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Inleiding 

In het huidige convenant van de Regiovisie Groningen Assen is vastgelegd dat eens per vier jaar de 
samenwerking wordt geëvalueerd en zo nodig de koers wordt bijgesteld. De meest recente evaluatie 
heeft plaatsgevonden in 2009. Naast deze formele aanleiding vraagt ook de nieuwe realiteit tot een 
bezinning op inhoud, vorm en werkwijze van de samenwerking. 
 
Op 14 juni 2013 heeft de Stuurgroep van de Regiovisie het eindconcept van de voorgenomen actuali-
satie vastgesteld. Dit is gepresenteerd aan raads- en statenleden tijdens een plenaire bijeenkomst op 
2 september jl. De stuurgroep heeft vervolgens op 9 september de definitieve versie van de actualisa-
tie Regiovisie Groningen Assen 2013 vastgesteld. Volgens het convenant en door de vrijwillige aard 
van de samenwerking is het aan de gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers om de 
geactualiseerde regiovisie inclusief financieel meerjarenperspectief vast te stellen.  
 
In de geactualiseerde regiovisie “Veranderende context, blijvend perspectief” wordt voorgesteld om de 
bestaande hoofddoelen voor de samenwerking te blijven hanteren en voor de komende periode te 
concentreren op de speerpunten: 

 het economisch kerngebied verder ontwikkelen; 

 de interne samenhang versterken; 

 de kwaliteit behouden. 
 
In het tweede deel van het rapport (Agenda) worden de geformuleerde speerpunten vertaald in een 
praktische agenda. Daarbij wordt een onderscheid aangebracht in wat de Regio zelf zou moeten op-
pakken ('RGA doet') en wat zij vooral van anderen verwacht ('RGA agendeert'). Al naar gelang het 
onderwerp kan het samenwerkingsverband een coördinerende of stimulerende rol spelen. 
 
In de Agenda speelt het basispakket Bereikbaarheid een belangrijke rol. Voor de aansturing van het 
programma blijft het POVV gehandhaafd. Financieel is er ruimte gemaakt voor een totale bijdrage uit 
het Regiofonds van € 62 miljoen. Het alternatief voor de Regiotram wordt gefinancierd door provincie 
Groningen en gemeente Groningen. 
 
De programma’s Regiopark, Economie en Wonen houden op te bestaan. 

 De harde projecten uit het programma Regiopark worden uitgevoerd. Op de reservering in het 
Regiofonds wordt taakstellend 30% gekort en er wordt strakker geprioriteerd op het bovenlokale 
belang. 

 Het Economisch platform blijft bestaan en wordt verantwoordelijk voor uitvoering van de economi-
sche agenda. 

 De monitoring van de woningbouwafspraken, bedrijventerreinen en het regionale instemmings-
proces blijft van belang. 
 

Er wordt een nieuwe pijler ingericht voor regionale projecten onder leiding van bestuurlijke trekkers. 
Hier worden ook blijvende projecten uit de oude programma’s ondergebracht. Daarnaast wordt 
€ 4 miljoen gereserveerd voor nieuwe regionale projecten. 
 
Het opdrachtgeverschap van de stuurgroep wordt beter verankerd, de uitvoering wordt meer project-
matig ingericht. Het programmabureau Regio Groningen Assen wordt afgeslankt en toegerust op de 
nieuwe situatie. Hiervoor loopt nog een onderzoek door een extern adviesbureau (najaar 2013 afge-
rond). 
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Uw staten wordt gevraagd om de actualisatie van de Regiovisie Groningen Assen vast te stellen, 
waarmee de provincie Drenthe zich committeert aan de voortzetting van de regionale samenwerking 
vanuit de geschetste hoofddoelstelling en geformuleerde speerpunten. Daarnaast wordt uw staten 
gevraagd de bijgestelde jaarlijkse bijdrage vanaf 2014 tot en met 2023 beschikbaar te stellen. 
 
Na vaststelling van de geactualiseerde regiovisie volgt de aanpassing van het samenwerkingsconve-
nant, het actualiseren van het financieel meerjarenprogramma en het opstellen van de begroting voor 
2014.  

Advies  

1. De actualisatie van de Regiovisie Groningen Assen, zoals verwoord in het bijgevoegde rapport 
'Veranderende context, blijvend perspectief actualisatie Regiovisie Groningen-Assen 2013' vast-
stellen. 

2. Instemmen met het continueren van de jaarlijkse bijdrage aan de Regio Groningen Assen met 
30% ten opzichte van de originele bijdrage (i.c. € 948.067,-- per jaar). 

3. Instemmen met het verlengen van de financiële looptijd van de jaarlijkse bijdrage met drie jaar tot 
2023. 

Beoogd effect 

 Realisatie ambitie Omgevingsvisie Drenthe/Gebiedsagenda Noord-Drenthe. 

 Faciliteren regionale samenwerking. 

 Afstemming investeringen deelnemers en derden. 

 Realisatie basispakket Bereikbaarheid. 

 Realisatie regionale projecten Regiopark, Wonen en Economie. 

Argumenten 

1.1. De geactualiseerde regiovisie verlegt de focus van lokaal naar regionaal niveau en speelt in op de 
actuele maatschappelijke vraagstukken waar het samenwerkingsverband een rol kan en wil spelen. 
De actualisatie brengt in de agenda scherpte aan op de rol van het samenwerkingsverband en de 
relevantie van acties en projecten en bijbehorende uitvoeringsorganisatie. 
 
2.1. Met het voorstel voor de verlaging van de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers wordt rekening 
gehouden met de actuele financiële situatie bij de deelnemers. 
De verlaging van de bijdrage geeft wat meer lucht in de jaarbegroting van de gemeenten.   
 
3.1. Om de bijgestelde ambities te kunnen realiseren is drie jaar extra storting in het Regiofonds nood-
zakelijk. 
Het basispakket Bereikbaarheid moet voor 2020 gerealiseerd zijn en drukt stevig op de regiobegro-
ting. Voor een deel is de financierbaarheid gevonden in het saneren van zachte verplichtingen en het 
verkleinen van de uitvoeringsorganisatie. Om naast Bereikbaarheid ook een substantieel pakket Regi-
onale projecten te kunnen realiseren, is extra dotatie nodig. 
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Uitvoering 

Tijdsplanning 
De looptijd van ambities uit de regiovisie is tot 2020 (met een financiële looptijd tot 2023). Na vaststel-
ling wordt het meerjareninvesteringsprogramma herzien dat jaarlijks wordt uitgewerkt naar een uitvoe-
ringsprogramma. 

Financiën 
Totale kosten €  7.051.235,-- 
Bijdragen van derden €  6.103.168,-- 
Lasten voor de provincie €  948.067,--  
 
Dekking kan gevonden worden binnen: 
Programmanummer 5: Vitaal Drenthe: Ruimtelijke ontwikkeling 
Product 5.1: Algemeen ruimtelijke ordening (incl. Regiovisie Groningen Assen) 
Beleidsopgave: Participatie in Regio Groningen Assen 
Kostensoort: 440349 Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen Assen 2030 
 
Dit budget is structureel opgenomen in de begroting voor € 1.237.773,--. Het is de bedoeling het hui-
dige begrote budget aan te passen aan de nieuwe situatie, i.c. te verlagen naar € 948.067,20. 
 
De jaarlijkse bijdrage is in 2010 al tijdelijk verlaagd tot € 1.185.084,--. Het huidige voorstel is de jaar-
lijkse bijdrage met nog eens 20% te verlagen (totaal 30%). 
 
In de bezuinigingsscenario’s is rekening gehouden met een taakstellende bezuiniging van € 240.666 
(€ 55.000 + € 185.666). Op basis van de voorgestelde nieuwe bijdrage is er sprake van een vrijval van 
€ 289.706 (€ 1.237.773 - € 948.067). Financieel hoeft deze toezegging dan ook geen probleem te zijn, 
want die ruimte is aanwezig. 

Europese context 
Niet van toepassing. 

Monitoring en evaluatie 
De Regio Groningen Assen heeft een eigen monitoring, waarvan de resultaten jaarlijks worden terug-
gekoppeld. 

Extern betrokkenen 
Niet van toepassing. 

Communicatie  
De communicatie wordt verzorgd door de Regio Groningen Assen 

 
Bijlagen  
1. Rapport ‘Veranderende context, blijvend perspectief: geactualiseerde Regiovisie Groningen Assen 

2013’. 
2.  Rapport ‘Bereikbaarheid Regio Groningen Assen: geactualiseerde netwerkanalyse 2013’. 
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Ter informatie in kamer C0.39 
- Bijlage 2 bij geactualiseerde regiovisie 'Veranderde context, blijvend perspectief'; Terugblik  

samenwerking Regio Groningen-Assen 2009 t/m 2012 
- De regio als troefkaart, Advies over een actualisatie op kwalitatieve gronden van de Regiovisie 

Groningen-Assen 
- Besluitvormingsproces rond de geactualiseerde regiovisie 
 
 
 
 
 
Assen, 18 september 2013 
Kenmerk: 38/3.8/2013006743 
 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 18 september 2013, kenmerk 
38.3.8/2013006743; 
 
gelet op artikel 11.3 van het Convenant 2004 Regiovisie Groningen Assen 2030; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 

I.  het rapport ‘Veranderende context, blijvend perspectief’ vast te stellen als geactualiseerde visie 

voor de Regio Groningen Assen en zich te committeren aan de voortzetting van de regionale 

samenwerking; 

 

II.  de jaarlijkse bijdrage aan het Regiofonds te continueren voor een bedrag van € 948.067,--; 

 
 
III.  de financiële looptijd van de bijdrage met drie jaar te verlengen tot en met 2023. 
 
 
 
Assen, 13 november 2013 
 
 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
    , griffier      , voorzitter
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I Voorwoord

Oc ncab Groniqco'lc¡-r b i¡ a nh¡tç fuc bdr¡¿
Dc orEt s'"arin rc opøerrn b riat rtn¡dcrd.
Mi¡dcr comnbúc grod. mlndcr mtdddca cn ni¡dcr
bchocf,e ¡¡¡ oomiHdlng nn woningÞuntlocedcr co

Ua¡¡¡¡tnæng¡co.

Mocten çt nu ook minder g¡.¡l s¡rtatwtrhen in dc regiol

N€e!

De g¡eßoËrschriidmdc samennrcrtbg crdart veel we¡r&

voor onzc brugers, bedriittn cn gsmcenschrppco" Vrc

hebben ccn brui¡cnd stedeliit rænrcrt. dooradad met fr¡¡h
mturu en pnchrigc tandschrppen. Vc ontwiÌ*clen ctn

troogtzrrdig wrkeerssyrtccrn Ve bebbcn ccn sametth¿ngand

noningbornprognmrne etr cG vÊr$ÊrlÊn dc positie van dc

rtgio ds cconornisclrc hor spot ran Noo¡d Ncded¿nd.

Dc rnbitic blijfl onveranderd hoog rnrer nt rnoctør dat

bUiucd pcrspcctiduid gran plretsen in de wr¿nde¡dc coout

D¿t b€tckÊnt €en bcriihe inhoudÊtilc agcndr, ccn ¿¡4cP¡st

fin¡ndcd bodba¡r nr.criilu¡l¡træ$!ÍüUtpr!ûr¡mna crt

mindcr bcsnrwliila at rnbtcliike drulte. Hiermce ku¡um nn

vir ccn andcr groei- en onhv¡ldr.¡Pad in Sczemml¡ik rcrù.rd

bliiwr uulcn aan can florercnde ægb.

De Stuurgroepziet dczc ¡ctr¿lisetie vrn dc RegioüisiÊ ¡ls dê

basis voorecn gezonde wrdcrcontwil*elir€ rrn onze rcaio.

Villirm Moorlag

- Vætzít a van ib Swwgrq R4lø. Gtul,ùryt'Alla,tr
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"Benutten en uitbouwen
van economische kansen en
versterken van de lavaliteit."
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" De ge{þ{muleerde. speqrpunten
vertalen-wij in een praküschè agenda."
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I Vooraf

Aanteiding
De biizondere kacht ran de Regio Groningen.Ascn ligt in de wiiwillige

samcnwcrking tuss€n gemeenæs en proúncies. De s¡mer¡ìterking is ocn middel

om gezamenliike doekn te bereiken. Kortom: de regio dat ziin wii zelf. \!tii

we¡ken samen op besis ran een ste¡ke inhoudeliikc visic cn ranuit de overtuiging

dat grensorcrschriidcnd denkcn en bandelen biidreagt un het bereiken vzn onzc

gezamenliike doeler¡. Ecn samcrrwerking met een d''namixh þr¿her.

f ui* ranwcge dat dynamische lonkter is afgesprokcn om minstens eens per

vier iaer onze samcnwcrking æ emlueren en zo nodig de koers bii te steUe¡r.

De meest recente acn¡lis¿tie was in uoo9. Anno 2o¡t is het opnieuw tiid voor

een terugblik op dc afgelopen iaren. N¡¡st deze formclc a¡nleiding waagt zeker

ook de nieuqte realiteil tot bezinning op inhoud, vorm en *'erhYiize ran de

samenwerking.

Eeoogd resuttaat
tn oktober ¿o¡z werd in de Stuurgroep Regio Groningal'Assen voor deze

acrualisatie het roþende proicrctresulaat afgesprokenl 'Een lgenda voor het

samcrwcrkingp'æ¡band wor de komende iercn met waar mogeliik en nodig ccn

aanzet voor operationalisering. Dit op basis van een beschouwing van het recente

verleden en huidige en le wnvechten maatxhappeliike ontwikkclingcn. En dit

ook met oog roor de re¡liteit r¿n de Þstuurliike conste!!¿tie. Sobcr en doclrnatig.

Genraagd wordt ook om het biigestelde toekomstperspectiefæ r,ertalcn naar ccn

vcmicuudc organisatie e¡r benodigde insrummten, w¡¡ronder een ñn¡ncieel

perspectief (acnulisatic M I P)'.

Totstandkoming
De ecrste ¿¡nzet voor de actu¡lisatie bestond urt een disct¡ssicnotitie. die in

febn¡¡ri zorl in dc Sruurgroep tussendids is besproken. Verrolgeas beh¡nddde

her Dageliiks bcstuur op 8 nîåert eor3 de oogst tot d¡n toe. Op rz april hecft

de Stuurgroep zich over de eerste concepl{cruålisåtie kunnen uiBpreken.

Op 14 iuni heeft de Sruurgoep het eindconcept rastgesteld. Op z september hecñ

ecrr biieenkomst plaatsgerrcnden met raads. e¡ satenleden wearin het concept

npport is toegelicht cn gclegenheid is geboden voor het stcllen ran vr¡gen e-n

maken ran opmerkingen. Dc rcacties van die avond ziin in hct rapport verwerkt

Op 9 scptember heef¡ de Stuugroep het rappon wiigo'en voor bcsluiworming in

de reden en st¡tcn.

N¡¡st de actulisatie, w¿a¡ deee notitie de weershg van is, is er een emlu¿tie

uiqeroerd over de periode zooE-zor¡. De result¡ten hienan ziin in een

afzonderliik document besd¡ikbaar.
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1.1 Ontwikkeling van
regionale samenwerking

De s¡nrenwerlcing in de rcgio Groningen.Assc"n is gcsan als rcaaic

op de Vierde Nou Ruimteliike O¡dening (tgEE). ln ba riilcbdcid
kreeg het versterken ran n¡tion¡al sterkc F¡nlcn ¡nûer E¡dn¡ls

Onze regio pakte dat op met ha'sæddiil loooppunt Grcningcn',

ingebed in de regio Groningea-Asscn. Daarruast spcddc in

die tijd een slepend debat over þwincicgrcnsortrscluiidode)
herindeling waar de wiiwillþ senrcnncrting RGA uitcindel¡ik

een pessend antwoord op bleek te ziin.

Er is dcstiids bamrst gekoeen om het bcstuurliik model v¡nui¡

een wiiwillþ cn inhoudcliike georiðnteerde s¡mmnærking rorm

te teven. Alle deelncrncrs bchoudcn bun eiçn bevoegdheden en

vrrantwoordeliikledm'olktdig. Gernccilendcn en Provinci¿le

St¡ten hebben da¡rom dtiid het hrtste qroord in bcsluinorming.

Mede op verzøet v¿n hct Riik hebben wii ran deze srrnenwerking

medio irrea '9o inhoudcliik cn orgtnisaorixh inwlling gegevea.

