
  
Dank voor de vragen. Omwille van een heldere en eenduidige beantwoording hebben wij de antwoorden ge-
clusterd per onderwerp en per onderwerp de vragen beantwoord.  
 
Algemeen 
De Regiovisie heeft eind 2018 de evaluatie uitgevoerd. Deze hebben wij op 9 juli 2019 aan u toegezonden met 
het verzoek uw inbreng te geven tijdens de twee werkbijeenkomsten voor Statenleden op 23 en 24 september 
2019. In de Toekomstagenda zijn de bevindingen van de evaluatie en de twee bijeenkomsten verwerkt. Onder 
de drie Drentse gemeenten is voldoende draagvlak voor voortzetting van de samenwerking. Zo hebben de ra-
den van Assen en Noordenveld de Toekomstvisie vastgesteld. De raad van Tynaarlo stelt naar verwachting 
binnenkort de toekomstagenda ook vast.  
 
Drie elementen samenwerking 
Wij zijn positief-kritisch over de samenwerking Groningen-Assen. De regio werkt al ruim 20 jaar samen aan 
regio-overschrijdende projecten. Samenwerken is echter geen doel op zich; er moet sprake zijn van meer-
waarde. Deze ligt vooral in grensoverschrijdende opgaven op het gebied van economie, mobiliteit, wonen en, 
voor zover ondersteunend aan de andere thema’s, op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Het uitwisselen van 
data en kennis en ervaring kan daarbij ondersteunend zijn. Onze eigen beleidskaders zijn uiteraard de basis 
voor deze samenwerking. De besluitvorming is zo ingericht dat de voorbereiding in de portefeuillehoudersover-
leggen waarborgt dat er voldoende inbreng is van alle deelnemers en er in de stuurgroep op basis van unani-
miteit besluiten worden genomen.  
 
Belangrijke drager voor de samenwerking is het zogenaamde daily urban system: de dagelijkse woon-werkbe-
wegingen. Hierdoor zijn de thema’s economie, mobiliteit en wonen met elkaar verbonden en is er onder meer 
sprake van één samenhangende woningmarkt. Daarom wordt momenteel in regioverband een gemeenschap-
pelijk woningmarktonderzoek uitgevoerd en vertaald naar woningbouwafspraken. Dit is voeding voor de ge-
meentelijke woonvisies. In regionaal verband kunnen afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld het instellen 
van een gemeenschappelijk fonds om onrendabele toppen van overheden te dekken. Dit is nu nog niet con-
creet aan de orde. Over een eventuele fondsvorming volgt altijd eerst separaat een besluit in de stuurgroep 
(op basis van unanimiteit). 
 
De Regio Groningen-Assen wil zich nadrukkelijker in de internationale context positioneren zodat, in afstem-
ming met het SNN, beter aanspraak gemaakt kan worden op Europese subsidies. In dit kader worden bijvoor-
beeld door de stad Groningen, namens de regio, gesprekken gevoerd met Amsterdam en Hamburg om te kij-
ken of de as Amsterdam-Groningen-Hamburg kan worden versterkt.  
Vanuit deze meer internationale context streven wij bijvoorbeeld ook naar maximale betrokkenheid en invloed 
van partners voor GAE, waaronder dus de partnergemeente Groningen. 
Extra activiteiten worden verricht binnen de bestaande budgetten. Dit kan door verschuiving van taken binnen 
het regiobureau en nadrukkelijk de samenwerking met partners te zoeken.   
 
Nieuwe pijler ruimtelijke kwaliteit 
Het borgen van de ruimtelijke kwaliteit binnen de grensoverschrijdende samenwerking wordt steeds belangrij-
ker om te komen tot een goede invulling van de samenwerkingsthema’s economie, verkeer en vervoer en wo-
nen. Met name de verbindingen tussen stad Groningen en de Noord-Drentse gemeenten zijn daarbij van 

