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Inleiding 

In de vergadering van 1 oktober 2003 heeft de Stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030 bijge-
voegde rapportage "Regio Groningen-Assen; Samen sterk in het netwerk" vastgesteld. De rapportage, 
die bestaat uit een introductie, een visie- en een uitvoeringsdeel, geeft de resultaten weer van de  
recente actualisatie van de Regiovisie. 
De stuurgroep heeft ons verzocht om de opvattingen van de staten over dit rapport uiterlijk op  
19 december 2003 te richten aan het projectbureau Regiovisie. 
In deze meningsvormende fase wil de stuurgroep graag weten of er draagvlak is voor de in het rapport 
beschreven ambities en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke hoofdkeuzes en regionale samenwer-
kingsinzet. Dit geldt eveneens voor de in het rapport beschreven programma's, regionale projecten en 
de ontwerpopgaves voor de onderscheiden deelgebieden en stedelijke centra en kernen. 
De ambities zijn vertaald in een indicatief meerjarenprogramma met als component en het openbaar 
vervoer (Kolibri), infrastructuur (Bereikbaarheid Assen-Groningen(BAG)-pakket), het voorinvesteren in 
landschap ter realisering van aantrekkelijke woningbouwlocaties en investeringen in natuur en land-
schap. Totaal gaat het om een indicatief bedrag van ca. € 1,1 miljard. 
De stuurgroep wil graag weten of er draagvlak bestaat voor de meerjarenaanpak en de daarbij te han-
teren financiële systematiek, zoals beschreven in de financiële paragraaf van het rapport. 
Het is de bedoeling dat de stuurgroep die opvattingen en de resultaten van een externe maatschappe-
lijke consultatie in januari 2004 bespreekt. Vervolgens wordt aan u een definitieve rapportage aange-
boden ter definitieve besluitvorming in de periode februari/maart 2004. Deze besluitvorming is  
gekoppeld aan de ondertekening van een nieuw convenant en een concreet meerjareninvesterings-
programma. In dat besluit worden ook de concrete financiële bijdragen van de partners vanaf het jaar 
2005 vastgesteld. 
 
 
Advies  

Ter voorbereiding van de definitieve besluitvorming uw opvattingen aan ons kenbaar te maken over 
het "Voorlopig ontwerp Regiovisie Groningen-Assen; samen sterk in het netwerk" en met name over: 
- de in het visiedeel beschreven ambities, ruimtelijke hoofdkeuzes en regionale samenwerkings - 

inzet; 
- de in het uitvoeringsdeel beschreven programma's, regionale projecten en de ontwerpopgaves 

voor de onderscheiden deelgebieden en stedelijke centra en kernen; 
- de keuzes van de regionale projecten en de gezamenlijke investeringsopgave; 
- de meerjarenaanpak en financiële systematiek. 
 
 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect 

Als resultaat van de uitvoering van de geactualiseerde regio zal er in de regio sprake zijn van: 
- toename van bundeling van verstedelijking in vier stedelijke gebieden; 
- onderlinge afstemming bij en samenwerking aan het realiseren van benodigde woon- en werk- 

locaties; 
- handhaving en mogelijk versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied; 
- gezamenlijke investeringen in maatregelen om de bereikbaarheid binnen de regio te versterken 

met de realisatie van het project Kolibri OV-netwerk en het maatregelenpakket voor de hoofd- 
infrastructuur. 
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Argumenten  

1. De uitkomst van de actualisering voldoet aan de inzet om nieuwe opgaven in het beleid te ver-
werken, te komen tot versterking van de regionale samenwerking en de uitvoeringsgerichtheid 
van de organisatie. 

 
2. De gekozen financiële systematiek biedt een structuur om langetermijnafspraken te maken voor 

het plegen van noodzakelijk investeringen, met name op het gebied van bereikbaarheid, maar 
biedt tegelijk ruimte aan alle betrokken partijen om zich nader uit te spreken over de inhoud van 
het investeringsprogramma. 

 
Uitvoering 

Tijdsplanning  
Zodra de stuurgroep de opvattingen en de resultaten van een externe maatschappelijke consultatie in 
januari 2004 heeft besproken, zal er een definitieve rapportage worden aangeboden ter besluitvor-
ming in de periode februari/maart 2004. Deze besluitvorming is gekoppeld aan de ondertekening van 
een nieuw convenant en een concreet meerjareninvesteringsprogramma. In dat besluit worden ook de 
concrete financiële bijdragen van de partners vanaf het jaar 2005 vastgesteld. 
 