In novernber 1996 wcrd op brsis ven ecn eerste integnle

uitstrking nn de Rcgiottisic Groningen'Assen een conrten¡¡nt

gesloten tuss€n ggmeenærr crr provincies. Cæntra¡l hierin stondcr¡

twee thema's. En€r¿iids het rcrsterken nn de n¡tion¡le c¡¡

inærprovincide betekenis ran dc sud Groningen, van de rcgiorulc

positie ran Assen en ran de rol vzn omliggend.e kerngn rls scbakcl

n¡ssen shd eî land, cn anderziids het re¡liserc¡ en een efficië¡re

rtrkccr- cn vervoerssruduut en ccn sarnenhangende oPg¡l\re rþor

noningbouw, neturu en hndxhap.

Kort en bond¡g r,ærd dit samengevzt in twcc hoofitdoel¡tellingen:

¡, 8er¡utteû cn uitbouwen ran

economische þnsen.

z. Versterken e¡ bcnutten ven de gebiedskwaliæit

gt



ln zoo4 werd de visie voor het ecrst fundementeel inhoudeliik

geactruliseerd. Onder het mono'trotere selectiviteit en

rrrscheidenheid ran kw¡liteiæn'kozen sii ervoor ste¡ker in æ

zctþn op hct bundelen ran wonen €.n werk'n in de zogehetcn

T.structuu¡ en. parallel rl¡araan. op het behouden van de

natuurliike en landxhrppeliike gebiedshrelitciæn. Dit resulteerde

in regionale en lokde ontwerpopgaven als 'Regiopark'en

'Voorinwsteren in het l¡ndschap voor toekomstige woningbouw'

en daaruit afgeleide uiwoeringsprq!¡¡mrn¡'s.

tn de erah¡tie van zooE/roog hebben wii onder meer v¡stgesteld

d¡t er meer v¿n builen n¡ar binnen gcrrcrkt moes¡ worden en d¡l

een grotere betroklenheid v¡n de stakeholderc nodig was Dit wes

het startsein voor ecn economische agenda. etn kwaliteitsirnpuls

voor het l¡ndschap en meer aandacht voor proñlcring. Drarnaast

besloten wii om rniddelen wii r maken om de positie van de niet'

sædeliikc g€meÊnrcn Ë vcrsterken.

1.2 De oogst van de afgetopen jaren

De oogst van onze samenwerking kan voor ctt deel

worden afgemeten ¡¡n dc vcle concrete Proieqen die er de

afgelopen periode ziin te{reest. Deze proiecten hebben het

samerrwerkingsyerband een pnkisch en herkenbaar gezicht

gegeven. Geen woordc¡, ma¡r deden en die d¡den ziin er teveel

om hicr op G sommen. Wat dat l¡c¡¡efì heefi de samenurcrHng

ha¡r besaansrecht meer dan beweeen.

Minder zichtb¡¡r, m¡¡¡r ven m¡nstens, zo niet groter belang, is de

¡¡ntoonbs¡r gcintensireerde aßæmming en samenwerking op

het gebied van beleid. Dezc samcnwerking heefi Seleid tot een

gemêcnt& en provinciegrensoverschrijdendc, integrale aanpak

v¿n $ronen, we¡ken, mobiliteit en landschap,

Vc hebben gelnvesteerd in het rærzilveren van gezrmenliike

þnsen, in het oplossen van gezamenliike problemen en in het

met elkaar omgaan als prrtners in plaarc vìan concur(enþn.

Op basisdaarran ziin wij erin geslaagd om riikmiddclcn tan

substantiële omvang na¡r onze regro te halen. Ook konder wii

een geeamenliik beroep doen op Ewopese rniddelen. unarmee wii

konden invcsteren in het verbeæren van de kwaliteit van de regio,

Het s¿menwerkingsrrcrband hceft verder þar waarde çtoond in

de regionale afstemming van woningbouw en bedriitenterreinen.

Docl hicrbii was het beperken van onderlinge concu¡rentie en het

beheersb¿¡r houdcn lan ve¡lieeen. De regionale srmenwerking

heeft geleid tot afsprakcn over dc hrantiteit en de h¡¡aliteit ran

nieuwbouw en bedrijvmterrcinen. ln rcrgeliiking met andere

regio's lan dit resulaat in deze crisistiid als uiuonderliik positief

worden baiteld.

Aanzienliike sutppen ziin gezet, met zichtb¡rc resuluten.

Vii kunnen tros ziin op deze re¡ulÌaten en de afspraken en hel

proccs tot efstemming ran woningbouw. en bedriiventeneinen-

Het nut v¡n dc regionale samenrrærhng staat in die zin ook nia
rcr discussie. De waag is wel of de rrcr¿nderende omstandigheden

om een andere koers wagen.

1.3 Veranderende context

ln septernbcr van eooS viel de b¡nk l¡hman Broùers om

en kreeg de ñn¡nciëlc crisis en vervolgens ook de recessie

Nedcrl¡nd in ziin greep. Viifiarr later is duideliik geworden dat

d¡armee de contorl Yoor de regionale samenwerhng veranderd

is. Dc nieuwbouw vrn woningen is stilgevallen. De verkoop van

bedriivmterrcinct en kentorer¡ is æruggelopen. De werkloosheid

stiigr Consumenten cn bcdriiven houden dc h¿nd op de knip'

lnrniddels is het inzicht doorgebroken dat er niet alleen spnke

is van coniuncnrrele cllecten. Ons a¡nbod ran kanoren, winkels

en bedriiwnterreinen is le ruim geblcken en loor onder meer

woningbouw is er no6 cen grote reservePl¡nceplciteir Er is cen

vragersmarkt onts!¡an wa¡rin uitcrst kritisch na¡r de kw"¡liteit van

het aanbod wordt gekekcn. In ñnancieel opzicht ziin toekomstiç
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rendern€nten niel meer zo zeker els voo¡hee'n. Dczc noodzakeliike

corre(t¡e ren de'leencapaci tei t' r¡¿n de fi n¡ nciëlc instellingen

beperkt de komende iaren de fìnenciële armslag ran bedriirrn,
bewoners en ortrheden aanzienlijlc Daarbij kornt een render

decentraliscrendc en bt-z.uinigende overheid.

Andere belangriike trends z¡in toenemende aendecht voor

verantwoord energiegebruik, een afnemend contrast tussel stad

en land, toenemende behocfle ¡¡n herkcnbaarhcid van pleas

en regio en de opkomst v¡n nieuwe vorrnen van econornie en

werþelegenheid.

Het jaar 2o¡', konom, biedt in ræel oyzichten een ¡nder k¡der

d¡n het iaar zoo8.

1.4 Btijvend perspectief

De contert rnag dan drastixh veranderd ziin. de betekenis ran

en het perspcctiefvoor de regio Groningen.l\ssen ziin bliivend.

Groningen-Asscn z¡l ook de komende decennia een groeiende

bevolhng kennen. Dc concentratie van werk. opleiding en

voorzicningen zet zich door. De wcrþelegenheid zal zich

vooral conccnt¡eren in de beide steden, met als gcvolgen dat

de dageliikse pendcl naar de steden toeneetnt en dat stedelijke

voorzieningen beter bezocht worden. De invloedssfeer v¡n de

steden grocit ne¿ñnate het lendeliik gebied kimpr De sociaal'

demograñs<he onwikkelingen uekken zich weinig aan ran de

bestuurliike regio. De regio Groningen-Asscn zel d¡n ook meer

een regio zonder harde grenzen moeten ziin. Het gaat om één

comptcmcnlair funcdonerend, samenhrngcnd s)¡steem, met de

steden ¡¡s kloppend hart.

Voor de gehele Noordeliike regio necmt het belang van een

gez-ond economisch kerngebied alleen m¡¡r tæ. Daarmc* trliifl de

baekenis v¡n de ontwilleling van Groningen.Assen onvennderd

groot, Nieuwbuw en uitbreiding van woningen, winkels en
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bedriiventerreine¡ is de komc¡de jaren weliswarr minder a¡n

de orde, rn¡¡¡r s¡menwerken aan de verbindingen én de hraliteit
t¡an st¡¡d en land misschicn wd des æ mee¡. Op her mornort det

de economie nrer aantreh, is ha van bebng om te hchikken
over een kwaliutief ¿¡nbod dat de toencmcnde, ma¡r vennderde,

vraag &en bediencn. En wel op zo'n m¡nicr dat in dc rcgionalc

samenwrrking ha 'gunncrr' boven het 'conn¡rrcrcr¡' rnrhevcn blijff.

1.5 Regionate samenwerking anno 2013

ln cen gebied w¿¡r voor bcwoners, bcdriivcn cn ectivileiËn

de gemeente. en provinciegrenzen er nauweliiks toe doen,

zr¡Ilen individuele ortrhcdc,¡n gezamenliik moeæn handelen.

luist in deee tiid van onzekerheid, stilrallende ontwikkeling cn

sch¡arser nordcnde middelen is het bundelen ran onze knch¡

en het 'orær de eigerr s<Þduw heerr sappcn'ran eminent

bclang. Het vooruitzicht van de tockomstige gemeeîteliike

herindeling flees: schadrærgroting) doo daar nie$ ¡¡n âf. Zodr¿

dc hcrindelingsplannen concreet vorm en inhoud kriigen. kan de

regioúsie daaraan alsnog wordcn çiikt

De inhoud is lcide¡d roor onze toekomstige regionalc

samenwerking. Het'bl¡uwdrukdenkcn' (uaubii de

overheid langetcrmiindoclen oPlegt) en de uitrol ran groæ

gebiedsontwikkelingen bchoren na¡r alle ra¡rschiinliikheid tot

ha ve¡leden. Dat geldt ook voor omrangiike progratnm¡r's voor

biiroorbeeld n¡tuu¡, landschap en s¡ater. Het wordt de kunst om

met gerichte, srrnentungcndc interventies en iniecties meer mcl

mindcr æ doen. Daar,roor ziin uitwisseling en samenwerking

onmisb¿re r¡oorwa¡rden.

Ook de veranderdc fin¡nciële contcxt is een gegeven. Het is

de opgrve om op de meest efñciëntc manier met mensk¡cht

en middeþn om le gaen en om orgrnisaties aan te P¿ssen aan

dc acnrch uitdag¡n3er¡. Met een minder brede ¡gerrda, eøt

¡x¡ngeÞ¡ste wcrhvijze, een opdracht om efñciënt en effeçtiefte

we¡ken en een adaptieæ benadering. Kortom: een orgrnisatie die

zich richt op de speerpunten , die het vuur ran de samenwerking

brandcr¡d houdt c¡ die bii nicuwc kansclr actie orgrnisccrt

en mobiliseeru Daarbii is een cruciale rol err samenwerking

vreggelegd voor en met de sÞkeholders in de regio.

Uitera¿rd is zo'n organisatie optimal flexibel ingericht

(ook qua finânciën).

ln Europa neemt hel be¡ang nn de regio alleen m¿¡r toc.

Uitenard bliifl er veel te doen op het niveau ran de lidstaten,

nu¡r voor zzl<en als 'rcgionde onwikkeling'wordt steeds meer

de regio zelfaanspreeþunt Ook d¡¡rom is het ran bclang dat

de rcgio Groninçn-Assen zich als særke, herkenbsre regio kan

Presenteren.

Een rcnndcrde contoil, m¡rar een bliinend perspectief.

Wat betekent dit voor de Regio Groningen-Asxnl Op welke

spccrpunts¡ mo€¡ de s¡menwerking zich richænl En op welke

wiize kunnen wii daår result¡et in boeken? ln het volgcnde

hoofdsruk lichten wii dit n¡der toe.

"|uist in
deze tijd is het
bundelen van
onze kracht
van eminent
lrelan g."
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2.1 De speerpunten voor 2013 en verder

De veranderde context brengt rnct zich mcc dal dc accentcn in dc

regionalc aanpak in de komcndc iarcn zullcn vcrschuivcn. Andere

tiiden vragr.n om andere an¡n'oordcn. I let Kl'¡liteitstc¡m v¡n de

Rcgio Groningcn-Asscn hccft hicrowr cen bcbartigcnswerrdig

advies uiigcbracht ¡'Dc regioals troefk¡art', rr iuli zolr)

De oorspronkeliike hoofddoelstellingen voor de

Regio Groningen./rssen - eronomixhe k¿nsen benutten en

uittrouwcn cn gcbicdskwalitcitcn lxhouden cn verstcrkcn -
blijren ovcrcind. D¡¡n¡n leiden wii drie nieuwc speerpunten

af voor de ko,'nende periodc, d;c dc sanlcnwcrking in de regio

nieuwe inhoud geven en het profiel van de regio versterken:

r. Het economisch kerngebied

verder onnvikkelen.

2. De interne samenhang tussen steden en regio vers¡erken

). De krvaliteit van stad en land behouden en versterken.

Het economish kerngebi& vedet ontwikkelen

De Regio Groningen.Assen hecft ccn bclangriikc funcde als

¿.conomisch kerngebied in Noord'Nederland. Zorrcl roor de

inwoncrs cn ondernr.me¡s ín de regio als da¡rbuiten is het van

eminen¡ bchng <!ar Croningen-Assen deze posirie trhoudt cn

verder onnvikkelt.

Dit vraagt om:

' hel vcrl¡c¡c¡cn van het ondernemers-

en vesrigingsklim¡at:

. lxdrijfsonnvikkeling en -vestiging;

. vcrl¡ondcnheid rnet andere regio's;

' het profìlercn v¡n de regio als de alt¡actieve

stadsregio w¡arin het prettig rr'erken en wonen is.

ç;.Yl6
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0e inteme sonenhang tus*n stden en regío veßteúen

De ven¡revenheid tr,¡ssen de stcdcn Groningen en Assen encrziids

en de regio andcrziids wordt sterker. Het ¡¡nal dageliikse

wrplaatsingen tussen de rcgio en dt ¡teden goeit nog stceds.

Of ha nu is om te werken. te $/onen, ondcnriis te volgen,

medische voorzieningen æ gebruiken, te winkelen. lc rÊcrcëren

ofqænementen te bezoeken. Bii gebrck aan een goed Nederlands

eguiralcnt gebruiken wii voor het gebied waarin men ziin min

of meer d:gcliiksc en reguliere activileiten ondcmcÊ'rnt. de

term 'daily urban systcm'. Het is zaak erroor te zorgcn dat dit

samenhangende sysæem goed krn funaioneren en zich wrder

kan ontwikkelen.

"Het is zaak elvoor
te zorgen dat het
'daily urban system'
soed kan functioneren
ãtt zichverder kan
ontwikkelelt."

tillnsum

Jongecn varen in l{inlum
o¡¡der de brug'0e Eoog'doot
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Dit vnegt onr
- cen hoog*zardigen duuraamvervoersnetwerk
. het rærsterken van de biibehorende infrasuuctuur;
- het monitoren vìen rÊgionâle aßpraken ovcr dc onwikleling

ran plencaplciteiten vpor çonen. werken, bedriifshuisvesting

en voorzieningen.

0e lcwoliteit yon stod en lond &houdat en versteúen

Het Kwaliteitste¡m typeert Groninçn.Assen ¡ts 'eer¡ regio met

een grote dirrersircit ¡¡n hndschappen en woonmilieus. 'Sad

en land'vormen hier een weeeenheid, De regio combineen

een grote dircrsiteit ¡¡n recreatievc milieus en noonmilieus

mct ccn brccd cn actuecl culturcel aanbod- De regio combineert

wiiheid, ruimte en ecologische hsalitcitcn mct ccn brced

sp€ctn¡m e¡n stedeliike en dorpse voonieningcn' (iuli rotz,
p.rr). Die hraliteiten willen wii koes-teren en waer rnogeliik verdcr

wrstcrlcn

Dit vraagr om versterking vrn :

. de stcden als cenue en ¡nkerpunten rroor werk, onderwiis,

cultuur en voor¿icningcn;

. het landeliik gebied rls untrellccliik cn vitaal plattelend en

rocrcaticfgebied.

2. 2 Resultaatgerichte regionale samenwerki ng

De vennderde contex leidt niet ¡lleen to¡ ¡anpassing ran dc

spccrpunten v¡n onze s¡menwerking. mrar ook lot €en ¡ndere

wijze naarop wii ran het bereiken nn ¡esult¡len werkan.

Allereerst wordt steeds duideliilrcr dat resula¡€ericht werken

anno 20¡, cen anderc aenpak rtaeg drn roor dc recessie. Grote

pfogE¡rnfn:¡'s eî grote gebiedsontwikkelinçn ziin niet mcer aan

de orde. Result¡¡t moet worden gebockr door ruimte te bieden

a¡n inithtief en daerbii (ook els orcrheden) steeds sapics. hoe

klein d¿n ook, ni¡er voren tc zetËn. Ricbtsnoer hierbij ziin niet

mecr uigcwerkæ plannen, rnarr de geforrnuleerde doelen cn
pcrspectieven. \vii weten biivoorbeeld dat wi¡ een'vitaal platæland'

willcr¡, m¡ar hoe die viuliteit rorm kiigt, zal bliiken uit concreæ

s¡¡ppen en niet uit v¡n tercren ingernrlde plannen. Uitera¿rd zal

ook de overheid zélf gericht actie moeten ondernemen, mear dc

overheid zat zich rrooral stcrk'n¡¡r buitcn toc' moctcn oriënteren.

