
 

Nieuwsbrief juli 2013 

Vergadering Stuurgroep Regio Groningen-Assen  

Op 14 juni vond een vergadering plaats van de stuurgroep Regio Groningen-Assen. Op 

de agenda stonden twee belangrijke onderwerpen: de Actualisatie Netwerkanalyse en 

de Actualisatie Regiovisie.  De stuurgroep stelde de Netwerkanalyse en het 

Eindconcept Actualisatie regiovisie vast. Daaraan voegde zij toe dat het bij beide 

onderwerpen om een voorlopig besluit gaat, onder voorbehoud van goedkeuring door 

raden en Staten. 

Actualisatie Netwerkanalyse 

Bereikbaarheid 

De bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen en van haar economische toplocaties 

in het bijzonder, is van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de 

regio, haar (inter)nationale positie en de goede kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving. Daarom zet Regio Groningen-Assen al jaren  sterk in op het verbeteren 

van de bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. Om te bepalen hoe het 

staat met de bereikbaarheid nu en in de toekomst en waar de verbeterpunten liggen, 

is in 2006 de zogeheten Netwerkanalyse opgesteld. Deze vormde de basis van het 

investeringsprogramma dat de afgelopen jaren is uitgevoerd. Eind 2012 was er 

aanleiding om de netwerkanalyse te actualiseren. Reden daarvoor was o.a. de 

veranderde economische omstandigheden en  het stopzetten van het project 

RegioTram. Dit heeft een herziene visie op de bereikbaarheid van de regio opgeleverd. 



Daarnaast is het investeringsprogramma voor de periode tot aan 2020 geactualiseerd. 

Raads- en Statenleden en stakeholders hebben in het voorstadium de gelegenheid 

gekregen om ideeën in te brengen. De ingediende ideeën zijn gebruikt bij de 

geactualiseerde netwerkanalyse.  

Verbindingen  

In de geactualiseerde Netwerkanalyse is geconstateerd dat het openbaar vervoer (bus 

en trein) vooral groeit op de zogenoemde Hoogwaardig Openbaar Vervoertrajecten 

(HOV-assen). En dan met name op de verbindingen waarin door de regio is 

geïnvesteerd. Regio Groningen-Assen gaat door met deze investeringen. Hierdoor blijft 

de regio met de steden Groningen en Assen verbonden. Ook blijven de economische 

toplocaties bereikbaar en verbetert de aansluiting op de belangrijke OV-knooppunten 

(zoals de P+R-locaties). Er is een streefbeeld opgesteld, waar via de uitvoering van de 

verschillende maatregelen stapsgewijs naar toe wordt gewerkt.  

Maatregelen 

De stuurgroep heeft voorlopig ingestemd met een pakket aan maatregelen op het 

gebied van bereikbaarheid tot 2020 ten behoeve van de economische ontwikkeling van 

de regio. Hierin zitten projecten rond Hoogwaardig Openbaar Vervoer, OV-

knooppunten en P+R-locaties. Voorbeelden zijn Knoop Groningen (aanpak hoofdstation 

Groningen), FlorijnAs Assen en bereikbaarheidsprogramma Leek/Roden. Vanuit het 

regiofonds draagt Regio Groningen-Assen ruim  € 60 miljoen bij aan deze projecten. De 

investeringen zijn nodig om de regionale bereikbaarheid een kwaliteitsimpuls te geven, 

maar ook om de stad Groningen goed bereikbaar te houden bij onder andere de 

ombouw van de zuidelijke ringweg.  

Investeringen 

In regionaal verband zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en de provincie 

Groningen over extra investeringen. Deze hebben een omvang van € 95 miljoen. Dit 

geld is beschikbaar vanwege het niet doorgaan van de RegioTram (toch de 

spoorverbindingen Heerenveen - Groningen?). De gemeente en provincie investeren 

vooral in de verbetering van bus en trein. Deze investeringen zijn een belangrijke 

eerste stap richting een kwalitatief Hoogwaardig Openbaar Vervoerssysteem (HOV-

assen). Daarnaast is er geld beschikbaar voor verbetering van weg- en 

fietsinfrastructuur in de stad Groningen.  

Samenwerking 

Ondanks de economische slechtere tijden vindt de stuurgroep Regio Groningen-Assen 

het belangrijk dat  door de regionale samenwerking toch grote investeringen kunnen 

plaatsvinden. Het voorstel is onderdeel van de actualisatie van de samenwerking Regio 



Groningen-Assen. De individuele raden & Staten zullen hierover in het najaar een 

besluit nemen. 

  

Actualisatie Regiovisie 

Grensoverschrijdend 

Regio Groningen-Assen is een aansprekend voorbeeld van gemeentelijke en provinciale 

samenwerking op basis van een sterke inhoudelijke visie, en grensoverschrijdend 

denken en handelen. Een samenwerking met een dynamisch karakter én met de 

afspraak om minstens één keer in de vier jaar het reilen en zeilen te evalueren en zo 

nodig de koers bij te stellen. De meest recente actualisatie vond plaats in 2008. In 

2012 was het opnieuw tijd voor een terugblik op de afgelopen jaren. Naast deze 

formele aanleiding was ook de nieuwe realiteit van de economische crisis aanleiding 

tot bezinning. Deze betreft inhoud, vorm en werkwijze van de samenwerking.  