Financiën 
Totale kosten:  € 1,1 miljard aan investeringen in regioprojecten (indicatief) waar-

van ca. € 35 miljoen voor rekening van de provincie. 
Kosten voor de provincie:  € 3,4 miljoen per jaar over de periode van vijftien jaar vanaf 2005 

(zeer indicatief). 
Uit het budget:  In de meerjarenbegroting is reeds een bedrag van € 3,3 miljoen 

opgenomen vanaf 2006. 
N.B. De besluitvorming over de financiën vi ndt plaats bij de vaststelling van het regionaal meerjaren-
programma en het uitvoeringsprogramma omstreeks februari/maart 2004. 
 
Monitoring en evaluatie  
In de visie is opgenomen dat de voortgang en nieuwe ontwikkelingen zullen worden gevolgd. 
 
Extern betrokkenen  
De overige regiopartijen, namelijk de provincie Groningen, de Drentse gemeenten Assen,  
Noordenveld en Tynaarlo en negen Groningse gemeenten. 
 
Communicatie  
Over de actualisatie van de regiovisie worden burgers en maatschappelijke instellingen via diverse 
media geïnformeerd en geraadpleegd. 
Bij de uitvoering krijgt de communicatie bijzondere aandacht (zie onderdeel Communicatie in het vi-
siedeel). 
 

Bijlagen  

1. De rapportage over de actualisering van de Regiovisie Groningen-Assen, bestaande uit een intro-
ductie, een visiedeel en een uitvoeringsdeel.  
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Ter inzage in de leeskamer  

N.v.t. 
 
 
Assen, 28 oktober 2003 
Kenmerk: 43/6.6/2003009199 
 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
A.L. ter Beek, voorzitter 
J.D. Nauta, secretaris 
 
 
ms/coll. 
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1. De betekenis van de actualisatie voor Drenthe 
 
Regionale samenwerking 
De voorstellen houden in dat de regionale samenwerking wordt voortgezet en nadrukkelijk wordt ver-
sterkt op enkele hoofdthema's, die met name hun uitwerking krijgen in de regioprojecten. De regionale 
samenwerking wordt gezocht in: 
- regionale afstemming van de programmering van de woningbouw en ontwikkeling van onder-

scheidende woonmilieus; 
- samenwerking aan ontwikkeling en exploitatie van regionale bedrijvenlocaties; 
- gezamenlijk investeren in bereikbaarheid, onder andere door realisatie van het project Kolibri- 

OV-netwerk en het maatregelenpakket Bereikbaarheid Assen-Groningen (BAG); 
- gezamenlijk voorinvesteren in landschapsbouw voor toekomstige woningbouw; 
- regionale inzet op handhaving en versterking van de landschappelijke diversiteit in de regio, het 

ontwikkelen van groen-blauwe zones en gebiedsgerichte ontwikkeling van nieuwe functies en 
functiecombinaties in gebieden waar transformatie van ruimtegebruik aan de orde is. 

Van de deelnemende partijen wordt maximale inzet verwacht bij de samenwerking en financiële inzet 
om de benodigde investeringen te realiseren. 
Voor de opgaven die niet als regionale samenwerkingsthema's zijn benoemd blijven de provincies en 
gemeenten verantwoordelijk om tot een goede uitvoering te komen en met andere partijen samen te 
werken. 
 
Stedelijk gebied 
De hogere verstedelijkingsopgaven van de regio betekenen dat ook de Drentse gemeenten een deel 
van de opgave voor hun rekening dienen te nemen. 
Een van de regionale opgaven is het stedelijk karakter van Assen te versterken door intensiever ruim-
tegebruik en de ontwikkeling van Assen te richten op de ligging aan bestaand spoor en OV-tracés. 
Daarbij komt de ontwikkeling rond het bestaande station en bij twee mogelijke nieuwe stations bij As-
sen-Noord en Assen-Zuid nadrukkelijk in beeld. 
De uitwerking daarvan zal deels gestalte krijgen in het project Assen-West, waarin de gemeente en de 
provincie reeds samenwerken. 
De regionale opgave voor de schraaggemeenten betekent een forsere taakstelling voor Leek en  
Roden gezamenlijk. Daarbij wordt een structuur voor beide kernen bepleit die leidt tot een versterkte 
samenhang. De gemeenten dienen rekening te houden met de mogelijkheid van een aanvullende 
opgave, indien andere stedelijke gemeenten niet in staat blijken aan hun opgaven te kunnen voldoen. 
Er is om een aantal redenen voor gekozen om vooralsnog geen ruimtelijke ontwikkeling rond een 
denkbare nieuwe halte aan het spoor bij Tynaarlo te bevorderen. Wel is aan de gemeente Tynaarlo 
een extra woningbouwopgave toegedacht boven de lokale woningbehoefte. Daarmee kan invulling 
worden gegeven aan het tot stand brengen van rood-groene combinaties op locaties waar transforma-
tie van de landbouw aan de orde is of een landschapsimpuls gewenst is. 
De bestuurlijke afspraak is gemaakt dat de provincie meedenkt in de uitwerking van de ontwerpopga-
ven en de ruimtelijke vertaling ervan door de drie gemeenten. 
 