Det bctckent zocken naar initiatieferr invcrteringskncht, in en

buiten het çbied, en dit rerolgens mogeliik m¡ken of rærbinden

un de eigen investering en acties. De or¡erheid dient daerbii visie

ern inspiratie ran te reiken om ontwikkelinger op g¡ng te helpen,

malr ook de algemene belrngen te blijræn behlniçn en de

da¡rvoor benodigde kaders te steller.

Binnen de regionale s¿rnen*'erking çldt det de actie r¡oonl

op dat niveau moet r¡orden uiçercerd waar de middelen en

de vcrantwoorddiikhcdcn liggcn In principe is dat dus zo

'laag' mogeliik als het kan bii inwoners en onder¡emers zelf,

andeæ bii de gemeeaæ en ¡ls d¡t nia gtat bij de provincie. Het

semennerhngsrærb¡nd toerr die t¿ke¡ wa¡rvan cen regionale

meerv¡a¡rde k¿n worden aangetoond. Daarbii plst ook een

opdracht dc sa.manr.ærking op een 'adaptieve wiize' vorm te Beven.

De nraaschappclii¡a en ruimtÊUik economische ontwiklctingen

bepalen hierbii de agendr; de vraagstukken worden op blsis ven

maatrcrk aengepekt De grenzen ran de samenwerking liggen

nict rast ør ziin efhankeliik van de opgar cn het ræ¡werk ran de

stakcholdcrs Ook hierbii is ffexibiliæit wrzrntiiL
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De geformuleerde speerpunten vertalen wij in

dit hoofdstuk in een praktische agenda voor de

Regio Groningen-Assen. Dat gebeurt tegen de

achtergrorrd van wat eerder werd opgemerkt over

een resultaatgerichte regionale samenwerking

(aanpak anno zor1,, actie op het niveau waar de

actie primair thuishoort, een efficiënte en flexibele

organisatie). Ook geven wii aan op welke wiize

de l¡estuurliike organisatie van de Regio

Groningen-Assen toegesneden wordt op het

vorngeven aan deze agenda.
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In hooftstuk 2 zijn de inhoudetijke

speerpunten geformuleerd waarop de

samenwerkende partijen in de Regio zich

zulten gaan richten. Hieronder maken

wij deze speerpunten concreet in een

uitvoeringsagenda voor de komende

jaren. Daarbij brengen wlj onderscheid

aan tussen vat de Reglo Groningen-

Assen zelf zou moeten oppakken

(RGA doeQ en wat zlJ van anderen

verwacht ('RGA agendeerfl .

Deze coördinerende of stimuterende

rol die het samenwerkingsverband kan

speten, kan verschitlen a[ naar gelang

het onderwerp. Die agendering richt

zich zowel naar binnen (naar bewoners,

ondernemers, maatschappelijke

organisaties en overheden in de regio)

ats naar buiten, waarbij voor het

schaatniveau van Noord'Nedertand

vooral de organisatie van het

Samenwerki ngsverba nd Noord-Nederland

(SNN) een betangrijke partner zal zijn.

qt 2r



[conomisch Ptatfu rm facititeren

(vb. versterten ondernemerschap,

aansluiting st¿rters en jonge innovatieve

ondernemers). Uittomsten van het Ptatforn

kunnen leiden tot g€richte regionale acties

op het economisch terrein van de regio.

llieurræ economie vnagt om variatie in

tye*ptekken bij bestaande en mogetijk

nieurve locaties.

Exteræ beæikbaarheid van de regio en

de verbinding met andere economische

kerngebieden.

De regio Groninçn-Assen in beeld ats

çzonde middelgrote stadsregio (agendering

bü sNt¡, in Oen Haag en in Europa).

Het economisch kerngebied
verder ontwikkelen

Uconomic is eltrjd urr rcsr¡ltaat ran s¡r¡rcnwcrking. On<!crncrrrrrs

rvcrkcn rr¡,r't rrsico<lragcl:<l vcrnrogcrì a¡r: hct rcalisrrcn varr

rcndcrnc¡r¡ r:rr hr:i c¡ri'¡c¡: v3!r r¡¡cuv;c b¡ncr:. I lct ortdcnvijs zorgt

voor g<x<! gckrvelifìcc.c.rd ¡xrsonccl. Dc ovcrhcicl zorgt voor d('

¡nfrrstructuur cn gcbirrlsirrrichting. het s'ettelijk kadet cn et'n

lxsislangnct voor irrkol¡rc¡r cn stirtulcrcrrclc r:taalregelen.

Åls e:rnjag,cr van dc tro¡¡rl¡:rischr o¡r¡rvikkcling zrcn wij een rol

v.eggclcgd voor het nit'r¡we Hcononlisch l'l:tforn:.

Her lxrlrijfslcvcrr h<:l>lx'n s'ii gcrraagcl tc kor¡tcn rÌ¡ei ('erì

innov¡tir'. en investerin¡,,srgcntla. I lct lx'iriifsictur brr:ngt

cl¡a¡¡¡ìcc rticr¡w clatt voor de nrarktoriëntatie vln <lt'rt'gto.

llct docl van dic:rgcnda is orn via satrtetrrvt'rking,sverb¡nden,

(nit'urve) nr¡rkien ('n s(:(totcn bi¡utc¡: hct lxleik van ht't

¡lidclcn.en kleinbedrijf ven <ie rcgio t<'l>rt'rrgctt. Dc i¡t¡rot'atit:'

cn ir:vcstcrirìgsagenda s'otdt binnen hct lico¡:o¡nisch Platfì¡¡rn

¡í¡{cstc¡nd rnct dc'overheid t'n het onder*ijs. t,:it <.lc cn'aringctt in

de rcg,:o's'l'v;t'ntc clt Eindhovt'n hebben r-il lerin¡1 gctrokkcn: dc

inhou<ì en aanprk is ¡ru¡trvc¡k en Passend bii onze ¡cs:o.

Sarnt'nwc'rking door hc¡ lrdri¡f .slcvcn is in onze reg,io nìel

varrzt:lllprckcrrd. Bovendien is dc ¡¡nsluititrg irt dc regio rnet

de kansrijkt'c(onomischc scctotc't) zrvak. De fcxus moct in dc

rt'sio d¡n cxrk liggen op het vcrb:ndcn varl !Ìlensen en bedrt¡vt:n

(bcstrrnd c¡¡ ¡ricus'. groot en klein) mt:t clczc kartsriike sectore¡ì.

ln <ombinatic n:ct dc kcnnis e¡t hel innov¡t¡t'vcrn:ogcn bij dr

RUC, hogeschoìen, ROC's c¡r a¡¡dc¡e irlstt'llingen, ¡nondt det uit

in cor:c¡clc niet¡n'e activiteilcn ('n ntccr lxttcrl itr onze r('gio çoor

de konrr:ncic jarcrt.

Haren

Voor sonrnrrq<. Jciì\':io¡icrì gclrii ci;t <le regio de ¡rr:stt'rl)¡J: r't',

sch¡¡l hccl't ocr tol sr¡cccsvo)lc rritlot'ring ¡t' ko¡:lt,n. ,lndt re

acties. b:iroorbÈ.-l<! cir ee¡r rel¡tie hebben ¡net Der: Ilaag err

liuropl. ku:rr':c:r l-:t'icr doo: S\\ r,;o;dcn opgcpakl.

\foor tlt: rcr:o bli¡{-t d\' i¡¡k \\'('gg('[igd dc gt-rnrlkte ¡l.s:rr¡kcr: t'r'er

de lxst¿:,nie,'¡1 ¡-11'¡1'.¡¡.1¡ ¡ìì('t¡so lctJtt{'s lcr¡r lxrln:fsl:'.rtsvost:ng,

t(' :rìo¡lilcr('n ca i\'.-::jr r:<xìig <lc ;fsÌcr:rrnrng lc :ì(:uJl¡s('r('n. \'LÐr

ccll colìnlttl ¡¡ntx¡i ¡¡n r';erkìcc.rtics :n de rcgto is <!;lt nict

8('rìO(fl. D: tiiet:r\,c r'(onon)l(' r'rlagt ocrk ecn qro:crc vJrl3t¡(' :n

rvcrklc<¿trrs d¡r: rìr i¡uicljqc, r'aak eenvorr:tigr'('n tlìonofi)¡iç¡ionolo

scrkr:rilirus. I lcr¿cbruik r¡rt tcL:ouwcn z:rl d¡arbii t+n

bcl.rrr¡¿:¡ llc :ol sol'lcrr.

De ri'gio dic'rtt 11¡¡rl¡;rs! r.is lcsl:g:nqsrcï¡o )os¡tlcl :lt lx'clC lc

ir;: jvt.r:. rrr.: rr';::rdc:iit¡; \oor lov,(: hr'l v.oon. ¡ls hei *'crkklirn:¡l

V,'r;r nro¡'.c.i:rk slullcr: s:i aan bij t1c profilt'rirtg v.lrl rclcv¡nte

or¡1;lnis:rtrci t'i: lx's i¿:rrCt' r<.¡¡l: ¡¡:ul¡ic¿tie. clt r:rr rkeli rr gkinelen.

F)t exter¡:c lx'r<'¡l<ixl:hricl r'3:ì onzc rcgio c:r <lc' icrb<lr,'dcnhc:<i

nlel ¡ ndcrc ccorlo¡: : :;t l:c krr rtgcbicicn r ia ht'l hoolìì rvt-gcr: net.

hc spocr (-n doÒr dc lucirt ((ìÂL) rs irtx.rldzakc'liik het ¡¡nd¡chts'

gcbicrl rar: irct SN \.

Lìrukl.e þ;; de b!sh¿iìe oo

l:t l:¿¡;sferiurr ir: ll¿rct:,

..rà(t iP Å?8.
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De interne samenhang versterken

\toar; *i'¡l !.ot<: lì:rcl:ol:rrc:r<ìc r<'¿:r>:s cr':t t<llt:tlln i r';t crrcls.r.rlìtxxi

:rrr v;(x)¡:. c'r: trr'¡k:l::llcLrs::ct1ìli. r!lltotlrltr ock itoil¡,-lr';i:t:tl:t1r'

(cl¡Ìiurclù) r'oor/i('rììÌìÍ¿('tt t'll ol:Ct':tt'tìsrtlorlt'iiikl:crirl: ()rcr <ir'

;:l::r:k crt r{-s!t':rt:r':iirl: ti.litr';l:t }tebi>:r rrr¡ tt':¡t::tjtjcls:cr1:o:tllr

::l.sor.:!:r'll tr.t'::l::i:'.. tl:c ìrooltlzirir'l:ik ii('tllotìtlor(ì )tr;<'lcir Ìt'

r\'¡)tar.tì. llr r(¡',iovr':'irilt<l t:loclr':l $:i :lcr: l(¡8(((ll (.)l iìlt'l:s('

o:rlv.rikcli:ttlct: ùn k..ìtìsrll vool <it:t'P,:tl. I)r'zt'k'.rt:llr:: (\(llll':('('l

.t jdtll tot :r:r;rD; ssil;l: crr :r:r i:vrrliilt¡¡ \'.i :l lìci n isilrJ kt'rtk:tlt':.

i )r lnlt'rl:t .x'rc: kl¡3;:ìrc:c js i'r'tt tìo$al7iì i('ì:¡ kt' r'txrls rr:dt

\oo: ((rì gc<r'lc' rt:;ron;rll ot::s'tkI:cì:r:¡i. i iit'l )igt ('.1: :l(lì('i('

rol irro: <jc s.r:r:cl:rrt:rkir'.gso:1,¡rìisiìl:(' R(iÂ zt l:. i)r ¡'i:r<ìrtil:

(¡: cO!-iltiìlìcr( rÙ-o. rììß'i z:i it r:r l:lc:: oi) i:(t oigaitlìs.':('¡: rJ::

iir:oiirr';arJitl ol,\:n,J¡¡r 
"r'rvor:r 

(l lOl'). irct rc:lisclt':) i.,rl l) ' R

r oorzien ingt't: t':"¡ r': t: l;Itl::o',1!r I)itls.

I)<' ix'rt':kb¡¿ ri:r':isstt¡t¿gic',¡tl <ii' rt'qlr¡ rs ¡t'rtt l: : ot) :rcl .rr(. jk'

:r:¡:,: ht:'.:<icl: l¡r: it'<rr¡:ro:l:iscitc !crplxllic's, q:t:tl'()1:l:r': rlt'!lt':lr)::

aÕlìc('¡ìirJi:('s. cìt'zOl¡lroolz:rr:!:qv:). (i) Ctoltitlg, r: .'\::t:<¡r: 1,.'i<ic.

l'¿r¡ìlcl ra|] (l( J(lt:¡lis¿tì( r'.rtt <ic rt'qlr.)risi('is (l(' \(:\\cfiJl:.rl)¡(
r'::¡r .::>i¡l> ¡it';rlu:,isccri. L.:1 (lq ¡t)i!l)se iì:¡kl <ì.rr <ii'll: .l<;c6

ìnq('r('ii('lx'r<':ib:a:lrr:csstrrl(tÌir Ia:r <lc iìog,io (i:o:l:l:¡it'::'

r\ssL.tì sticccs!ol rs gcst'i's1.7it is r:o¡1 s:(rCs sl(lìÉ !l(r:c,'l¡

()rÌl t¡iii'('rìl()p('r:t:r'01:lg.rkkclit:rit'l: c:t ltrl:tis oP :( kilt):ìi':)

',J:l!Ìcn lorial tle lt'r,.rc ,x'r<':il::i::r lrlr¡{i. O¡> <¡r:ilr':iit li'l:

',r':ri:r'nt <lt'slr::t'¡it'\1('; ('\lrJ 3Ci(¡ì1('l). lìÌtlrt ll<l lllÌ,i:::ìflsi.lI:i

r: rì¿i t:¡ lirltikl>:r;rrilr':t: l:t <l<'rr'¡':o l;tt::idcrt: "rç:tit 
ri:lt.ll

rr':r::rtlrir:il \(¡\'c(rs5\iÌ('('l¡ì ì{}:): Juio. iit'ls. ìlrrs tt. llcl:t.

.-.;.lt.lclulc:r:cl r:rJ!l:(Licl(':r crp iìii goìrlr',ì r'.::t l:ìo.):i:Ì(':ts.ci:

\(Ík('( lSl:l:rl:.rt:t'rl:c'::i. ():¡ [)iSlS \.!l'. L:r'Ì>t'lt'lil>:rl:ilt:(.\\t:-:i l':i

i: sr:t [^*rt:k.l;:,ri:e r<ìs¡:ro;1t:t:tl:¡J ]c: ] lC).'ar orÍr,r'::ìr':(i ¡:r::

¡rcl [h::s'.ralkkt'i .¡t'rt'lslr:,:::):,':ti. :r:rl il)\rsl.(¡:nlÌcl] i i()\j-:rsst ¡:

O\'.k¡roc.¡:;:r',rr':l(!) (Ìl l).lì. uorcii i:lr:'::l ilt'! rc¡i:u!ol:tìs 6.;Ì Ìlì:ì o. ;:

rrr:o bilÍlt(:rirl('tì. ()) t.i ttl:li .¿r): I hrol'l tle Sl":t::¡i:oi:r )c:.'rlc'

l:ci:csl'.tit o',('r {io \('ts(':krl::lrsr:r)r': bill}:ìo:('lìtic ir:;Ltlt'::

:ls ic>r>rlt;¡ri¿i ì;csìtli: roor lc )r'Ey,t':r;¡:: r¡dr:l (!: Si]l:clì. O)

l>lrrlzlìtìr 11 r.rn ti:l :;i))o:l ..li:l iil tirir't.:ìx'lL'¡r <ic .r'irrl':t'll<lr

proì('( l('i¡ l:rcl ¡iil>chrtrt'nri<' lì:l::tcicri:t13 lì¡tìtl \\('( a1l('4('r('I:.

