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Onderwerp: Profilering Regiovisie Groningen Assen in economische zin

Geachte voorzitter/leden,

ln uw vergadering van 28 maart 2012 hebben wijtoegezegd te komen met een kort

antwoord op de vraag over de profilering van het regiovisiegebied in economische zin

Door middel van deze brief geven wij invulling aan deze toezegging.

Economische profilering van de regiovisie Groningen-Assen.

Uit de evaluatie van de regiovisie 2008 - 2009 vloeit de afspraak voort om een
profileringsstrategie voor de regiovisie Groningen-Assen op te stellen. De profilering

valt onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur (DB) van de regiovisie.

Het DB heeft Castel Communicatie de opdracht gegeven om met een voorstelte
komen. Profilering van de regiovisie in economische zin is daarnaast een onderdeel

van de economische agenda van de regiovisie Groningen-Assen. Tijdens de

bijeenkomst van het economisch platform regiovisie Groningen-Assen, op 16 april

2012, heeft Castel haar aanpak voor de profilering van de regiovisie gepresenteerd.

Het door Castel opgestelde actieplan is in het DB van 25 mei en de stuurgroep van

13 juli jongstleden informerend besproken.

ln de voorgestelde strategie ligt de nadruk vooral op de economische profilering van

de regio als geografisch verband. Bij het ontwikkelen van de strategie is gekeken naar

de resultaten van profilering in een aantal andere regio's, zoals Twente, Arnhem-
Nijmegen en Brainport Eindhoven. Het bureau adviseert om te kiezen voor energie als

centraal begrip. Thema's als maakindustrie, high tech en kennis kunnen op dit
centrale begrip aansluiten. Keuze voor energie vraagt om aansluiting op de

samenwerking met de Eemsdelta. Een en ander wordt door Castel verder uitgewerkt
onder regie van het portefeuillehoudersoverleg Economie.



Standpunt provincie Drenthe.

ln de stuurgroepvergadering regiovisie van 13 juli 201 2 is een besluit genomen ovèr

de actualisatie van de regiovisie op inhoudelijke, financiële en organlsatorische
gronden. lntegraal onderwerp hierbijwas de profilering van de regiovisie in

economische zin. Uitgangspunt voor de provincie hierbij is dat profilering van de

regiovisie een krachtig en aansprekend verhaal moet zijn met een duidelijke focus op

inhoud en doelgroep. Daarnaast is het voor de provincie van belang dat de uitwerking

en organisatie van profilering aansluiten op hetgeen verder in Noord-Nederlands

verband op het gebied van profilering en branding plaatsvindt.

gedeputeerde staten van Drenthe,


