar, in 2016-2017 kwamen er bijna 1.800 banen bij (+3,4%). 

 

De ondervertegenwoordigde dienstverlenende sectoren, de primaire sector en secundaire sector doen 

het juist relatief minder in vergelijking met Nederland. Opvallend is de tegengestelde ontwikkeling in de 

zakelijke dienstverlening. Landelijk is deze sector over de afgelopen periode één van de snelste groeiers 

(+7,3%), binnen de RGA nam de werkgelegenheid af met (4,4%). Met name de banen in 

facilitymanagement, reiniging, landschapsverzorging lieten een forse afname zien (-26%; 1580 banen). 
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Een uitzondering op het bovenstaande beeld is vervoer en opslag, in tegenstelling tot het landelijke (-5,7%) 

beeld steeg deze sector in de RGA met 5,7% (+410 banen). Echter, deze stijging komt nagenoeg volledig 

voort vanuit het feit dat PostNL vanaf 2014 steeds meer activiteiten concentreert rondom Assen, wat 

heeft gezorgd voor een toename van bijna 2.000 banen in de afgelopen periode. Het aantal banen bij de 

overige bedrijven in de sector daalde juist harder dan het landelijke gemiddelde. 
 

Geconcludeerd kan worden dat in de periode 2012-2017 het beeld van de regio ten opzichte 

van Nederland, als een regio met een sterk bevolkingsvolgende/verzorgende structuur en 

ondervertegenwoordigde stuwende economie, verder is versterkt. 

 

Onderzoeken werklocaties en woonklimaat 
 

Werklocaties4 
 

Begin 2018 heeft Bureau Buiten in opdracht van de Regio Groningen-Assen onderzoek gedaan naar de 

vraag en het aanbod van bedrijventerreinen en kantoren in de regio. Hierin wordt geconcludeerd dat het 

huidige aanbod kantoren en bedrijventerreinen in combinatie met de geplande werklocaties voldoende 

is om te voorzien in de huidige vraag. 

 

De kwaliteit van het aanbod is op dit moment redelijk. Het aanbod is echter niet toekomstbestendig. De 

staat van het onderhoud, het feit dat de terreinen te monofunctioneel zijn ingericht en te weinig levendig 

zijn worden door de huidige gebruikers als belangrijkste zorgpunten genoemd. Ook de digitale 

bereikbaarheid van kantoorlocaties en de bedrijventerreinen in de landelijke gebieden vormt een 

aandachtspunt. Het bovenstaande vraagt om een herstructurerings- en transformatieopgave met aandacht 

voor de variatie in het aanbod en de behoefte aan (top)kwaliteit. 

 

Wonen5 
 

In 2017 is onderzoek gedaan door Weusthuis en KAW naar de woningmarkt van de RGA en de toekomstige 

woningbehoefte. Uit dat onderzoek komt onder meer naar voren dat de bevolkingssamenstelling in de 

regio verandert onder druk van forse vergrijzing, toename van het aantal eenpersoonshuishoudens en 

krimp, met sterk effect op de woningvraag. 
 

Per subregio binnen de RGA wisselt de spanning op de woningmarkt en zijn er in kwaliteit van de voorraad 

grote verschillen aan te wijzen. In sommige gemeenten is er sprake van een demografische hobbel en zal 

er eerst nog sprake zijn van een toenemende vraag, terwijl richting 2025 de vraag naar woningen vrijwel 

overal zal teruglopen en de voorraad in omvang moet worden teruggebracht. 