Í):r¡:¡t¡lisi z0l't;r'n rlï i)to\i:l{i('i'iì :lcrÌì(('¡:l('(;:or:i:j!-;(lÌ !r)í):

<lc fi:r:r:r:crilrtl \'l:l l'rjr'l:\\'( nroì('t1(:l o:Il dr :('ìjo i':t ¡ic .t.l:i

r i¡ <lc i jO\'.st:r:(l'.ìu: :I)rl clklr¡;' l,' icri>i:t<ìc¡:. Zij zur¡',ct, o,;l'l

\oor JiliÇ qr¡t'l¡icr':'<jc Ì)roì('i t(:l Jrl) dt ;t'l(lilx:t:lti':t: r'::t tlt'

\l:¡(ì (;ro!:jr:ti('r t('ìraarbolllrjI: l>t¡ t:l'::ttÏcx'l:lì¡Ì r:r: t:e ¡r,rolt

:):o'r.,(t|rì 1(irr:rttnqct: Ilrlc:lil-)¡::ì. Ook ht'i Ri¡il:s:rlrlfic'r i::.lc'

:riì:oÌ.11r'l>l'rc:k.r:i:¡ri:r'itl. \lcl ircl 'r:o;,,r:i:lìÌl)¡ iì('t('Í ,x'l:::l:,'l:

rlordt ioo: iì:;\ r';r rrgro <lt kon:cl:<it' ::r:t't: ¡',cz.ir:tci:liik lrr;i

l\,u)\('sl('or(i tt: j:t'l zo ¡:ortl lttt-ltlcì::i biÌ)l:ì1!'Ìl ïJlì (i:'ix\::-J::L:

"1't'\'()1't 
s: !t í rJ s l: ti:, l .lti:.

l.lonitori rr g va n r,roni ng bouw, werktoc ¡ties

en nrobitrr¿itsontrrixkeli ng.

Het l¡ereikbaar houden van de economische

toplocaties in tle Regic Groningen-A:sen,

waafondef de kennisconcentraties, de

?orgvoorzicrìingen, en 610ningen Airport

[.etde.

Versterken vün de HOv-structuur van de

regio. inclusief ov-knooppunte¡ ¿¡ P+R.

ioc¿ties.

[.¡itvoeren v.rn het programma Seter

Eenutten. ir,aarbij hÈt gaat om het beter

benutte¡l vùn bestaande infiasttuctuur.

Verbeteren yan de bereikbaarheid van de

reqio !'oor ¡uto, 0V en ñets. Slimuterert van

nrobititeits- en verkeersmanagement.

\'ergrot¿n van de lariatie aan woonmitieus

en v¡erl:ioc¿'.ies.

+'. v1
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opmuddng lculrllg
ll3r1-il3r3)
- \þrHtarlng lur&orfrfomhg

aî ñaBroÉð rlchtlng
blnændt¡d cñ q¡dorì.

. Raåür¡tþ tanrhrpunt
(ilro.bur. bùr.hr),

ÙìY.rtdng$rlt.t ldñrtluclu¡rt
rn oprnbür Vrrvocr tcrt/tod$
(P+n Lrch rl¡rl¡rn llþn cn i
toppetrn Qllnon) :- lnlr¡¡trrrctuur N0Y.ùrrf ¡¡ôÞtttan:

Lb.u \rrrâ.lhn Hov.b¡r. i
- Á¡r'thg P.R t?cl. i
- oltS Dl ê (inrrhdt$ totgllcr

09
0oonntwlklclln¡
P+Î lrrldhom
. uitbaiding buropsr.lp{¡¡tsan.
. t¡tbrridtrB p¡ltæ^,lonhîlngañ.
. frr{hrltrvaú.ttrlng rtàtlon.
- lrilbtçrdlq¡ ñctsrwrrhnlnça.
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r.rt Prolrtn'l|¡ Sttcl ocnu,æn. hxt. Grgnlngçn Acrtltb¡¡r.
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' r,' lûÉrtadôgrp¡¡lat ¡nft¡rt r¡tuur
Êrì ogêâb¡¡r Vcwoar l¡avloóaû
(?+t tctl. 3tûlttatr ltjnan tû
tôp9êltn Qlincrf)

.1 I ?fogr¡ñnt¡ floñjñ^S 
^$atì 

(r¡nErìvo+giig brrJtt¡tlOa an
ßraô ¡u¡d)

:1/, HO/.¡rllrftLtJs?
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i'ç Dooontritdçting P+R ¡uidhorn

I
lnn¡fcrlum 0c ?u¡t
- Xrul$ulrt Y¡n dh!ff ùl,3tljtì?ñ

an ftooldhrgrn (A?E rñ ll¡a).
. ûrur¡¡¡m W.tnoopgunt ntt

p¡úatrf¿otheitan (P.R).
. G.oîingrn Alrgori ta{d?

\trùlothn rnat ¡rd?rt dyn¡fio't.
. Vrrù?tíaî dooDttoÃting A¿t

door tl¡¡rkrffnarmtn¡rrluilirl9.

0a
llov.r¡ W.¡l 3! fßG
- Vcrùctcrtog vrn óc rætlrcfl

lÉt 0V ot & (orldof
nodto/Dr¡(lçî^r?k
câ Groningan door d?
¡¡0lcA ran hd l¡¡îSa
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Hoo{rtrtüion).

ta
Buùrltr tloogr llcrrtn
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. Verù.tering bùront{ultl n9
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05,06
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tn öinltnsl¿d ¡pdt vtrù(tard door da ¿¡ñltg
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lulútlijh Ringrçg ¿n hrt Ull(G tn ero tllnctr
¡tnrluitlng v¡n P.Î [uroÞ¡l¡rt (Pt) op
dc tu?oÞlr?g.
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rijr?l vo{lrdii b?r?t.
. Uitôr?idin9 i¡r da (¡D¡drdt (500 p{¡¡tr.rì)

Ërñindc( l! drú oD dc ring rn rtadatlrlt wÊgañ,

0t
flognnnr 8!tar 8.llutt.ll,
lncL Gonltqen Ernllb¡¡r -
vr*aarmailOamrnt
- lltnîlndaan Yoartrdgrt(i?,t¡cn.
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- llobltltlitsír¡rÐg?írãl.
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i.3 De kwatltelt van st¡d en land
behouden en versterken

Dc sædcn mocæn zich vcrdcr kunncn on¡wikkeþn ¡ls cr¡tn
voor nc¡h ondcrwiis cn rmoreieningen. Over wat drerrtor nodig

is op het gebicd van uæ¡kcn. bcrcilôo¡rheil en *oningbouw is

bii dc roorg¡¡r¡de specrpunun el stiþctaen Mcc¡ d¡n voorhecn

rroeten wii aendrcht hebben wor de hv¿li¡cit van dc bcsraande

gcbor¡ildc omgcvingen d¿n voonl roor de herstrucn¡reringt- cr¡

tnruformrticopgae.

tla hndcliikçbicd mocten nii alserfgoed, vical phtderd øt
rcoerrief gcbicd (Nrtiontl landxlup; sredeliike recreatie] m*
eco¡¡omisch dn¡gvlak in sard houden cn rtrder onwikþlctt
Cultu¡æl m lrndscheppclijk crfgocd kunnen d¡¡tbii ¡ls p¡¡els

tcr pro6lcring rnn de regio ingezctuorden. He¡ Kqaliæitstcam

bc¡s{cr¡cen c¡âerom ha ge,larieede tandscbp nn Groniryen.

Asscr¡ ee¡ qærkeliit'unique selling poinf nn de rcgio is (2012,

p. r5!. Ha bchng nn her lar¡dsclr¿p voor nthiin en ç'eln¡n

ben¡drutken wii warrùii st oP 6m meer ofrcr¡sieæ menier

çbruik rnebn vrn diecigcnschappen Het huldþ prcgnmna

Regiopork gran wii inholdcliik onbtrfen narr regionale

l¡rdsch¡psproicctcn, wrarbii ccntnel z¡l saan de ¡oeSercede

w¿¡rde wor het rcr¡tc¡þn tan de çbiedshrelitcit tan de rcgio

en hct bcr¡uncn v¡n de eco¡¡orni¡c.he k¡n¡en roor recreerie

en þeri¡rnc. Uiwoering vrn dc landsclrapeopgrven zelfi¡ een

vsentwoodcliikbcid vzn de prwir¡ciæ. ¡n sa¡nenstrking ræt

gemcenten en endcrc orgrnisaties



De primaire rol van het regionate

samenwerkingsverband RGA is het

facìtiteren van de politiek-bestuurtij ke

aßtemming rond de regionale agenda

en het versüekken rnn co-financiering

of subsidie voor regionate projecten.

De uiWoerende rot tigt zo veel mogelijk

bij de deetnemende partijen. De nieuwe

overtegstruch¡ur is ingericht op deze

rotopvatting en de actuete inhoud. De

uitr'verking van de speerpunten/themas

vindt plaats via bestuurtijke opdrachten

inctusief de fi nanciering.
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DAGELIJKS BEÍUUR

sruURGROEP

Economisch Ptatform
Sestuurtijke trekkers

Eereikbaarheid
Portefeuillehouders

W

iHffi
Regionate Projecten

Regio Groningen-Assen

.-. ¡F

4-+
0rganisatorische maatregelen

De Snrurgrocp lrlilft olrachtverlencr cn hct bt'langriikstc

sturingsorgaan (frequentie 4 à 5 keer per iaar¡. Ze doe¡ dit

op basis van eenduidig geforrnuleerde proiectopdrachten en

.plannen. rþnvullende activiteiten en proiecten rvorden door de

Stuurgrocp via een iaarprogramma geaccordeerd.

R¡dcn cn St¿tcn ncn¡cn kennis van hel meeriareninves¡erings.

progralnrn¿, dc lrgroting en het iaarprograrn¡n¡ en rvorden

d¡¡maasr middcls rcaiobiicenkomsten geinformeerd.

l'let Dageliiks lìesruur krijgt ecn rol op afror'p als bestuurliik

voorporual / taskforce voor spccifickc intcrvendcs en als de

voorbereiding v.rn de Stuurgrocp meer eandacht vraagt.

Hcr bcstuurliik trcflen op inhoudeliike portefeuillcs bliift

gefaciliteerd cn wordt waar mogeliik gecombineerd (r. kc'cr pcr

jaar, niet geformalisecrd).

Hct portefeuillehoudersoverleg Bercikbaarhcid bliifl bestaan.

De overlcgstructuur werkt uit in hoercrrc er maatregelen

mogclilk zijn die de efficiëntie en effecrivitcit tcn goede konlen.

De uin'ocring van rcgionale proiecten wordt aangcstuurd door

bestuurliike lcrtegcnwoordigers van de dc'clncmcrs, onder

veranntoordeliikheid v¡n de Stuurgroep.

Het programma Econornie vervingcn wii door het

Economisch Platforrn.

De programma's Regiopark en wonen intcgrcren wii in de

pi jler Regionale proiecten.

DcfiniÈring wat onder Regionr!c Proiecten moet rvorden

rerstaan, evemls hct vaststellen van een nieuw bcoordelings'

en spelregelkrder rindt door de Stuurgroep phrts.

sfuURGROEP

ireffil
DAGELHKS EESTUUR

ls
Economie

Portefeuitlehouders
ECw Groen RO

i
a i ..,' 29,
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Dc proitctcircctrc ix'houCi ir:La¡ advtstrtrltic ro: sigltaÌct'rt

¡r'levlntc 1lx'lc:<is)onts ilileli¡rqcll cn cooriiltrtrt <Ìc i¡lzci',¡rl

:llclrs k¡rcl: t.

,ianl t:llcr:r:r' ¡cltl tlci lrrt i ¡) hcÌ ecorrt:n:::;chr Co¡¡lt'l n

oígâ¡ilstií\'n \!i) \'()or ro!cr llloqcliik !l¡ tlc ì;cst¡randt'

siruciu:(r: r'¡¡t S\\, pror:tlcits (l) d(Ì f¿crnc('rltu) Crolìingc¡:

t'¡: Âsscl:. ot:C(l \'('r;ì nlNGrrdci:; kirrid v:ttl <:c Sturrr¡irccp.

I)rojritrtt v;aarb:i ll;rtu:tr ('l),/ol \\'eleronnvrkkclrl:g, !coroÞ stJ:ìr

r,,or<l<'¡r l>ir:r¡c'l dr L<-st¡¡n<ie slrt¡(ltìlclì \'alì de provl¡:(:(|s

u!tgevcr'ri. ol:ticr vcrsrttrr'tÐrdelr; khcid r':r: <!c Slull t erotp.

D(' :ilor.ÌÌl()r:IlLl rvcxcll gcort¡:ttltst'cr<i v:¡ d(: clccllltlÌìcrs

(rrog, lr l;<plìtn). ot:cìt'r vcrl:rtrr u.rrdrlt j khcl<l r'¡¡:

dt'Siutrrqrcrcp.

De uoíilcr:lrg rvoldt g.-org;,nlsccrd via dr lxst¡¡¡r:t]c s:ruLttll(':L

vcor rcgio. en staisn:arkcting , orlCer rtr:r:rtr¡'<x.r¡di'lllkhei<: r¡:'

de Siuur¡1rr..:cp.

l)c ôrldr'rsletlnìn¡; :n k*'aiilttl cll tt:r¡or:jtis wo:ct qtlltc::::ccrtl

r'¿¡rui: Cc deelncnrc¡tCt' or[i;lilisiìlics. or:d('r !crlÌ ll\\ (x>r<lt'li jki:c:c

r'.-,rr dc Stuurgrocp. Zo rro<ji¡i klrr op pro¡<xtlxis:s (xtÍri)('

txIX' rtisc rv<.¡rdrn i n qcscl:¡ kciC. [en :l¡derc u:is t: ]it :t t¡ i: :cn':i r:

lin<it na it'zr¡nt'r :¿oI , Pl¡¡ls.

I lci Colllrr::u¡l :-oo4 Regio\/is:c Cronir:¡,en't\ss'Jrì ?-í) jo

rvor<l I <.rD cjr ltlt'¡¡v, t' sr l'.1:r t:c :a ttgepl st.

I lel nro¡r,r;lt:ll:abttrc.rtr R(i'\ rrrrrd: ill otllVal)q' lx'7('tt:rlt1

,:n lruislt'stirt13 rrr':l;cpJst 3ll) dÈ gei¡cîu;ljsct'rdr i:rl:o,:c. t'¡t
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De veranderde financiële context is een gegeven.

De opgave is attijd om op de meest efficiênte

manier met menskracht en middelen om te gaan

en om organisaties aan te passen aan de actuele

uitdagingen.

Onze uitdagirrg voo¡ de komende periode is om resulta¡l te bliivcn

bch¡lcn ¡nct mincicr ;nirj<jclc¡:, aangczien de in,jividi¡ele iaarliikse

biidragc wordt vcrlaagd en de financiering voor nieurve proiecten

onzeker is. Dc Rcgio lxrcikt dat mr.t c(n agcnda die zich richt

op speerpr¡nren {mindcr brccd ingcstokcn dan in het verleden)

cn ctn helde¡e opdracht om efñciënt en effectief te n'crken.

Om adcRuaat in tc spelen op nieuwe onrwikkelingen of opgaren.

gaar dc s:menwcrking cn dc bijbehorende overlegstrucuur zich

kenmerken door een adaptiere cn lle¡ilx'le benadering. Daar hoort

een herkenbare, m¡ar sl¡nkere uitvocringsorganisatie bii, die het

rr¡ur van de samenrverking br¡ndend houdt en bii nieuwe kansen

actie organiseert en mobilisecn
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Fi nanciëte maatregeten

. De iaarliikse biidragc van de dcelncmcrs uordt rcrlaagd

met 1o96 rerl opzichte v¡n de oonpronkelijke biidnge. Deze

orde ran grootte wordt noodzakelijk gercht, gelet op de sterk

ttrslechtere¡rde ñnanciële positie ran rroor¡l de çmeenteliike
dcelneme¡s in de RGÀ

. Om het investeringsprograrnma (eot3-aoao) zonder

orærtekening ñnancicel æ dckkcn. is een looptiid van de

ialrliikse biidnge noodzakeliik tot en met 2o2r.

. Ten behoe-ræ rnn ha gortnstc þsritnrc kan roorñnanciering

door êén ven de deelnemers phersvindcn, d¿n *r¡l kan fasering

in de uiwoering vzn de proiectcn (nadcr) r,rorden rfgesproken.

. Besu¿nde h¡rde rerplichtingcn cn toceeggingen bliiven

nn laacbt (€ 1o,9 mln).
. Voor hct invester¡ntsproFamm¡ Ecreikbaerheid is tot en met

zo¿o in ot¿al € 6¿ miljoen betchikb¡¡r uit het Rêgiofonds,

als co6runciering roor het basispeklu (rmbitieniveau r bus,

NWA RGA).

. Hetdtern¡tiefvoorde Rcgiourmwordtgeñnencierd

door de provirrcie Groningerr en dc çmcenæ Groningen

(ambitienivcau z. I bus en ambitienirre¡u t trein' N\VA RGA).

. Voor het f¡cilirrc¡ tan orærleg over de regionelc economixhe

ontwikkeling vi: het Economisch Plaform RGA is tot en mel

zozo per irar € r5o.ooo bescl¡ikb¡¿r uit het Regiofonds.