Landelijk gebied 
De ontwerp-opgave, zoals die voor het landelijk gebied en de onderscheiden deelgebieden is be-
schreven, ligt geheel in de lijn van de inzet van de provincie om te komen tot handhaving van de land-
bouw, uitvoering van de ecologische taakstelling, inpassing van waterberging en ontwikkeling natuur-
lijke watersystemen. De regionale opgaven voegen een grensoverschrijdende dimensie toe aan de 
realisatie, met name vanwege de doorkoppeling van watersystemen en ecologische verbindingen via 
respectievelijk de west- en de oostkant van Groningen. De opgave is het tot stand brengen van de 
organisatorische samenwerking tussen betrokken partijen en het genereren van middelen om de ge-



  2003-86-2 
 

 

stelde ambities te gaan realiseren en functiecombinaties te verkrijgen. Daarnaast wordt voor het hele 
regiogebied een landschapsontwikkelingsplan opgezet om de onderscheidende kwaliteiten van de 
deelgebieden in de regio te handhaven en te versterken. De gebiedsgerichte samenwerking in deel-
gebieden als Drentsche Aa en Eelder- en Peizerdiep kan binnen deze regionale aanpak worden 
voortgezet. 
 
2. De financiële systematiek 
 
De systematiek van de financiering met een meerjarenprogramma en een uitvoeringsprogramma en 
ook de bijlage over bijdrage per partner verdienen enige toelichting. 
 
De regionale inzet op de aangeduide regioprojecten is alleen mogelijk als de regiopartners zich ook 
financieel willen inzetten om deze projecten te realiseren. De kosten van de totale investeringen in 
deze projecten zijn berekend. Dat leidt tot een bedrag van ca. € 1,1 miljard, grotendeels bestaande uit 
de investeringen in de projecten Kolibri (OV-netwerk) en BAG (maatregelen hoofdinfrastructuur). 
Voor de projecten Kolibri en BAG zijn aannames gedaan over het aandeel waarvoor het Rijk verant -
woordelijk is en het deel dat voor rekening van de regio komt. 
Dit geheel levert een indicatieve bepaling op van de regionale inzet in de regionale projecten. 
Het is de bedoeling de uitvoering van de projecten en hun fasering in een regionaal meerjareninveste-
ringsprogramma vast te leggen en daarover langetermijnafspraken te maken tussen de regiopartijen. 
Met de rijksoverheid en met marktpartijen zullen afspraken worden gemaakt over het leveren van hun 
aandeel in de investeringen. 
 
De besluitvorming over uitvoering en inzet van middelen vindt plaats op basis van het uitvoeringspro-
gramma, dat jaarlijks wordt vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma worden de projecten opgenomen 
uit het meerjarenprogramma die op dat moment tot uitvoering komen en uitvoeringsgereed zijn. Na 
besluitvorming wordt de uitvoering in gang gezet en middelen ingezet. Op dat moment wordt ook de 
jaarlijkse bijdrage van de partners aan de uitvoering van de projecten bepaald. In de loop van de jaren 
zal dus de gevraagde bijdrage toenemen als gevolg van het stapelen van de uitvoering van projecten. 
Aan de staten wordt nu alleen gevraagd of ingestemd kan worden met deze systematiek. De projec-
ten, de hoogte van de bedragen, de fasering van de uitvoering en de daadwerkelijke kosten voor 2005 
en volgende jaren komen dus pas aan de orde bij de vaststelling van het eerste meerjareninveste-
ringsprogramma en het eerste uitvoeringsprogramma in mei 2004. 
 
Om de partijen toch al een indruk te geven van de bijdragen waar zij in de komende jaren mee gecon-
fronteerd kunnen gaan worden, is het indicatieve regionale aandeel van de investeringen volgens 
verdeelsleutels toegerekend aan de partners. De uitkomst daarvan is dat de bijdrage van de partners 
aan de regio fors verhoogd moet worden om de gewenste investeringen te kunnen plegen. De bere-
kening die in regioverband is gemaakt, houdt voor de provincie een indicatieve bijdrage in van 
€ 3,4 miljoen per jaar tot 2020. 
 