 

Bij het realiseren van woningmarktdoelen zal de RGA volgens Weusthuis en KAW met name moeten gaan 

sturen op kwaliteit voorop, daarna pas op het toetsen van aantallen, waarbij subregionale afstemming en 

toetsing essentieel zijn gezien de onderlinge verschillen in vraag en behoefte. De regio als geheel heeft belang 

bij gewilde steden en gewilde dorpen; ook op dit domein vullen stad en regio elkaar aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Bureau Buiten, 2018

 

5 KNAW & Weusthuis, 2017
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Bijlage 2: Trends en ontwikkelingen 
 

 

Demografische trends 
 

Groei vs. krimp 
 

Waar de wereldbevolking blijft groeien tot zo’n 9,8 miljard inwoners in 20506 - en daarmee de mondiale 

vraag naar voedsel, water en energie blijft stijgen - krimpt het bevolkingsaantal in de regio Groningen-

Assen. In de economische foto hebben we gezien dat in de Regio Groningen-Assen een krimp 

geprognotiseerd wordt van 0,6% in 2050. Dat beeld wordt vertekend door de groei (6,6%) van de stad 

Groningen. De rest van de regio krimpt tot ruim boven de 10%. De verschillen binnen de regio nemen 

toe. Bovendien is er sprake van andere ingrijpende demografische veranderingen: mensen leven langer 

en zijn gezonder en hoger opgeleid dan vroeger. We krijgen steeds later en minder kinderen, hebben 

meer te besteden, zijn materialistischer en individualistischer en stellen hogere eisen aan hoe en waar we 

wonen, werken en recreëren. 

 

Gevolgen van verstedelijking en krimp voor de leefbaarheid 
 

Verstedelijking en krimp binnen de Regio Groningen-Assen betekenen dat de leefbaarheid in de meer 

perifere gebieden onder druk komt te staan en dat men in toenemende mate afhankelijk is van de 

voorzieningen van de stad Groningen. Nu al blijven in de krimpgebieden bewoners over die ouder, 

ongezonder, lager opgeleid en ontevredener zijn dan gemiddeld in Nederland. Tegelijkertijd is er nog altijd 

een aanzienlijke groep mensen die de voorkeur geeft aan de rust en ruimte van het platteland. Voor de 

economische kracht van een regio is het van groot belang dat de krimpgebieden aantrekkelijk, leefbaar en 

bereikbaar blijven en dat het voorzieningenniveau op peil blijft. 

 

De voorzieningenstructuur in de regio wordt ijler, maar juist binnen een daily urban system als de RGA 

liggen er kansen om het niveau op pijl te houden. Cottage Industries en ruimte voor sociaal en vernieuwend 

ondernemerschap kunnen hierin een rol spelen, evenals inzet op een toekomstbestendig groener en 

slimmer verkeersnetwerk dat verafgelegen voorzieningen dichterbij brengt. 

 

Veranderende woningbehoefte 
 

Als gevolg van demografische veranderingen verandert ook de vraag naar woningen. Binnen de RGA 

verschilt het beeld van de veranderende vraag tussen de verschillende subregio’s. Gemene deler is een 

veranderende vraag in termen van kwaliteit: er zullen op (lange) termijn niet zozeer meer woningen nodig 

zijn, als wel betere woningen die beter aansluiten op de toekomstige wensen en behoeften van inwoners. 

Levensloopbestendig bijvoorbeeld, en duurzaam (gasloos, energieneutraal, circulair). Als gevolg van 

huishoudensverdunning en verstedelijking zal er in sommige delen van de regio tot 2025 nog een stijgende 

vraag zijn, daarna zal de behoefte aan woningen teruglopen. 

 

Gevolgen van vergrijzing 
 

Naast een veranderende woningbehoefte zal onder invloed van vergrijzing de zorgvraag in de meer perifere 

gebieden van de RGA in de toekomst verder blijven stijgen, terwijl het voorzieningenniveau in die gebieden 

daalt. Dat betekent dat we op zoek moeten naar manieren om de zorg in de regio beheersbaar te houden, 

door eenvoudige zorg dichtbij huis goed te organiseren en complexere zorg op afstand mogelijk te maken. 
 
 

6 World Population Prospects: 2017 Revision, http://www.un.org/en/development/desa/population
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Voor bedrijven biedt dit kansen: er zal een groeiende behoefte zijn aan toepassingen die de 

zorgkosten drukken of een besparing op arbeid opleveren, bijvoorbeeld door zorg op afstand te 

bieden, gebruik te maken van kunstmatige intelligentie bij operaties en diagnostiek. 