Opdracht 

In oktober 2012 werd in de Stuurgroep Regio Groningen-Assen voor deze actualisatie 

het volgende projectresultaat afgesproken: “Een agenda voor het 

samenwerkingsverband voor de komende jaren met waar mogelijk en nodig een aanzet 

voor operationalisering. Dit op basis van een beschouwing van het recente verleden en 

huidige en te verwachten maatschappelijke ontwikkelingen. En dit ook met oog voor 

de realiteit van de bestuurlijke constellatie. Sober en doelmatig. Gevraagd wordt ook 

om het bijgestelde toekomstperspectief te vertalen naar een vernieuwde organisatie 

en benodigde instrumenten, waaronder een financieel perspectief (actualisatie MIP)”.  

Resultaten 

De notitie " Veranderde context, blijvend perspectief" is het resultaat van deze 

actualisatie. In een terugblik op de afgelopen jaren wordt geconcludeerd dat de 

regionale samenwerking haar bestaansrecht meer dan bewezen heeft. Dat blijkt uit 

concrete projectresultaten, de geïntensiveerde beleidsafstemming en 

samenwerking  en de substantiële financiële middelen uit Den Haag en Europa die de 

regio met haar  regionale investeringsagenda heeft binnengehaald.                    

Perspectief 

De context mag dan als gevolg van de economische crisis drastisch veranderd zijn, de 

betekenis van en het perspectief voor de regio Groningen – Assen zijn blijvend. 

Groningen-Assen zal ook de komende decennia een groeiende bevolking kennen en zal 

steeds meer concentratiegebied worden van werk, opleiding en voorzieningen.  De 



veranderde context brengt wel met zich mee dat de accenten in de regionale aanpak 

in de komende jaren zullen verschuiven. De oorspronkelijke hoofddoelstellingen voor 

de Regio Groningen-Assen zijn economische kansen benutten en uitbouwen en 

gebiedskwaliteiten behouden en versterken. Deze blijven ferm overeind. 

Daarvan leiden we als regio drie nieuwe speerpunten af voor de komende periode, die 

de samenwerking in de regio nieuwe inhoud geven en het profiel van de regio 

versterken: 

1. Het economisch kerngebied verder ontwikkelen. 

2. De interne samenhang versterken. 

3. De kwaliteit van stad en land behouden en versterken.  

Meerwaarde 

Binnen de regionale samenwerking geldt dat de actie vooral op dat niveau moet 

worden uitgevoerdwaar de middelen en de verantwoordelijkheden liggen. In principe is 

dat dus zo ‘laag’ mogelijk: als het kan bij inwoners en ondernemers zelf, anders bij de 

gemeente  of de provincie. Het samenwerkingsverband voert die taken waarvan een 

regionale meerwaarde kan worden aangetoond. Daarbij past ook een opdracht de 

samenwerking op een ‘adaptieve wijze’ vorm te geven. De maatschappelijk 

en  ruimtelijk-economische ontwikkelingen bepalen hierbij de agenda.  De 

vraagstukken worden op basis van maatwerk aangepakt. De grenzen van de 

samenwerking liggen niet vast en zijn afhankelijk van de opgave en het netwerk van de 

stakeholders. Ook hierbij is flexibiliteit wezenlijk.  

Uitvoering 

Voor de komende jaren ziet de Uitvoeringsagenda Regio Groningen-Assen er als volgt 

uit: 

• Het economisch kerngebied verder ontwikkelen; 

De regio faciliteert hiertoe het Economisch Platform Regio Groningen-Assen en 

draagt zorg voor de monitoring van de afspraken over bedrijfshuisvesting.  De 

regio dient daarnaast als vestigingsregio positief in beeld te blijven, met 

waardering voor zowel hetwoon- als het werkklimaat. 

• De interne samenhang versterken; 

De regio draagt zorg voor de uitvoering van de bereikbaarheidsstrategie en voor 

de monitoring van de reeds gemaakte afspraken op het gebied van 

woningbouw. 

• De kwaliteit van stad en land behouden en versterken; 

De regio concentreert zicht op regionale landschapsprojecten, waarbij  de 



toegevoegde waarde voor het versterken van de gebiedskwaliteit van deregio 

en het benutten van de economische kansen voor recreatie en toerisme 

centraal staan. 

Financiën 

De actualisatie van de Regiovisie heeft de nodige financiële en organisatorische 

gevolgen. De jaarlijkse bijdrage van de deelnemers wordt verlaagd met 30% ten 

opzichte van de oorspronkelijke bijdrage.  De looptijd van de jaarlijkse bijdrage wordt 

met drie jaar verlengd  tot en met 2023. De overlegstructuur van Regio Groningen-

Assen wordt aangepast aan de bijgestelde agenda. Ook wordt er gekeken of er 

aanpassingen aan het convenant noodzakelijk zijn. De organisatorische gevolgen voor 

het Programmabureau Regio Groningen-Assen worden de komende tijd op een rijtje 

gezet. Eind 2013 kunnen de individuele raden en Staten een besluit hierover nemen.  

Bijeenkomst Raden en Staten 2 september 2013 

Op 2 september  a.s. vindt een bijeenkomst plaats voor raden en Staten. Op de agenda 

staat de Actualisatie Regiovisie en de bereikbaarheidsstrategie. Ook wordt er 

informatie gegeven over Groningen Bereikbaar! De bijeenkomst duurt van 16.30 tot 

circa 19.00 uur. U ontvangt t.z.t. meer informatie over de locatie en het programma.   

Aanmelden kan alvast  via:   

M                            secretariaat@regiogroningenassen.nl 

T                             (050) 316 42 89   

NB: In een eerder rondgestuurde planning is 1 juli opgenomen geweest als datum voor 

een bijeenkomst voor Raden en Staten. Deze datum komt te vervallen. 
 

 

 