De wijze waarop de partijen de gevraagde bijdrage gaan verwerken in hun begroting is aan hen zelf 
om te bepalen. In de provinciale meerjarenbegroting is voor de regionale bijdrage een bedrag van 
€ 3,3 miljoen opgenomen vanaf 2006. Dit bedrag komt bijna overeen met het indicatieve bedrag van 
€ 3,4 miljoen uit bijlage 2 van de visie. Vanwege het indicatieve karakter van de bedragen zien wij op 
dit moment geen aanleiding om het bedrag in de provinciale begroting te wijzigen. 
Het bedrag in de meerjarenbegroting komt beschikbaar vanaf 2006, uitgaande van de methode van 
activering waarbij pas in het jaar na de realisatie van een project er een bijdrage gevraagd wordt. 



  2003-86-3 
 

 

Het voorstel van de regio is om vanaf 2005 al rekening te houden met een verhoogde regiobijdrage. 
Dat zou kunnen betekenen dat de provincie een jaar lang geen verhoogde bijdrage zou kunnen leve-
ren. 
Wij gaan ervan uit dat de uitvoering van de regioprojecten nog even op zich laat wachten en dat niet 
alle projecten tegelijkertijd uitgevoerd gaan worden. De meeste projecten zijn nog niet uitvoeringsrijp. 
De hoogte van het bedrag in de provinciale meerjarenbegroting is pas nauwkeuriger te bepalen wan-
neer het meerjarenprogramma van de regio in mei 2004 wordt voorgelegd ter besluitvorming. 
 
3.  De relatie met het POP 
 
De processen voor actualisering van de regiovisie en herziening POP lopen grotendeels parallel. 
Dat biedt mogelijkheden om tot een goede wisselwerking te komen.  
In het ontwerp-POP is de inzet op de ontwikkeling van het stedelijk netwerk Groningen-Assen be-
schreven in het onderdeel Gebiedsgerichte ontwikkeling, deel D., gebied Noordwest en de opname 
van de aanduiding Stedelijk netwerk op de ontwikkelingskaart. Inmiddels is duidelijk dat de actualise-
ring van de regiovisie niet heeft geleid tot concrete locatiekeuzen, behalve wanneer er in een eerder 
stadium al keuzen waren gemaakt, zoals voor Ter Borch en Meerstad. In de regiovisie wordt de rol 
van de kernen en gebieden binnen de regio beschreven en zijn ontwerpopgaven geformuleerd die de 
gemeenten de komende tijd gaan uitwerken.  
De tekst van het voorlopig ontwerp van de regiovisie is de basis voor het aanpassen van de tekst van 
het ontwerp-POP. In het ontwerp-POP is aangegeven dat "verdergaande afstemming van locatiekeu-
zen en inrichting van woon- en werklocaties op bestaande infrastructuur, alsmede op mogelijk nieuw 
te realiseren vervoerssystemen noodzakelijk is. Daarbij zullen de potenties van de locaties in de ker-
nen Assen, Vries, Tynaarlo en Roden zorgvuldig worden onderzocht en afgewogen. De afweging die 
daarover in regioverband wordt gemaakt zal bepalend zijn voor de verdere planvorming". 
Met name zal de rol van de stuurgroep van de regio om te komen tot goede afstemming van en be-
sluitvorming over de uitwerking van regioprojecten en ontwerpopgaven van kernen en gebieden wor-
den benadrukt. 
Na de besluitvorming over de definitieve tekst van de regiovisie door de stuurgroep in januari 2004 en 
door de raden en staten in februari/maart 2004, hebben de staten hebben hun eigen verantwoordelijk-
heid om de door hen vastgestelde regiovisie vervolgens goed te verankeren bij de vaststelling van het 
POP. De behandeling van het POP II door de staten is gepland vanaf april 2004 en leidt tot vaststel-
ling ervan in juli 2004. 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 28 oktober 2003, kenmerk 
43/6.6/2003009199; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. in te stemmen met de inzet van de rapportage van de actualisering van de Regiovisie  

Groningen-Assen en de daarin opgenomen voorstellen, onder aantekening van de in hun staten 
genoemde aandachtspunten; 

 
II.  gedeputeerde staten te verzoeken de aandachtspunten die bij de bespreking in hun staten naar 

voren zijn gekomen in de stuurgroep aan de orde te stellen. 
 
 
 
Assen, 17 december 2003 
 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
ms/coll. 




































































































































