 

Arbeidsmarkt 
 

De economie trekt aan en dus groeit het aantal banen in de Regio Groningen-Assen. Die groei komt vooral 

vanuit de steden (Groningen en Assen zijn samen goed voor 73,1 procent van de werkgelegenheid). Op de 

lange termijn zien we echter een trendmatige afname van economische groei, waardoor de vraag naar 

arbeid in vergelijkbare tred zal afnemen. De vraag naar arbeid verandert bovendien door economische 

structuurverandering en onder invloed van maatschappelijke, demografische en technologische trends. 

Tegelijkertijd krimpt met de beroepsbevolking ook de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Rondom de steden 

Groningen en Assen ligt het opleidingsniveau hoger - in tegenstelling tot een trendmatige afname van het 

aantal hoogopgeleiden in de meer perifere gebieden in het noorden zoals Oost-Groningen. Veelal versterkt 

doordat (hoger opgeleide) jongeren wegtrekken naar stedelijke gebieden in de regio of de randstad. 

Periferie en centrum drijven ook in dit opzicht steeds verder uiteen. 

 

Veranderende vraag naar arbeid 
 

Door globalisering en digitalisering speelt concurrentie voor bedrijven zich steeds meer op internationale 

schaal af en in sectoren als de industrie en zakelijke dienstverlening zet de trend van robotisering, 

digitalisering en automatisering verder door. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de 

economische structuur. In de afgelopen decennia zijn er al vele banen verloren gegaan en er zullen er nog 

vele volgen. Wat overblijft is hoogwaardiger en menselijker arbeid: in de toekomst meer en meer banen in 

het middensegment verdwijnen, terwijl de vraag naar kennisintensievere arbeid stijgt. Die veranderende 

vraag naar arbeid biedt kansen wanneer hoger opgeleiden voor de regio behouden kunnen worden. 

 

Terugdringen gaswinning en versnelling van de energietransitie 
 

In 2030 moet de aardgaswinning in Groningen en Drenthe helemaal worden stopgezet. De transitie naar 

duurzame energie uit hernieuwbare bronnen moet versneld worden gerealiseerd. Dat heeft effecten op de 

arbeidsmarkt - er zullen banen verloren gaan door het terugdraaien van de gaswinning, maar daar komen 

andere banen voor terug. De extra vraag naar arbeid zal onder meer ontstaan in de machinebouw, bouw 

en installatiebranche, bijvoorbeeld door de stijgende vraag naar zonnepanelen, slimme meters, 

betaalmethodes voor elektrisch rijden en energiezuinige apparatuur. Nieuwe technieken zoals 

warmtepompen zullen verder moeten worden ontwikkeld en bestaande bouw wordt verder verduurzaamd. 

Als gevolg van die transitie kan de mismatch op de arbeidsmarkt verder groeien, wanneer er sprake is van 

beperkte arbeidsmobiliteit tussen die sectoren waar de werkgelegenheid als gevolg van de energietransitie 

stijgt, en die sectoren waar deze juist afneemt7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 http://www.pbl.nl/publicaties/energietransitie-leidt-tot-meer-spanning-op-de-arbeidsmarkt
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Economische trends 
 

Grenzen aan groei: donut-economie, deeleconomie en civic economy 
 

Een van de voornaamste veranderingen op economisch gebied is de groeiende onderstroom in de 

economie die georiënteerd is op andere waarden dan louter groei. Het model van de donut-economie8 

beschrijft bijvoorbeeld een economie waarin economische ontwikkeling niet alleen bepaald wordt door 

groei van het Bruto Binnenlands Product, maar waarin er op andere manieren waarde aan de maatschappij 

kan en moet worden toegevoegd. Het model berust op de vraag welke basiscondities mensen nodig 

hebben om gelukkig en gezond te leven (eerste levensbehoeften zoals water en gezond voedsel, maar ook 

gemeenschapszin, mensenrechten, saamhorigheid) en hoe we in die basisbehoeften kunnen voorzien 

zonder slechts productie te verhogen en onze aarde uit te putten. 