. De best¡ande wrplichtingen uit het Regioprrk bedngen

€ 8,9 milioen.
. Voor het inrcsterinçprogramm¡¡ Regionsh Proiecten is

iot eî mel 2o2o nog eens € E milioen beschikbaer uit hel

Regiofonds. als coñnanciering voor proiecten tnet ôtn

gerneentegrensovÊrschriilende betekenis en/of met een

bijdrage aan de redon¡le unicilcit/identiteit. Hicrroor wordt

een beoordelingskader uitgewerkt.

. ln het Regiofonds reserrcrcn wii in totral €4 miliocn voor

nieuwr e¡ adaptic'rrc opgaræn (ook buitco de uaditionele

onderwerpen). Hien¡oor wordt een spelrcgclkrder uitgeuærkt.

. Binnen de gestelde nndroorwaarden en (ñnanciële)

uitgangspuntcn wordt het huidige prcgramrnabweru

RGÀ heriikt Hiervoor r¡ordt bii een eneme pertii cen

uitwcrkingsopdncht uitgezet.
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2 september

Plenaire bijeenkomst voor r¡¡ds- en st¿tcnlcden.

9 scptember

Geac¡ualiseerde regiorisic eanl¡icden ¡an reden en staten

door de Sruurgrocp.

0ktober

Behandeling in raads' en st¡tencornrnissics.

Novcmbcr/Occember

Eesluíworming in r¡dcn cn sl¡tcn.

Dcccmbcrpanuari

Vasstelling van de geactualiseerde regiorisie door de Stuurgroep.
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m'2-ætí

a}l3-2016

æ13-2018

æl{-ær6

æ13

æ13

æu

2ûl{.æ16

ñt2-ñt8

20tlæró

20r3-ær8

æ15

nt7

ætçñt6

ætí

201&ær6

€ 2.700.@0

€ 3.6æ,00

€ 13100.000

€2.6m.0æ

€5æ.000

€9æ.m

€230.0tþ

€610000

€fl5¡000

€ t.m.ûþ

€27.00.000

€960¡00

€ 1.000Jq)

'Q8.7Ð
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P+R & 0V Knooppunten (versie 3 juni 2073)

ffi [nmlrdnn¡r¡nîfltîFKîFT{TGT{I-flDEmrr¡i¡

RSP 1

RSp 3

RSP 1

RsP 9

Kolibn 2a/25/?7/PSPt0

RSPOs

RSPI 7

RSP ?¿

RSP 25

RSP 26

RsP ?7

Ìotaal

lransferium Kardinge

PrR Ze¡nike

P+R 0riebond

Kw¿titeitsm¡atregelen P+R

Knoop Hoogezand-Sappemeer

P+R Knoop l{oogerand.Sappemeer

l¡¿nsferium de Punt inci. aansluiting 428

Eusstahon llorg

I nf raontsluiting busst¿tion Ast€n

Susaansluiti ng Ktoosterveen

I nf raontstuiting 0V-knooppunt Hoogerand

foeganketijkheid bushaltes

deels 2013-201ó

deets 2013-2016

deels 2013-¿016

deets 2013-201ó

20i 6-2020

?016.2020

2076-?070

deets 201 3-201ó

deets ?01 3-2016

€ 6.500.000

€ 1.000.000

€ ?.800.000

€ 1.200.000

PM

?t4

€ 20.000.000

€ 2.500.000

€ ó.400.000

€ 3.260.400

€ 40.200.000

€ ó.500.000

€ 1.000.000

€ r.800.000

€ 1.200.000

€ 7.500.000

€ ó.000.000

€ 500.000

6 2 avlô flrvl

€ 1.100.000

€ 2.500.000

€ 200.000

€ 33.600.00

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 2.500.000

€0

€c

€0

€0

€ 3.060.100

€ 6.740.000

PM

Plt

P¡t

P¡I

€0

'T..t.
-\JJ1



Fietsprojecten (versie 3 juni 2013)

r{ttrF[IisFfdl-f{'l o[EI(instIIOFiTfl[¡TnFn¡n

fiets 07

fiets I I

fiers l2

fiels l5

tiets l3

fiets l¿

tiets 1 7

lot¡at

lVcnsenlijst

[ìet5routeptus Srnilde. Bovensntitde-Assen
(- 0nderdeet ltorgerbrug)

lietsror¡te plus Ten Boer . Groninçn

fretsroute ptus Winsurn - Groningen

f ietsverbinding Assen-llest,/l{esschenveld

Snelfietsroute leek - Groninqen

Fietsverbínding l4eerstad - Groninçn Centrum

Kwaliteitrwrbetering bestaand nehverk st¿d Groningen
(aantanding fRP en bereikbarrheid PrR)

f i€lsroute Ptus 6roningen-Haren'Zuid[¡ren

f ietsroute Plus 6ronirrgen-Hoogerand'Sappemeer

fietsroute Assert . Hotg

0versteek Srunt¿an Pei¡errvotde

fiets(oute Plus Vrìe¡ ' Zuidtaren

tietsroute Ptus Assen-Gtonín9en

201 7-2018

?017-2018

na ?020

20't6.2020

n¿ 20?0

2016.20?.0

2017

?015

?015

€ 5.00c.000

€ 6.{80.000

€ 1.000.000

PM

€ 10.00rc.000

€ 25.480.000

€ 750.000

€ 1.000.000

€ r.000.000

€ 2.OCo.oCO

€ 2.0c0.0û3

€ 53i.000

€ 4.531.000 €0

€-

€ 4.c00.000

€ 4.000.000

€

€.

€-

€.

€ 8.000.000

Q-

€-

€,

€-

€-

€.

€-

+
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Trends
ln onderst¿¡nd kader ziin de belengriihe rmds berroemd die rekant ziin rroor de regio. Het is roor de Regio ran belarç haar

positie binnen deze inhoudeliile kaders re kiezen. Doublurcs met ¡nderc s¡mcnuæ¡kingsverbanrden tprden daarbii idediter

vporkomc¡. Het orrnicht is gebascerd op het trendnpport v¡n Eerenschot uit zoo8. aangcvnld mtt meer acn¡ele inzichten.

Functlonelc stn¡ctuuf Van verdeten ruimt¿ naar mozalþk

van groei en krimp. l,{inder scherp contnst stad-land door

intensiever ondertinç ¡etaties.

Serclkbaadreid 0ptimatisatie grotere aßtanden, ruimtelijke

ontwikketing bü goed bercikban knooppunhn.

Kralltelt hndschap Van mono-functionete hivatit¡it naar

kwatitathve inbedding, functievennenging tandetijk gebied,

aandacht voor ruimtelijke hratitcit

Ruimtcgebrek Van uitbreiding naar reco¡rstructie en slim

beheer. Heßtructurcring cn hsbestemming, zorgvutdig

ruimægcbruik.

Duuraamheld Regionate arnpassing gevotgen

klimaatvenndering. Coöpentieve decentole

energievooziening.

Economlscl¡e structuür Nadrukketijke rot in ontwil'keting.

(ennisvalorisatie. Opkomst kteinschatig ondernemenchap,

kenniswe¡kers, ketensamenwe*ing.

Prcñhrlng Hcrkenb¡arheid regio, behoefte aan iderniteit

en bnnding.

Eervotllng 0pkonst éénpenoomhuishoudens,

vergrijzing en ontgroening.

Leefpatrronen Individualisering, netìrerkparticiPatie

en vdjetijdsbesteding.

0verhcld Decentralisatie, kemtaken, (regionaat) saren'

werkende overheden, publiekprivaat, ir¡vtoed ErusseL

lnternatlon¡tlserlng Internationate ¡rctwerken

en samenwerking.

Assen

36 tt

Thcaler de ttia¡we Kolk.
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Voorwoord

ln de regio Groningen-Assen staan wij voor de opgave om te zorgen dat onze steden en dorpen, en de

economische toplocaties daarbinnen, goed bereikbaar ziin. Niet alleen voor mensen maar ook voor

de logistiek. Dat is van groot belang voor ons bedrijfsleven, onze voorzieningen en onze inwonerc.

ln de¿e tijden met economische tegenwind is het des te belangrijker dat gebieden goed per auto,

openbaar vervoer en fiets bereikbaar zijn. Met een goede ¡nterne en externe bereikbaarheid willen

we bijdragen aan een goed vestigingsklimaat. Met de¿e geactualiseerde netwerkanalyse hebben wii

onze priorlteiten voor de komende jaren bepaald.

Wij zijn trots dat wij als twaalf gemeenten en twee provincies een eensluidende visie op het verkeer

en vervoer hebben. De kracht van die samenwerking komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de kwaliteit

van ons openbaar vervoer. Wij zijn er van overtuigd dat w¡J met een combinatie van investeringen

in materieel, betere digitale informatievoorziening bij de haltes, overstappunten bij en in de steden

en continue aanscherping van de dienstregeling nog beter aan de wensen van de reiziger tegemoet

kunnen komen. Wij merken dat ook onze investeringen in de fietsroutes-plus gewaardeerd worden.

Daarnaast blijven wlj fors investeren in de autobereikbaarheid. Stap voor stap brengen we zo

gezamenlijk in onze regio een samenhangend vervoersysteem tot stand, waarmee on¿e inwoners zich

snel en comfortabel kunnen verplaatsen.

ln de regio Groningen-Assen werken we samen om kansen te creêren voor goede ontwikkelingen in

het regiogebied. Kansen op goed werk, goed ondenrijs, goede voorrieningen en een goed betaalbare

woning in een mooie woonomgev¡ng. Het u¡tgangspunt van de regiovisie is dat de steden niet

zonder de omliggende regio kunnen, maar de omliggende regio ook niet zonder de steden. Deze

geactualiseerde netwerkanalyse is een belangrijke bouwsteen voor de geactualiseerde regiovisie

en helpt ons om regio en steden letterlijk goed met elkaar te verbinden. Daar blijven w'tj ons voor

¡nzetten.

I'

W.J. Moorlag
Vootzitter van de sluurgrcep
Regrbvrbre Grcningen-Assen 2030

R1.q,p GIrtrri'rqtn .A sser.

H. Brink
Væaitter Poftefeuillehouders Overfeg Verkeer en

Ve ruoe r Reg io Gronringen-Assen

SrcocLrJf r{atrcrt





Samenvatting

Aønleldlng

De regio Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. Goede bereikbaarheid van

de regio Groningen-Assen - en haar economische toplocaties in het b'rjzonder - is van cruciaal

belang voor de economische ontwikkeling van de regio. De regio werkt daarom voortdurend aan de

verbetering van haar bereikbaarheid en gaat uit van een integraal vervoerssysteem voor auto, fiets,

bus en trein, Alle maatregelen ter verbetering baseert zij op een regionale netwerkanalyse. Aan de

regio Groningen-Assen nemen deelde gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-

Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn en de provincies

Groningen en Drenthe.

Eind 2012 heeft de Stuurgroep regio Groningen-Assen besloten de Netwerkanalyse 2006 te

actualiseren. Belangrijke aanleiding hiervoor is het n¡et doorgaan van de Regiotram als ruggengraat

van het regionale openbaarvervoer-systeem. Ook heeft de mobiliteit zich anders ontwikkeld dan de

regio in 2006 verwachtte, onder meer als gevolg van onvoorziene economische, demografische en

technologische veranderingen. De resultaten van de actualisatie zijn vastgelegd in de Eindrapportage

met als titel Bereikbaarheid regio Groningen - Assen. Deze rapportage omvat een nieuwe integrale

visie op het gebied van de bereikbaarheid binnen de regio in de vorm van een aangepaste

bereikbaarheidsstrategie en een b¡jgesteld Uitvoeringsprogramma. De resultaten zijn ook venrrrerkt in

de geactualiseerde Regiovisie Groningen-Assen 2013.

Terugblík

De aftelopen jaren heeft de regio gewerkt aan het verbeteren van de externe en interne

bereikbaarheid van de hele regio en de economische toplocaties in het bijzonder. Zo is de afgelopen

zes jaar € 200 miljoen geinvesteerd in 37 pro¡ecten en programma's. Het regiofonds - gevoed

door de regionale partners - heeft daar € 50 miljoen aan bijgedragen. Sommige projecten kriigen

daarnaast een bijdrage vanuit het Regiospecifiek Pakket (RSP). Verder staan op dit moment nog

diverse grootschalige projecten in de ste¡geß. Oat ¿¡jn onder anderen Aanpak Ring Zuid in Groningen,

programma FlorijnAs in Assen en Hoofdstation Groningen.

M o b i I ite itso ntw i kke I í n g

Als eerste stap in de Netwerkanalyse is gekeken naar de mobiliteitsontwikkeling in de afgelopen

jaren. Ook de ontwikkeling richting 2030 is onder¿ocht. Op basis hiervan ziln de volgende conclusies

getrokken:

. De verwevenheid van de steden Groningen en Assen met de regio is groot en wordt steeds

sterker. Het aantal dagelükse pendelverplaats¡ngen groeit nog steeds. D¡t vraagt om een

hoogwaardig vervoersnetwerk en het versterken van de bijbehorende infrastructuur.

, De grootste verkeersstromen bevinden zich op de A28 en de A7. De verkeersintens¡te¡t op deze

wegen is sinds 2000 fors gestegen, maar is wel binnen de prognoses gebleven. Na 2008 is sprake

van een langzamere verkeersgroei dan wel stabilisatie. Dit komt overeen met de landeliike trend

sinds 2005 vlakt de toename van de binnenlandse mobiliteit van personen af. Daarnaast is er

een sterke samenhang met de economische crisis.

I'
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De in 2006 geconstateerde knelpunten op de hoofdwegen A7 en 428 (Ring Zuid, trajecten Leek

- Groningen en De Punt - Groningen) zijn anno 2013 nog steeds aanwezig, vooral in de spits. De

uitvoering van het project Aanpak Ring Zuid is dan ook urgent.

ln de aftelopen periode zijn diverse maatregelen genomen om knelpunten op het

hoofdwegennet op te lossen en (de aansluitingen met) het onderliggend wegennet. Daardoor is

de doontroming verbeterd voor personen- en goederenvervoer.

Er is een sterke relatie tussen kwaliteitsverbetering van het OV en stijging van reizigersaantallen.

ln de afrelopen periode is flink geïnvesteerd in hoogwaardig openbaar vervoer. Voorbeelden

daarvan zijn frequentieverhogingen en nieuwe Q-liners, de reactivering spoorlijn Groningen-

Veendam en de opening van het station Europapark. Hierdoor blijken de reizigersaantallen

direct te stijgen en het aandeel autoverkeer te dalen. Het ls dus zinvol om te blijven investeren

in hoogwaardig OV.

ln de aftelopen jaren is ingezet op Fietsroutes Plus. D¡t concept van kwalitatief hoogwaardige

fietsroutes ondersteunt de trend dat fietsers langere aßtanden overbruggen, mede door de

opkomst van de e-bike. De fiets wordt daarnaast steeds meer gebruik in combinatie met een

auto-, trein- of busreis, de zogenaamde ketenmobiliteit. Het verder investeren in de fiets blijft
dan ook van groot belang.

De P+R-locaties spelen een belangrijke rol in het verminderen van binnenstedelijk autoverkeer.

Het gebruik van de P+R's langs de T-structuur A7 en 428 en rond de steden is fon toegenomen.

Het ingezette P+R-beleid is dan ook succesvol. Daarnaasl ontwikkelen de P+R-locaties zich steeds

meer als een knooppunt van buslijnen (OV-knooppunt) en als overstapplek tussen OV, auto en

fiets (multimodaal knooppunt). Het verder investeren in P+R's als herkenbare en hoogwaardige

knooppunten in het regionaal vervoerssysteem blijft dan ook van groot belang.

Groningen Airport Eelde is van belang voor de ontwikkeling van de regionale economie en de

bereikbaarheid van Noord-Nederland. Het passagiersvervoer groeide in de aftelopen jaren

sterk. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de luchthaven via de weg is een belangrijke

randvoonrraarde voor de verdere Ontw¡kkel¡ng van de luchthaven.

a

De¿e conclusies vormen de basis voor de aangepaste Bereikbaarheidsstrategie.

Ao ng e p o ste k re I kb o o rh e I dssvoteg le

Op basis van de analyse is geconcludeerd dat de in 2006 ingezette Bereikbaarheidsstrategie van

Regio Groningen-Assen succesvol is geweest. De bestaande Bereikbaarheidsstrategie kan daarom

grotendeels hetzelfde blijven. Wel zijn op een aantal onderdelen extra accenten noodzakelijk:

. De huidige infrastructuur kan beter worden benut door meer in te zetten op

verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement. D¡t gebeurt onder andere b¡j het bereikbaar

houden van de steden bij de uitvoering van grote projecten zoals Groningen Bereikbaar en

FlorijnAs Assen. Aanpassingen aan de weginfrastructuur ¿ijn vooral nodig bij aantoonbare

knelpunten.