Beantwoording schriftelijke vragen Statencommissie OGB 
6 mei 2020   

Datum 28 april 2020 
Portefeuillehouder Kuipers 
Onderwerp Agendapunt 9. Toekomstagenda Regio Groningen-Assen 'Kwaliteitssprong 

voor de regio' 2020-2025 



belang. In het project Groeningen richten we ons nadrukkelijk op het bevorderen van de samenhang tussen 
deze gebieden en het meedenken en sturen in ontwikkelingen die direct raakvlak hebben met de ambities uit 
de Omgevingsvisie. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer doen ook mee. Binnen de stuurgroep is afge-
sproken dat de nadere financiële uitwerking van de pijler ruimtelijke kwaliteit, en in het bijzonder het project 
Groeningen, in de komende stuurgroepvergadering van 26 juni aan de orde komt. Hierbij zullen wij scherp zijn 
op de meerwaarde voor Drenthe. Over de uitkomst hiervan zult u worden geïnformeerd.  
 
Regeling (innovatieve) projecten 
In het kader van de evaluatie van de REIP is eind 2019 in de stuurgroep besloten om voortaan bij de beoorde-
ling de focus meer te leggen op de economische en ruimtelijke versterking van de regio. Het eventueel onder-
brengen van deze regeling bij het SNN is niet logisch. Daarmee zou de focus op, en de meerwaarde voor, de 
regio minder worden. Bovendien is de REIP breder dan alleen het thema economie. Omdat het besluit over de 
verdere uitwerking en (financiële) invulling van de pijler ruimtelijke kwaliteit nog moet plaatsvinden (stuurgroep 
26 juni 2020) en de nieuwe REIP vooral ondersteunend moet zijn aan álle pijlers, is door het regiobureau aan-
gegeven de REIP vooralsnog apart te houden.  
 
Financiën 
Het samenwerkingsconvenant heeft een looptijd tot 2030, en daarmee in principe ook de wederzijdse beta-
lingsverplichtingen. De visie vormt de basis voor de inhoudelijke uitwerking van de samenwerking, waarbij het 
logisch is om de financiën die nodig zijn voor die uitwerking te bestendigen voor diezelfde periode. In de hui-
dige visie (tot 2023) is een scheefgroei ontstaan tussen enerzijds de financiële looptijd van projecten en ander-
zijds die van het regiobureau. In de voorliggende Toekomstagenda is dit gelijkgetrokken tot 2025.  
 
Corona 
De Toekomstagenda is eind december 2019 vastgesteld in de stuurgroep en begin dit jaar via de colleges van 
B&W/GS ter vaststelling aan de raden/Staten toegestuurd. De coronacrisis is van recentere datum. Het is ech-
ter duidelijk dat de coronacrisis een impact zal hebben op de beleidskeuzes in de nabije toekomst. Ons college 
geeft er de voorkeur aan om de huidige koers bij te stellen op het moment dat de gevolgen hiervan duidelijk 
zijn/worden. Eventueel opschorten kan erin resulteren dat robuuste lijnen, zoals investeringen in wonen en 
mobiliteit, vertraagd worden. Uiteraard houden we de situatie goed in de gaten en zullen u informeren indien er 
bijstellingen voorzien worden. Sowieso wordt er gewerkt met jaarprogramma’s en kan er dus jaarlijks worden 
bijgesteld. 
 
Met bovenstaande beantwoording hebben we de vragen van de fracties van PvdA, FvD, VVD, PVV, Christen-
Unie, D66 en PvdD beantwoord. Door de ChristenUnie is tot slot een technische vraag gesteld over de wijze 
waarop fondsvorming ten behoeve van het thema Wonen zou kunnen plaatsvinden.  
 
Door als overheid de ontwikkelkosten voor woningen omlaag te brengen, bijvoorbeeld door een lagere grond-
prijs, neemt de verdiencapaciteit voor marktpartijen toe. Deze verdiencapaciteit hebben ontwikkelaars nodig 
voor voldoende rendement ten opzichte van de risico’s die ontwikkelaars nemen, dat een voorwaarde is voor 
investeerders. Consequentie hiervan is echter een onrendabele top voor de overheid. Met een fonds kan deze 
onrendabele top worden gedekt; de Regio Groningen-Assen kan ondersteunend werken om zo’n fonds bij ge-
meenten te realiseren. Dit kan gaan om bijvoorbeeld een lobby richting Rijk of een verkenning naar fondsvor-
ming in de regio. Omdat er nog geen fonds is, is dit niet opgenomen in de begroting. 
 
 
 