 

In praktische zin en op regionale schaal vertaalt dit zich onder meer in een civic economy, een groeiende 

vraag naar duurzame producten, local for local producten en diensten en het toenemende belang van een 

meer inclusieve arbeidsmarkt en een schonere leefomgeving. Hierbij past de opkomst van decentrale 

energieopwekking in energiecoöperaties, lokale teelt en agrarische productie, het ontstaan van nieuwe 

zorgarrangementen (social enterprises en initiatieven zoals Buurtzorg) en de stroom aan 

gebiedscoöperaties waarin partijen de krachten bundelen om op regionale schaal maatschappelijke 

uitdagingen het hoofd te bieden. Ook de ‘deeleconomie’, waarin het gaat om het duurzaam en 

gezamenlijk gebruik van producten en diensten, is een ontwikkeling die hieruit voortvloeit. 

 

Circulaire, duurzame en biobased economie 
 

Een belangrijke drijver voor veranderingen op economisch gebied is duurzaamheid. Grondstoffen worden 

steeds moeilijker te winnen en onze afvalberg blijft groeien. We moeten de omschakeling maken naar een 

meer circulaire economie door in te zetten op het ontwikkelen van producten van groene grondstoffen en 

gerecyclede materialen en door ook verschillende manieren de ketens te sluiten. Bestaande bedrijvigheid 

moet verder vergroenen en verslimmen om hun economische en maatschappelijk bestaansrecht te 

behouden. Circulaire en duurzame economische ontwikkeling biedt kansen voor cross-sectorale innovaties, 

bijvoorbeeld tussen de landbouw en industrie (groene grondstoffen als basis voor materialen en 

producten) en tussen de landbouw en de bouw (duurzame bouwmaterialen). 

 

Onder druk van het terugdraaien van de gaswinning en de (versnelling van de) energietransitie ontstaat 

een groeiende vraag naar schone energiebronnen (warmtepompen, zon, wind, biobased) en nieuwe 

toepassingen die samenhangen met schonere mobiliteit en duurzamer wonen (slimme meters, laadpalen 

voor elektrische auto’s). Effecten voor de regionale economie zijn er onder meer wanneer bedrijven uit 

bijvoorbeeld maakindustrie, ICT en bouw weten in te spelen op de toenemende vraag naar duurzame 

energietoepassingen, producten en diensten. Maar ook de groeiende vraag naar schone energie in een 

steeds groter wordende stad Groningen biedt kansen aan het platteland. Juist in de regio is er ruimte voor 

lokale opwekking van groene energie: stad en regio hebben elkaar nodig. 

 

Gevolgen van internet voor de economie: globalisering, grotere afzetmarkt, toenemende concurrentie 
 

Onze wereld wordt onder invloed van technologische ontwikkelingen en de mogelijkheden van internet 

nog altijd groter (globalisering). Voor ondernemers in bijvoorbeeld retail of de industrie betekent dit een 

potentieel veel grotere afzetmarkt en kansen voor export. Tegelijkertijd krijgen bedrijven onder invloed van 
 
 

 
8 Doughnut Economics. Kate Raworth
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deze ontwikkeling te maken met toenemende (buitenlandse) concurrentie en klanten met andere 

culturen en gebruiken. 

 

Belevingseconomie 
 

De term ‘belevingseconomie’ is al geruime tijd in zwang en beschrijft een economie waarin niet zozeer een 

product of een dienst centraal staat, maar een met een product of dienst geassocieerde beleving of 

ervaring. De trend van de belevingseconomie biedt onder meer kansen voor het aanbod aan 

funshopping/retail, horeca en kunst & cultuur dat we vooral associëren met de binnensteden van 

Groningen en Assen, maar kansen liggen er ook voor initiatieven die gaan over het toevoegen van gemak 

en comfort aan het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door het online bestellen en thuis, ver buiten de stad, 

laten bezorgen van de dagelijkse boodschappen of door in recreatie te zoeken naar het samenspel tussen 

landschap en cultuur (zoals het door de RGA gefinancierde project Into Nature) of stad en platteland. 