6
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Verdere kwaliteitsverbetering van spoor, HOV-buslijnen en OV-knooppunten als ruggengraat van

het regionaal OV met aandacht voor de lijnvoering, capacite¡t, snelheid en comfort.

Anders dan in 2006 staat de betaalbaarheid van het openbaar vervoer onder druk. Het

betaalbaar houden van het openbaar vervoer verdient dan ook bijzondere aandacht.

Voortzetten van investeringen in P+R-locaties met aandacht voor de exploitatielast van de

parkeergarages in de stad Groningen.

Voortzetten van investeringen in Fietsroutes Plus vanwege de potentie van de e-bike. Belangrijk

is een goede aanlanding in de stad Groningen en koppeling aan P+R-locaties.

De regio blijft het goederenvervoer via weg, water en spoor faciliteren.

Nadere aandacht voor de positie van het vervoer van passagiers via de lucht (GAE).

De aangepaste bereikbaarheidsstrategie is verder uitgewerkt in een visie hoogwaardig openbaar

vervoer voor de lange termijn met concrete lijnvoeringen, kortweg lange termiinbeeld HOV. D¡t

lange term¡jnbeeld vergt een forse investering in de ínfrastructuur op het spoor en voor de HOV-bus.

Ze vormt de stip op de horizon waar de komende jaren stapsgewijs naar toe kan worden gewerk.

Resultaat is een samenhangend, effectief, comfortabel, betrouwbaar, logisch en begrijpel¡¡k OV-

systeem dat een aantrekkelijk alternatief is voor de auto.

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan het lange termijnbeeld HOV:

e Regio, stad en economische toplocaties worden verbonden via enerziids regionaal spoor en

anderzijds HOV-assen voor de bus.

. Centraal uitgangspunt is het zoveel mogelijk (door)koppelen van het regionaal spoor en HOV-

assen (via de belangrijke OV-knooppunten en P+R-locaties) waardoor belangrijke woon- en

werkgebieden en economische toplocaties in de regio bereikbaar ziin (vaak rechtstreeks, maar in

principe met maximaal één overstap).

' Door de koppeling van HOV-assen kunnen de P+R-locaties verder ontwikkeld worden als

essentiële knooppunten in het regionale OV-netwerk.

' Door de doorkoppeling van het regionaal spoor krijgen Station Groningen Europapark en

Groningen Noord een belangrijkere functie als overstappunt wat resulteert in ontlasting van

¿owel het Hoofdstation als de binnenstad.

,, Door de HOV-assen en de doorkoppeling van de regionale treinen wordt het Hoofdstation al

enigszins ontlast. Omdat biina alle bussen op en rond het Hoofdstation moeten zijn, bliiven

aanpassingen ter verbetering van de doorstroming van het busverkeer op en rond het

Hoofdstation zelf noodzakelijk,

Het OV op de HOV-assen krijgt prioriteit ten opzichte van overige verkeerstromen. Ook wordt

het comfort van het vervoer op deze HOV-assen verhoogd om de aantrekkelijkheid voor reizigers

verder te vergroten (comfor.t in de voertuigen en op de haltes en dynamische reisinformatie).

7i?¡r¡,r i. ;r' ,J.: Â..;r-.-,
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Ulúoerlngsprogrammo

De geactual¡seerde Bereikbaarheldsstntegie ls ultgewerkt in een uitvoeringsprogramma tot en met

2020. B¡J dit ultvoerlngsprogramma z[n trree zaken leidend: de beschikbare financiële mlddelen en

de bijdnge mn de projecten aan de Bereikbaarheidsstntegie. Met de uiWoering van dit prcgramma

kan de berelkbaarheld van de reg¡o tot 2020 worden geborgd. Het ultvoerlngsprogramma valt ulteen

ln een Baslspakket en een pakket Nieuwe ambities:

r Het Basispakket bevat projecten waarvan de kosten zljn gedekt uit het Reglofonds of het RSP-

programma HOV[nnsferia. Het gaat voonlom lnvesteringen in HOV-assen, OV-knooppunten,

P+R en fiets. Hlervoor ls uit het reglofonds een bedrag gereserveerd van € 62 mi[oen (beslult

Stuurgroep RGA 14 junl 2013).

r Het pakket Nleuwe ambities bernt projecten om de r€glo en de stad vla nleuwe HOV-assen

met elkaar te verbinden en autogerelateerde pro¡ecten om de bereikbaarheid van de stad

Groningen te waarborgen blj de ultvoering van de Brote projecten (Groningen Bereikbaar!.

Ook wordt extra geinvesteerd in ñetsprojecten in de stad Groningen. Deze proiecten worden

uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gemeente en de provincie Groningen, die ook de

financiering voor hun rekening nemen.

ln de figuur is per corridor weergegeven welke proiecten zijn opgenomen in het Basispakket.

Monitorlng

Als vervolg op de geactualiseerde Netwerkanalyse 2013 zal in samenhang met Groningen Bereikbaar

en het programma Beter Benutten een monitoringsprogramma mob¡l¡teit worden opgesteld. D¡t

vormt de basis voor een jaarlijkse voortgangsrapportage Netwerkanalyse.

I



I'
Overzichtskaart
Basispakket en Pakket P+R/OV-kno n

gt

--I

t

!lù

HOIAö h næd.üÞ
,kHhtrn¡fi¡þô
¡lhr.tf¡.
ìrrôüm Þüdô¡¡..
h.¡dP.nlllmw
ñ.$Frtñ
YËlloam <¡9rdl!i hr-
sta.r+

' Bnhikttl!' b6$å¡ñ

Oaûfo9tÕOnCGt
Irwn doü.åÞ.rtir9
leæ(êna$r¡úr,
i¡arùatm rrlral6
W.rro.9h.fó tuoggrt
þùÍrÞút\

$ar9,ffi Þrrtñ¡srat
t*

Upt.aa.r nl|oõtòLd
Arf.9 frt9¡d

tiçül,6..faf5t
Gdl'6.lrur{.o
o'>al

fft.r(irìt ...ù{d m
rç.ñddr¡ dos güa tâd-
ur*i ûqCôgñ.

^.ñpðf.rl9 
rp€hfr¡.

{ods l$lrtåô.lri9'
ffi6æ9.q¡.
YlorÉ æer9ñf

ar,iñtñ
fiJlldwùdort

Uffiitbv$9rt.+
C¡trd
l¡a¡aldrr9 Þ¡.tffi'

crü6.
l¡cùGrdhghw
ñrrln

Itr ronc ùc./€rudn!'

^9frch'dsbivtáarnldrtñ
¡(.@phrixtxrt WIrt t
lþV.ñ t ñùo.9.t.-,1
tcd.r¡.

ùütæot0üta

8d!r

Ov.

\¡çô.r(6 <rtaorrft

Dyonlal¡ rçùa<r"
,ün9mú

vn¡N¡l6óc b¡bF
lw de ¿ûðrl¡^.
¡h9q9ñ l¡.t'*KG ú
.ir(fifitaür¡¡l¡ô9 ü
P.f É¡rtp¡g¡rrçtl C ô
tc.opFgt
V.mhdsLrg rËl¡¡r. Ot!
eoloath ftr aoo 0o0
gq

bÆtrluidig (Frruñ
H€a{Êæêt 99?

YËùdñre

L*th.r.i

16r*órrh^t
unrtrt¡ñ tloogM

lP.â
lñtðlo<-

tdc rl.rl,..n ltm 6 L?tal.
FQlhñù ¡ad¡üara¡tHeo

Iúllro

rñêlrm
. ¡¡.Jcg Þ.1 tiL
' o¡tt Ujó.Qlññdrã

þl9arffi

' P.AR 6¡rHs(.
(Õña il ¡l ûóór a
oF¡o9 ri¡'d rdl.d¡9
baÞt

' t ùùrõôrÐmdc
ogFt.al lrooy'.aFl

fi'ltqa r- drifa
ùúr¡iñ m¡þfitüÈ9.û
lÀla ñ N]al"
Ov.¡aoaepul 6 grt4rrñ
Gæ.inc!ñ ¡rtorl frldt

d'r6d1
A.r!¡ffi url¡h¡î9 Afa

Prt nooglat
f¡rúthrt-o¡.lil

faor9.iô.ro (¡æf.r.
tnoldr*ll*rcoesr
..ht lwù¡.r ll'tl{Ottl

l,t.ô+rriÞ ù.ñórrþ.
ñ¡rgü
Óagrt6 nôthg òhôarì.
3¡d6 rl|ü6

Gsi.eñ ?eló
t¡m¡*d*út¡t5!

d

lo¡

ß¡or¡^¡ Arm

A.ñ9* rl.lioôEru.d.
AlrûcA frtùordtt
Oûditu@¡hg'l¡a¡úr.
C¡¡
t¡áû(abùtì.|ó
Ë.ùatt o.

tm

m

túd

tilil

'¡lu
. t srr gadit. lør.ðlr¡¡lr

q
llorg

ì

I
I

t

Reqro Grontnqr'n'dsrtlr

tro|tia l- ¡¡t trd(ñaFa¡a¡Drt.rÊdtrnatña
rËræthÍrt't-Otúòf

ot

aa
a¡
e¡
a
to
ll

t¡

D

ta
Úr

Ètm.trrÞ¡^¡!rù6ñ.'Ét
ùrür-lilarara
aaór-*e útsiat
¡rãrf-ttt¡¡Êc-9
bmúûüñ0l..H¡n
adütlnÈ*rraGfaHliq¡!
Ooñraû.¡laHåúro

,ñ-h¡h.

attLr(:!r¡

{ltrarro.t

AúÇt

liqÉriìaür| -r Gr6loir.&ct ts.r O
¡a. Ð har¡rñ.í øa. xoq¡.¡
ûrrñrrúÐ
t{¡..r-
àaÈrÞ.t

Cñaiçl

r{
¡-ürtaA

9
3'COCLIJl( I{''TERÍ





lnhoudsopgave

lnhoud

lnleldlng...

I'

.14Doel.

t.
1.1

r.2

1.3

1.4

2.
3.

3.1

?.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.3

3.4

4.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.

6.1

6.2

Methode.

Proces......

Bercl kbaa rheldsstrategie 2030

Actua llsatie bereikbaarheidsstrategie.

Auto.....

Goederenvervoer

Ultvoerlngsprogramma
Va n strateg¡e naar maatregelen..............

Openbaar vervoer en P+R..

Fiets,.. .. ........ ...

Resumé...

Vervolg

Nadere uitwerking..

Monitoring..

....14

.15

Netrrerlqnalyee 2006 17

Ontrdkkellng moblllûelt en achterllggende factoren 23

De belangrijkste moblliteltsontwikkelingen... ..23

Trends en ontwikkellngen 2000'2012.............. .......................24

. .33Verklarende factoren

Vooruitblik 2030 . ..35

39

39

48

...51

63

,.53

..F3'Beter Benutten'.....

63

.....66

67

54

97

.67

Bijlagen..

Regro Gr.ontngen Assen
¡f aoctrJx ftlrEtÍ

69



þ

lnformotíemarkt voor roods- en statenleden (inclusìef stokeholders) 8 oprìl 2073

ff

Presentotie voor roads- en stotenleden (ìnclusief stakeholders) I april 2073



1. lnleiding

De reglo Groningen-Assen is de economische motor van het Noorden. De steden Groningen

en Assen z¡jn sterk verweven met de omliggende gemeenten binnen èn buiten de regio. Deze

onderlinge afhankelijkheid is de aftelopen Jaren sterk toegenomen. Dageliiks zijn er ruim

470.000 verkeersbewegingen tussen de steden Groningen en Assen en de omliggende regio. De

bereikbaarheid van de regio Groningen-Assen - en haar economische toplocaties in het bijzonder - ls

dan ook van cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, haar (interlnationale

positionering en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Daarom zet de Re$io Groningen-

Assen sterk in op het verbeteren van de bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer. Het

u¡tgangspunt van de bereikbaarheidsstrategie is dat de bereikbaarheid in de regio benaderd wordt

vanuit een integraalvervoersysteem met alle modalite¡ten: auto, fiets, bus en tre¡n, aangevuld met

maatregelen op het gebied van mobilitelts- en verþersmanagement.

De basis van deze strategie vormt de Netwerkanalyse uit 2006. Deze bevatte een probleemanalyse

en oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de deur-tot-deur bereikbaarheid van de regio. Deze

Netwerkanalyse ging uit van een gebiedsgerichte benadering waarbii samenwerking van partijen die

werken aan de bereikbaarheid in de regio voorop stond. Op basis van de Netwerkanalyse 2006 rijn

in de aftelopen jaren veel bereikbaarheidsprojecten u¡ttevoerd of in uitvoering gekomen. De Regio

investeerde in de afuelopen periode hierin € 50 miljoen, wat leidde tot een totale investering van

€ 200 miljoen in de regionate bereikbaarheid. Op dit moment staan nog diverse grootschalige

proiecten ¡n de ste¡gers om uitgevoerd te worden (onder meer Aanpak Ring Zuid, FlorlinAs Assen,

Knoop Groningen, ¡ntens¡ver¡ng van spoorverbindingen en verbeter¡ngen op de provinciale wegen

naar 6roningen). Deze projecten zullen een substantiêle bijdrage gaan leveren aan het reduceren van

de grootste bereikbaarheidsknelpunten binnen de regio'

Aonleldlng

Eind 2012 heeft de stuurgroep Regio Groningen-Assen het besluit genomen om de Netwerkanalyse

2006 te actualiseren. De aanleiding hiervoor is enezijds het niet doorgaan van de Regiotram als

ruggengraat van het regionale openbaar vervoersysteem. Anderziids kunnen we constateren dat

enkele achterliggende factoren die van invloed ¿iin op de mobiliteitsontwikkelingen in de regio

(economie, demografie en technologie) zich anders hebben ontwikkeld dan in 20O6 was voor¿ien.

&
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1.1 Doel

Het doel van de geactualiseerde Netwerkanaþse is het ontwikkelen van een integrale visie op het

gebied van de bereikbaarheid binnen de regio Groningen-Assen, resulterend in een aangepaste

bereikbaarheidsstrategie en een bijgesteld Meeriaren lnvester¡nBsprogramma (MlP). De inzet is te

komen tot een optimale mix van de beschikbare r'rjk- en regionale middelen gebaseerd op gedeelde

probleemanalyses en oplossingsrichtingen. De Netwerkanalyse 2013 kan dus worden gezien als de

kapstok voor alle bereikbaarheidsprojeclen in de reglo. Het geeft de mogelijkheld om lopende en

nieuwe projecten in samenhang te bek¡jken, af te stemmen met ruimtelijke ontw¡kkel¡ngen en te

beoordelen op oplossend vermogen en financlële kaders.

L.2 Methode

De Netwerkanalyse 2013 is een bouwsteen voor van de Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen

2013 (zie bijlage 4). ln deze rapportate komt de bereikbaarheid van de regio aan de orde waarbij

de gebruiker van het mobiliteitsnetwerk centraal is gesteld. ln deze Netwerkanalyse komt de

bereikbaarheid van de regio aan de orde waarbij de gebruiker van het mobiliteitsnetwerk centraal is

gesteld. Hierbij is de focus gelegd op de kwaliteit en betrouwbaarheid van het netwerk.

Een belangrijk uitgangspunt is dat zowel inhoudelijk als procesmatig aangehaakt wordt op lopende

processen en reeds in uitvoering zijnde bereikbaarheidsprojecten. Het vertrekpunt is uiteraard de

Netwerkanalyse 2006 inclusief thematische actualisaties (OV-netwerkvisie, P+R-beleid, Raamwerk

Regiorail), beleidswijzigingen en de analyses die zijn gemaakt in het kader van projecten als de

Regiotram, Ring Zuid, F¡etsroutes Plus, P+R, etc.

ln november 2012 is gestart met de actualisatie van de Netwerkanalyse 2006. ln de afrelopen

maanden is een proces doorlopen conform de beleidscyclus. ln voorliggende rapportage wordt

verslag gedaan van de uitkomsten van beide fases:

. Fase 1 (evaluatie en analyse): De eerste stap van het proces was het in beeld brengen van de

maatregelen die sinds 2006 door het programma Eereikbaarheid zijn gerealiseerd en welke

pro¡ecten nog gepland of in uitvoering zijn (MlP 2008-2015). Tevens is de mobiliteitsontwikkeling

in de regio Groningen-Assen in beeld gebracht voor de periode 2000-2012 en voor de

verschillende corridors*. ln samenhang hiermee zijn enkele achterliggende factoren onderzocht

(macro-economische, demografische en technologische ontwikkelingen). Tevens is op basis

van een verkeersmodel een toekomstverwachting geschetst. Op basis van deze analyse zijn

conclusies getrokken over de ontw¡kkeling van de bereikbaarheid in de afuelopen periode. ln

maart 2013 is de rapportage van de analysefase (fase 1) opgeleverd.