 

Technologische trends 
 

Diverse onderzoeken laten zien dat nieuwe technologische ontwikkelingen (kunstmatige intelligentie, 

blockchain, digitalisering en robotisering) een groot effect hebben op onze samenleving en economie. Deze 

ontwikkelingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Waar de effecten voor de Regio Groningen-Assen 

precies uit bestaan en of ze een kans of bedreiging vormen, is moeilijk te voorspellen. Dit hangt in grote 

mate af van de wijze en het moment waarop nieuwe technologieën door bedrijven worden ontwikkeld en 

toegepast in nieuwe producten, processen, diensten en markten. De regio kan met name een rol spelen in 

het organiseren van de juiste randvoorwaarden om tijdig en efficiënt op ontwikkelingen in te kunnen 

spelen. Snel internet en goede digitale ontsluiting die een snelle internetverbinding mogelijk maakt 

(glasvezel, 5G) is zo’n essentiële randvoorwaarde voor de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 

technologieën zoals kunstmatige intelligentie, softbots, VR/AR-toepassingen en big data-analyse. 

 

Smart mobility en de rol van technologie in bereikbaarheid en mobiliteit 
 

Technologische ontwikkelingen kunnen een grote rol spelen in het slimmer, groener en beter inrichten van 

verkeer en vervoer in de regio. Technologieën als MaaS (Mobility as a Service) en autonoom rijdende 

voertuigen bieden mogelijkheden om de stad Groningen goed bereikbaar en de regio goed ontsloten te 

houden. Noord-Nederland positioneert zich met inbegrip van de Regio Groningen-Assen reeds als een 

nationale proeftuin voor experimenten met autonoom vervoer en innovatieve vormen van mobiliteit om 

de bereikbaarheid van het landelijk gebied te waarborgen en mobiliteit in en rond de steden effectiever in 

te richten9. 

 
De rol van technologie in het versterken van leefbaarheid 

 
Door bevolkingskrimp komt het voorzieningenniveau in kleine kernen onder druk te staan. Met name de 

aantrekkelijkheid van het leefklimaat in de omliggende kernen is een aandachtspunt. Het op peil houden 

van het voorzieningenniveau en het makkelijk bereikbaar houden van stad en platteland is essentieel. 
 

Technologie kan hierin een belangrijke rol spelen. Voor het op peil houden van het voorzieningenniveau geldt 

bijvoorbeeld dat de zogenaamde ‘Triple A’-voorzieningen (arts, apotheek, ‘Albert Heijn’) dichtbij huis 

toegankelijk moeten blijven. Nieuwe technologieën kunnen uitkomsten bieden bij het dichterbij brengen van 

dergelijke voorzieningen. Ook kunnen ze een rol spelen in het samenbrengen van het gemak en comfort van 

‘alles binnen handbereik’ (dat we normaal met de grote stad associëren) en de rust en ruimte 
 

 
9 SNN, lobby-agenda mobiliteit en bereikbaarheid
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van het platteland. Bijvoorbeeld door het online bestellen van boodschappen en het met behulp van drones 

bezorgen van medicijnen. 

 

E-Health en technologie in de zorg 
 

Een vergelijkbare ontwikkeling geldt voor technologie en de toepassing van nieuwe technieken in de zorg. 

De stijgende zorgvraag en het feit dat mensen ouder worden, langer thuis wonen en relatief ver van grote 

zorginstellingen af wonen, maakt dat nieuwe toepassingen in zorg op afstand die mogelijk worden door 

technologische ontwikkelingen kansrijk zijn. Ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie kunnen een rol 

spelen in geautomatiseerde diagnostiek en operaties op afstand via live streaming. Technologie speelt 

een rol in het mogelijk maken van eenvoudige zorg dichtbij huis en complexe zorg op afstand. 
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