, Fase 2 (strategie en maatregelen): Vervolgens is op basis van de uitkomsten van de analyse

onderzocht op welke aspecten de bereikbaarheidsstrategie voor de Regio b¡jgesteld dient te

worden. De b¡jgestelde bereikbaarheidsstrategie heeft vervolgens aan de basis gestaan van

keuzes over de samenstell¡ng van het Meerjaren lnvesteringsprogramma. Belangrijke tussenstap

hierbij was het onderzoeken van het ambitieniveau voor het regionale OV waarop de komende

jaren ingezet wordt.
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L.3 Proces

De actualisatie is uitgevoerd binnen de overleg- en besluiWormintsstructuur van Regio

Groningen.Assen. Dit betekent dat de voorbereiding van de besluitvorming plaatsvindt in het

Portefeuillehouders Overleg Verkeer en Vervoer en de besluitvorming zelf in de Stuurgroep Regio

Groningen-Assen. Het project is ambteliik aangestuurd door de ambtelijke begeleidingsgroep

waarover het Programmabureau Regio Groningen-Assen de regie voert. Door deze begeleidingsgroep

zijn de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en de lijnen uitgeret voor de werkwijze,

probleemanalyse, verkeersmodel, bereikbaarheidsambitie en de op te stellen maatregelenpakketten.

Gelet op het integrale karakter van de Netwerkanalyse zijn ook andere relevante disciplines

(ruimtelijke ordening en economie) direct betrokken bii de Netwerkanalyse door het organiseren van

afstemmingsoverleggen, expertteams, ambtelijke werkconferenties en een bifeenkomst voor raads-

en statenleden. Op deze wijre zijn de regionale partners (zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau)

en externe stakeholders, zoals VNO-NCW Noord en ProRail betrokken bij het proces. Daarnaast

konden de regionale partners en stakeholders reageren op de gepresenteerde gegevens en de eerder

verschenen tussenrapportage. Onder meer door het indienen van ideeën voor het verbeteren van de

bereikbaarheid via de website van Regio Groningen-Assen. Er ziin in deze periode zeven voorstellen

ingediend door diverse organisaties en particulieren. De binnengekomen reacties zijn meegenomen

bij het opstellen van deze eindrapportage.

1.4 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een korte terugblik op de Netwerkanalyse 2006 en wordt een beschrijving

gegeven van de ru¡mtelijk-economische en bereikbaarheidsambities inclusief de stand van zaken

van het programma Bereikbaarheid (Meerjaren lnvesterintsprogramma). Hoofdstuk 3 bevat een

analyse van de mobiliteitsontwikkeling en de ontwikkeling van enkele verklarende factoren. Tevens

wordt aandacht besteed aan de toekomstige ontwikkel¡ngen. ln hoofdstuk 4 komt de aangepaste

bereikbaarheidsstrategie aan de orde. Op basis hiervan is in hoofdstuk 5 het maatregelenpakket

beschreven. Het rapport wordt afgesloten (hoofdstuk 6) met een beschrijving van het vervolgtraject.

ln bijlage 5 is een verklarende woordenlijst opgenomen. ln de tekt van het rapport staat een * achter

de woorden die in de woordenlijst zijn opgenomen.

i1 ",J.,. i.'¡or.r rì(¡::r',Â ç\t.l
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2. Netwerkanalyse 2006

De regio Groningen-Assen ls met 465.000 inwoners en 240.000 banen de economische motor van

Noord-Nederland. Meer dan een derde deelvan de werþelegenheid van Noord'Nederland bevindt

zich in dit stedelijk netwerk. Daarnaast vervult de regio een belangriike economische en verzorgende

functie voor een veelgroter omliggend gebied. Veel inwoners van Noord-Nederland ziin aangewezen

op de hoogwaardlge voorzleningen van vooral de centraalgelegen stad Gron¡ngen en in mindere

mate ook Assen (ondenrrrljs, zakelijke, commerciële, culturele, en medische voorzienlngen).

tn 2006 heeft Regio Gronlngen-Assen gekozen voor twee gelijkwaardige en samenhangende

hoofddoelen namelljk:

. het versterken en profileren van de economlsche posltie van de reglo (zowel nationaal als

internationaal);

o het behouden van de gebiedskwalhelten die de reglo haar unieke karaker geven.

Voor de ruimtelljke ontwikkeling betekent dit dat wordt ingezet

op bundeling en concentratie van het wonen en werken op de

T-structuurt A7 en 428. Afstemming hierover heeft onder meer

plaatsgevonden ln regionale won ingbouwafspraken en afspraken

over bedrijventerrelnen. Voor het realiseren van bundeling op de

T-structuur is een optimale bereikbaarheid van groot belang' Het

zo goed mogelijk afstemmen van ruimtelijke ontwikkelingen op

het verkeer- en vervoersysteem als drager van de veßtedeli¡king

en vice versa is daarom essentieel.

De T-structu u¡ A7lA28 (inclusief de stadsring van Groningen) vormt de verbindende schakel tussen

de huidige én toekomstig woon- en werkgebieden in de regio. De ru¡mtelijk'economische toplocaties

langs deze T-structuur vormen de dragers van de ruimtelijk-economische ontw¡kkel¡ng van de regio

Groningen.Assen. Een optimale bereikbaarheid van deze locaties is daarom essentieel.

Op basis van de¿e ru¡mtelük-economische ambitie is in de Netwerkanalyse 2006 een

bereikbaarheidsstrategie opgesteld voor alle modaliteitent. Deze bevatte een probleemanalyse

en oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de deur-tot-deurbereikbaarheid van de regio'

Geconcludeerd werd dat de bereikbaarheid van de regio te maken heeft met de volgende

bedreigingen:

1. Vealechtering van de deur-tot-deurbereikbaarheid van de ruimteliik-economische toplocaties

van de regio (onder andere Zernike, UMC6, binnensteden).

2. Een afnemende kwaliteit van het OV.

3. Onvoldoende kwaliteit van de P+R-locaties.

4. Ontbrekende schakels in het fietsnetwerk.

5. Verslechtering van de bereikbaarheid voor goederenvervoer.

&
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Tevens is gebleken dat oplossingsrichtingen als ru¡mtelijke ordening, priisbeleid, OV mobiliteits-

management, benutting, etc. (Ladder van Verdaasr) de belangrijkste bereikbaarheidsknelpunten

weliswaar venachten maar niet kunnen wegnemen.

ln de afuelopen jaren bestond de regionale Bereikbaarheidsstrategie uit de volgende hoofdlijnen:

" Externe bereikbaarheid: een goede bereikbaarhe¡d op ¡nternationaal, nationaal en landsdelig

niveau.

' Optimale interne bereikbaarheid van belang voor het versterken van het economisch

funCtioneren en de ruimtelijke samenhang van de regio Groningen-AsSen zelf.

" De ruimtelijk-economische toplocatíes vormen de dragers van de (toekomstige) economische

ontwikkeling. Juist voor deze locaties wordt een goede externe en interne bereikbaarheid

gegarandeerd.

Deze hoofdlijnen zijn als volgt uitgewerK:

r Er wordt ingezet op een ¡ntegraal maatregelenpakket voor de auto, het OV de fiets en het

goederenvervoer. Aangevuld met maatregelen voor mobiliteitsmanagement, maatregelen voor

Beter Benutten van de bestaande infrastructuur en dynamisch verkeersmanagement.

r De auto bli¡ft, zeker in de sterk autoafhankelijke regio Groningen-Assen, een zeer sterke positie

innemen. Verbetering van de weginfrastructuur blijft noodzakelijk (T-structuur A7lA28 en het

onderliggend wegen net).

. op essentiële punten wordt ingezet op een kwaliteitssprong voof het openbaar vervoer

met daarbij rail als de ruggengraat van het OV-systeem (onder meer frequentieverhoging,

nieuwe spoorlljnen, tramlijnen, stations en OV-knooppunten en minder overstapbewegingen

door doorkoppeling van spoorlijnen). Dit systeem wordt aangevuld met hoogwaardige

busverbind ingen (Q-l iners).

' Gelet op de geconcentreerde stedelijkhe¡d in een relatief weids achterland is voor een goede

bereikbaarheid een belangrijke functie weggelegd voor overstappunten (P+R) in de regio. De

P+R-locaties zijn onmisbare schakels in het bereikbaarheidssysteem'

. Ook de fiets speelt een belangrijke rol als primair vervoermiddel, maar ook als onderdeel van de

ketenmobiliteit. ¡ngezet wordt op realisatie van Fietsroutes Plus'.

o Er worden maatregelen genornen om het goederenvervoer via we8, water en spoor te (blijven)

faciliteren. Maatregelen voor het goederenvervoer over de weg liften mee met de maatregelen

voor het autoverkeer.
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Deze bereikbaarheldsstntegle ¡s uitgewerkt in het MeerJaren lnvesteringsprognmma (MlPlr. Het MIP

geeft een ovenkht rren prcfecien waarmee de regio de gezamenlijke ambitie wll ve¡wezenlfllten. Het

reglonaal berelkbaarheidsprognmma bestaat uit de volgende deelprogramma's2:

1. HOV-bus lnframaatrcgelen;

2. busknooppunten en P+R;

3. regionaalspoor;

4. fiets;

5. mobllltelts- en verkeenmanagement.

ln de aftelopen zes jaar ls concreet geïnvesteerd ln 37 prcJecten en programma's (zle nevenstaande

afbeeldlngl. De totale lnvesterlngen van deze proJecten bedroegen bijna € 200 mlfloen. Vanult

het Reglofonds is hieraan rulm € 50 ml[oen b[gedragen (circa 2696]. Sommlge proiecten krifgen

tevens een b[dnge vanuit het Regiospecifiek Pakket (RSP). Daarnaast staan op dlt moment

nog divene grootschallge projecten in de stefen om uitgevoerd te worden. ln biilage 3 is per

deelprogramma een ovenicht opgenomen van de stand van zaken (ianuari 2013) van het regionale

bereikbaarheidsprogramma. Op nerrenstaande kaart zijn de gerealiseerde en in uitvoering zfinde

projecten weergegeven,

Oe hler genoemde prolectcn z[n çffnanderd door Rqio Gronlngen-Assen. Daamaast ls binnen de Re8¡o tevens

vanult andere ffnanclerlngsbronnen getrestee¡d ln dlverse projecten. Oolt ls blnnen de Re$o substantlcel geín'

wsteerd yanu¡t het pfoSremmð Seter Senunen.

Maatregelen voor de auto ¡l¡n de verantrruoordell¡kheld ven de betrokken mgbeheerders, Hieraån $rordt n¡et

blþedragen door de reglo.

I

2

Regio Groningen'Assen 2l
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3. Ontwikkeling mobiliteit en achterliggende factoren

tn dit hoofdstuk wordt ingegaan op de feitelijke mobiliteitsontwikkeling 2000-2012 binnen de regio

Groningen-Assen, dat wil zeggen, de werkelijk waargenomen tellingen voor auto, bus, trein en fiets.

Centraal staat de vraag hoe de mobiliteit zich heeft ontw¡kkeld tussen 2000-2012. Daarnaast wordt

bekeken in hoeverre de voorspellingen zijn uitgekomen en of de uitgevoerde maatregelen effect

hebben gehad. ln paragraaf 3.1worden de belangrijkste bevindingen samengevat. Vervolgens wordt

in paragraaf 3.2 de conclusies nader uitgewerkt. ln paragraaf 3.3 en 3.4 worden respectievelijk

de verklarende factoren beschreven en wordt een vooruitblik gegeven naar 2030. Gedetailleerde

gegevens zijn opgenomen in biJlage 1.

3.1 De belangrijkste mobiliteitsontwikkelingen

Op basis van de inventarisatie van de mobiliteitsontwikkeling over de aftelopen iaren en de prognose

voor de komende jaren zijn de volgende conclusies geformuleerd die aan de basis staan van de

aangepaste bereikbaarheidsstrategie:

r De verwevenheid van de steden Groningen en Assen met de regio is groot en wordt steeds

sterker. Het aantal dagelijkse pendelverplaatsingen groeit nog steeds. D¡t vraagt om een

hoogwaardig vervoersnetwerk en het versterken van de biibehorende infrastructuur. Concreet

gaat het om het organiseren van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), het aanleggen van

P+R-voorzieningen en hoofdfietsroutes, de zOgenaamde Fietsroutes Plusf .

. Op nevenstaande kaart wordt de mobiliteitsontwikkeling weergegeven op de (inter)nationale

hoofdwegen (A7, A28, N33, N34 en N46). De grootste verkeersstromen bevinden zich op de A28

en de 47. De verkeersintensiteit op deze wegen is sinds 2000 fors Sestegen, maar is wel binnen

de prognoses gebleven. Na 2008 is sprake van een langzamere verkeersgroei dan wel stabilisatie.

Dit is een landelijke trend: sinds 2005 vlakt de toename van de binnenlandse mobiliteit van

personen af. Ook in omliggende landen zoals Frankrijk en Duitsland vindt dit plaats (bron:

Kennisinstituut voor Mobil¡te¡tsbeleid),

. Het autoverkeer is het sterkst gegroeid op de T-structuur A7 en 428 en Ring Groningen. Op de

overige corridors is sprake van een minder snelle groei, stabilisatie of lichte daling. Sinds 2008

is op alle corridors sprake van een minder snelle verkeersgroei die sterk samenhangt rnet de

economische crisis sinds 2008. Een aantrekkende economie ¿ou weer een sterkere verkeersgroei

kunnen betekenen. ln hoeverre en in welke mate dit zich voor gaat doen is op dit moment niet

te voorspellen en is ook afhankelijk van andere factoren (onder meer de digitale samenleving).

. De in 2006 geconstateerde knelpunten op de hoofdwegen A7 en A28 (Ring Zuid, trajecten Leek

- Groningen en De Punt - 6roningen) zijn anno 2013 nog steeds aanwezig, vooral in de spits. De

uitvoering van het project Aanpak Ring Zuid is dan ook ¿eer urgent'

. ln de afgelopen periode zijn diverse maatregelen I,enomen om knelpunten op het hoofd-

wegennet en (de aansluitingen met) het onderliggend wegennet op te lossen. Deze

infrastructurele maatregelen hebben een verbeterde doorstroming opgeleverd waarvan ook het

goederenvervoer profi teert.
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Er is een sterke relatie tussen kwaliteitsverbetering van het OV en stijging van reizigers-

aantallen. De in de afuelopen periode gedane investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer

(onder meer frequentieverhogingen en nieuwe Q-liners, reactivering spoorlijn Groningen-

Veendam en station Europapark! blijken direct hogere reizigersaantallen op te leveren en

een daling van het aandeel autoverkeer. Het is dan ook ¿invol om het in de aftelopen jaren

ingezette beleid van investeren in hoogwaardig OV voort te zetten (verdere versterking van

het regionaal spoor en de Q-liners in combinatie met saneren van zwakke lijnen en verhoging

van de efficiency van het OV). Wel is de aþelopen jaren de betaalbaarheid van het openbaar

vervoer onder druk komen te staan.

ln de afgelopen jaren is ingezet op het verbeteren van de verbinding tussen regio en de

steden door het realiseren van Fietsroutes Plus. Dit concept van kwalitatief hoogwaardige

fietsroutes ondersteunt de trend dat fietsers langere abtanden overbruggen, een trend die

wordt venterkt door de opkomst van de e-bike. De fiets wordt daarnaast steeds meer gebruikt

in combinatie met een auto-, trein- of busreis (ketenmobiliteit). Het verder investeren in de

fiets als volwaardig ahernatief voor de auto (en op korte trajecten voor het OV) blijft van

groot belang om de potentie van de (elektrische) fiets te benutten, zowel als afzonderlijke

vervoermiddel als in combinatie met auto en OV.

Samen met de programma's Eeter Benutten en Mobiliteitsmanagement spelen de P+R-locaties

een belangrijke rol in het verminderen van binnenstedelijk autoverkeer. Het gebruik van de

P+R's langs de T-strucîuur en rond de steden is fors toegenomen. Het ingezette P+R-beleid kan

zondermeer succesvol worden genoemd. Daarnaast ontw¡kkelen de P+R-locatíes zich steeds

meer als een knooppunt van buslijnen (OV-knooppunt) en overstapplek tussen OV auto en

fiets (multimodaal knooppunt). Het verder investeren in P+R als herkenbare en hoogwaardige

knooppunten in het regionaal vervoerssysteem blijft dan ook van Sroot belang.

Groningen A¡rport Eelde is een econom¡sche toplocatie en van belang voor de ontwikkeling

van de regionale economie en de bereikbaarheid van Noord-Nederland. Het verbeteren van

de bereikbaarheid van de luchthaven via de weg is een belangrijke randvoonruaarde voor de

verdere ontwikkeling van de luchthaven.

3.2 Trends en ontwikkelingen 2000-2012

3.2.1 Verwevenheîd stod en reglo

De steden Groningen en Assen ziin sterk verweven met de omliggende gemeenten binnen èn buiten

de regio. Deze onderlinge afhankelijkheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen. O¡t betekent dat

het aantal dagelijkse pendelverplaats¡ngen groeit.

. De regio had in 2010 ruim 232.000 banen waarvoor ruim 197.000 inwoners 'beschikbaar'

waren (werkzame beroepsbevolking). ln 2006 waren dit nog ruim 224.000 banen en ruim

172.000 inwoners. Dit betekent dat de regio als totaaleen groeiende ingaande pendel heeft

en dus in toenemende mate de banenmotor voor de omliggende schil is (zie nevenstaande

afbeelding).

I
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Percentoge beroepsbevolking werkzoom in de eigen gemeente en oontolwerknemers (x 1.0N)
werkzoom in Groningen en Assen (december 2070).
Bron: CBS

. Groningen en Assen hebben een sterke concentratie van onden¡rijsvoorzieningen. Het aantal

scholieren/studenten is de aftelopen jaren gestegen en groeit nog steeds. Veel scholieren en

studenten reizen dagelijks met het OV of de fiets. Met name de stad Groningen moet dageliiks

een grote stroom scholieren en studenten ven¡erken'

" Hoogwaardige culturele en sociale voorzieningen concentreren zich steeds meer in Groningen

en Assen. Uiteraard zijn er binnen de regio ook andere grotere kernen met dergeliike

voorzieningen (bijvoorbeeld Hoogezand en Leek/Roden), maarvooral hoogwaardige

voorzieningen als musea, theaters, klinieken, ziekenhuizen en de grotere winkelketens ziin

gevestigd in de twee grootste steden.

Circa 53% van de beroepsbevolking in de regio werkt in de eigen gemeente. VooralAssen en de

stad Groningen bieden veelwerk aan de eigen inwoners.

Ruim 41.000 werknemers van þiq¡g de regio Groningen-Assen werken in Assen of in de stad

Groningen. Het aantal werknemers van buiten de regio Groningen-Assen dat in Assen of de stad

Groningen werkt is eveneens substantieel (circa 47.000 werknemers). Dit betekent dat naasl de

interne bereikbaarheid ook de externe bereikbaarheid van de regio goed op orde moet ziin.
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Deze verwevenheid komt ook tot u¡ting in de actuele verkeersgegevens. Zowelde auto, OV als de

fiets kent's ochtends een ingaande pendel richting de steden en 's avonds een uitgaande pendel

naar de regio. Een hoogwaardig vervoersnetwerk met bijbehorende infrastructuur is nodig om de

economische toplocaties en onderu,rijsinstellingen bereikbaar te houden. Concreet gaat het om

het organ¡seren van hoogwaardig openbaar veruoer (HOVI, het realiseren van transferia en P+R-

voorzien ingen en van hoofdfietsroutes.

Mobllltelrontwlkkellng, lngezoomd op Gronlngen

Dagelijks zijn er ongeveer 370.000 vervoersbewegingen van en naar de stad Groningen (situatie

2O1t). Circa73% komt met de auto, 23% met de bus en 4% op de fiets. De in-en uitgaande pendel

is in de periode 2O0O-2011 sterk gegroeid, vooral op de T-structuur A7 en A28 (12'18%). De

grootste stroom komt vanuit het zuiden. De pendelvanuit de noordel'rjke corridors is relatief weinig

toegenomen of stabiet gebleven. Uitgesplitst naar modaliteit zijn de volgende ontwikkel¡ngen

gesignaleerd (zie nevenstaande afbeeldingen):

" De autopendel op de T-struAuur (A7 en A28), Ring Groningen en N46 groeide tot 2008 jaarliiks

met 1-1,5%. De mobiliteit op de corridors Noord en Zuidhorn (N360, N361en N355)groeide

minder snel of daalde. Sinds 2008 is op alle corridors sprake van een trendbreuk: stabilisatie of

een lichte afname. Alleen op de A28 en op de Ring Groningen groeit het verkeer nog.

. Het gebruik van het openbaar vervoer groeide tussen 2000-2011 met 23%, tot circa 86.000

reizigers per etmaal. Deze groei vindt hoofdzakelijk plaats op de corridors waar treinen

of Q-liners rijden. Dit zijn ook de corridors waarin door de regio fors is geinvesteerd. De

investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer blijken dus direct hogere reizigersaantallen op

te leveren. Feitelijk zijn sterke lijnen versterkt en zwakke liinen gesaneerd.

. De nieuw geopende stations Groningen Europapark en Veendam zijn zeer succesvol. Ook

het aantal reizigers op Hoofdstation Groningen nam toe, evenals regionale stations ¡n de

gemeente Zuidhorn, Winsum en Hoogezand-Sappemeer. De keerziide van dit succes ziin

capaciteitsproblemen en vertrag¡ngen op en rond Hoofdstation Groningen.

r Het aandeel fietsverkeer is relatief klein (4%). De ontwikkeling van het fietsverkeer vertoont

een sterk fluctuerend beeld als gevolg van weersinvloeden . Mede hierdoor is het nog te vroeg

om uitspraken te kunnen doen over het effect van de gerealiseerde Fietsroutes Plus' Wel bliikt

de daling van het fietsverkeer in de periode 2000-2006 te zijn omgebogen in een lichte stijging

in de periode 2006-2011. ln de stad Groningen ¿elf is het fietsverkeer in de periode 2000-2012

toegenomen met 28%. Het aandeel fietsverkeer is zeer hoog (circa 30%) (zie bijlage 1).

ln de periode 2006-2011 heeft een verschuiving plaatsgevonden van autoverkeer naar openbaar

vervoer, Het gaat om 1,5%, ofwel 5.500 reisbewegingen. In dezelfde periode is in de stad Groningen

het aandeel autoverkeer afgenomen en nam het aandeel OV en fiets toe (z¡e biilage 1).
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Mobiliteiaontwl kkell ng, íngezoomd o p Asse n

Dagelijk zijn er ruim 1OO.OO0 vervoersbewegingen van en naar Assen. Op basis van de beschikbare

gegevens b¡¡jkt dat circa 83% met de auto komt, 14% met de bus en 3% op de fiets . Het aandeel OV is

¡n Assen lager dan in Groningen, meer mensen reizen met de auto. De pendel is in de periode 2004-

2011gegroeid, vooral vanuit noordelijke en westelijke richting.

Uitgesplitst naar modaliteit zijn de volgende ontw¡kkel¡ngen gesignaleerd (zie nevenstaande

afbeelding):

Het meeste autoverkeer bevindt zich op de noordelijke invalsweg (wegvak Peeto), Hier ¡s ook de

grootste groei gemeten (+14%). Ook op de westelijke invalsweg (Balkenweg) is sprake van groei

(N37l/N373), mede als gevolg van de ontwikkeling van woonwijk Kloosterveen. Op de oostelijke

invatswegen (Rolderhoofdweg en Europaweg oost) is sprake van een forse afname. Een deel van

het verkeer rijdt nu via de N33. Momenteelwordt gewerkt aan het bereikbaar houden van de

binnenstad met het RSP-programma FlorijnAs.

. Het aantal reizigers met het openbaar vervoer is in de periode 2006-2011 gegroeid met circa

8% tot een totaalvan ruim 13.000 reizigers (exclusief de Friese lijnen). De Srootste groei werd

gerealiseerd op het busvervoer van en naar Groningen: een direct gevolg van de investeringen in

hoogwaardig busvervoer (extra Q-liners). Het tre¡nvervoer steeg ¡n diezelfde periode met 2%.

¡ Het aancleel fiets steeg met bijna 20oÁ over de periode 2010-2012. De grootste groei wordt

gemeten aan de oostkant (+33%) en noordkanl (+2796!,.

3.2.2 P+R en OV-knooppunten

Oe eerste P+R locaties in Groningen waren bedoeld als Arnr.t rtÞ¡goõ FIR cttybu.

alternatief voor het parkeren in de binnenstad. De focus ¡rooø! ' i
is in de aftelopen periode verschoven naar het afuangen

van forensen (woon-werkverkeer) op P+R locaties aan

de rand van de stad zodat de ringweg en stedelijke

hoofdwegen worden ontlast. ln de afgelopen iaren is

hierin een belangrijke stap ge¿et door realisatie van P+R

':-i;::1i::ii::ïJï:ili:imidde,de u zo. ,@, .o.-'æ r r,. ;,:
bezettingsgraad van carpoolplaatsen gestegen Bron: ov-bureou

van 40-50% in 2006 tot circa 60% in 2011. De grootste groei vindt plaats op P+R's langs de

hoofdtra nspo rtassen, zowel wegen a ls s poonaregen.

, Het gebruik van P+R's rond de stad Groningen is sterk toegenomen, zowel op doordeweekse

dagen (woon-werk) als op zaterdagen (winkelend publiek).

., P+R Haren is direct na opening in 2008 al zeer succesvol. Door de combinatie van een frequente

P+R-citybus (lijn 22), een werkgeverscontract met het UMCG en een aantrekkelijk tarief staat

het terrein op doordeweekse dagen vol (bezettingsgraad 100%). 0e bezetting van het in 2011

geopende P+R terrein Hoogkerk ligt in 2013 rond de 45%.
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Tijdens de zâterdagen zijn P+R Kardinge en Haren voor meer dan de helft gevuld. Op zondagen is

de bezetting afhankelijk van koopzondagen en thuisspeeldagen van FC Groningen.

De P+R bussen vanuit Haren, Europapark en Hoogkerk hadden in 2011 samen ruim 2 miljoen

reizigen en is sterk gegroeid t.o.v. 2006.

Op dit moment ziln met 43.000 werknemers afspraken gemaakt om op een ander moment

(buiten de spits), met een ander vervoermiddel te reizen, of niet te rei¿en (thuiswerken).

Alleen al bij het UMCG leidt dit tot een kleine 1.000 auto's minder die niet meer dagelijks het

binnenstedelijk netwerk belasten, maar aan de stadsrand op de P+R locaties parkeren.

Oaarnaast ontwikkelen de P+R locaties ¿ich ook als OV-knooppunt. Hier vinden niet alleen

overstappen plaats van auto naar bus (en vice versa). maar ook steeds vaker tussen de

verschillende buslijnen. Een goed voorbeeld hiervan is P+R Hoogkerk vanaf waar niet alleen

Hoofdstation, binnenstad en UMCG, maar ook Zernike en Martini Ziekenhuis direct bereikbaar is

3,2,3 Goederenveruoer

Voor het goederennetwerk is van belang dat de bereikbaarheid goed is en dat de bedrijventerreinen

en de binnensteden goed ontsloten zijn. Einnen de regio worden goederen vervoerd per we8, spoor

en water. Het beleid in de regio is erop gericht dat bedrijventerreinen gesitueerd worden langs de

T-structuur en dat deze goed ontsloten worden.

ln de huidige situatie zijn de knelpunten in de regio beperkt. De twee grootste knelpunten (Zuidelijke

Ringweg 6roningen en knoop 428/N33) worden de komende iaren aangepakt, waardoor deze

knelpunten verdwiinen. Daarnaast zijn in de afgelopen periode diverse maatregelen genomen om

knelpunten op (de aansluitingen met) het onderliggend wegennet en over¡8e regionale wegen op te

lossen. Deze infrastructurele maatregelen hebben een verbeterde doorstroming opgeleverd waarvan

ook het goederenvervoer profi teert.

Groningen is een belangrijk kruispunt voor de beroepsvaart. Het drukste punt is de Oostersluis in het

Van Starkenborghkanaal. Daar kwamen in 2011 ruim 20.000 schepen langs, waarvan circa 13.700

beroepsvaart en circa 6.300 recreatievaart. Het aantal scheepvaartbewegingen is afgenomen ten

op¿icht van 2006, wel is het aantal ladingen ongeveer gelijk gebleven. Hieruit kan geconcludeerd

worden dat er met gemiddeld grotere schepen wordt gevaren (tonnage per schip is fors toegenomen)

en dat tijdens de economische crisis het relatieve belang van goederenvervoer over water is

toegenomen (de tonnages bleven gelijk, terwijl de logistieke sector als geheel (fors) is gekrompen).

3,2.4 Groningen Airport Eelde

De regionale luchthaven Groningen Airport Eelde is van belang voor de ontw¡kkel¡ng en

bereikbaarheid van de regionale economie. De luchthaven heeft een belangrijke rol in het

functioneren en internationaliseren van het regionale bedrijfsleven. De huidige economie ¡s

kennisintensief en internationaalgeoriënteerd. Hierin vervult een regionale luchthaven essentiële

functie,

t.i!:q ñ a:',./iì:ì\l<'r' ¡\s',"'
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Dit beperkt zich niet alleen tot trote bedrijven en kennisinstellingen, maar ook het MKB is steeds

meer internationaal actief. Door een goede bereikbaarheid door de lucht wordt het vestigingsklimaat

voor nieuwe internationale bedrijven vergroot waardoor nieuwe werkgelegenheid kan worden

gecreëerd. De andere belangrijke functie van de luchthaven voor de regio is het toerisme. Het is

niet alleen belangrijk dat bewoners vanuit de eigen regio op vakantie kunnen, de regio wordt bii de

ontwikkeling van lijndiensten ook beter toegankelijk voor buitenlandse toer¡sten.

Het passagiersvervoer op Groningen Airport Eelde groeide in het afuelopen jaar sterk tot c¡rca

2OO.OO0 passagiers, terwijl het aantal vliegbewegingen (inclusief les-/oefenvluchten en privévluchten)

afnam. Net als veel andere regionale luchthavens realiseerde Groningen Airport Eelde hogere

groeipercentages door de groei van charterverkeer {mensen gaan vaker en korter op vakantie)

en de groei van goedkope lijndiensten. Omdat in 2013 de baanverlenging gereed is gekomen is

de venruachting dat het aantal reizigers na 2013 nogverder ¿al toenemen. Het verbeteren van

de bereikbaarheid over de weg van de luchthaven (auto- en OV-verbinding) is een belangrijke

randvoorwaarde voor de verdere ontw¡kkeling van de luchthaven.

3.3 Verklarendefactoren

De Nederlandse samenleving is sterk veranderd de aftelopen decennia. Ook de mobil¡teit verandert,

zowel op nationaal als op regionaal niveau. ln deze paragraaf wordt een overzicht ge$even van

enkele achterliggende factoren die van belang zijn voor de mobiliteitsontwikkeling in de regio (zie

nevenstaande afbeelding en bijlage 1):

' De belangrijkste ontwikkel¡ng in de regio Groningen-Assen is de gesignaleerde trendbreuk in

de groei van het autoverkeer vanaf 2008 en de toename van het gebruik van het openbaar

vervoer. Deze trendbreuk blijkt sterk samen te hangen met de economische crisis die in

2008 is uitgebroken. Dit betekent waarschijnl'rjk dat bii een aantrekkende economie ook de

mobiliteitsgroei weer aantrekt. Er zijn echter andere factoren die tot gevolg kunnen hebben dat

die groei gematigder zal zijn dan in het verleden.

De gesignaleerde trendbreuk in de ontwikkel¡ng van het autoverkeer valt eveneens samen

met een trendbreuk in de regionale bevolkingsontwikkel¡ng. De groei van de regio komt in

de laatste jaren voor het grootste deel (en in toenemende matelvoor rekening van de stad

Groningen. Deze groei ¿it vooral in de groep jongvolwassenen (20 tot 29 iaar). Juist deze

bevolkingsgroep blijkt in de afgelopen jaren steeds minder gebruik te maken van de auto en

meer van alternatieve veruoersvormen (openbaar vervoer en fiets). Dit zien we terug in de

mobiliteitsgegevens: in de stad Groningen is het autoverkeer gedaald en het openbaar vervoer

en fietsverkeer gestegen.

:l¡'¡ ¡ 1, .,., i ¡ì¡, r\11',r'
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ln de regio Groningen-Assen zijn wonen en werken geconcentreerd op de T'structuur. Er bestaat

een duidelijk verband tussen de ontwikkeling van woon- en werklocaties en de geconstateerde

trendbreuk in de mobiliteitsontwikkeling. Het tempo van woningbouw en bedrijventerreinen

is sinds 2008 sterk teruggelopen als gevolg van de mondiale economische crisis. Daarom is

het toncentratie'beleid bijgesteld: concentratie vindt met name plaats in Groningen en Assen

en niet meer in Hoogezand-sappemeer en Leek/Roden. Uit cijfers bliikt verder dat er krimp

plaatsvindt in het gebied buiten de steden.

Meer nog dan voorheen is het omliggende gebied aangewezen op de stedelijke voorzieningen

(ziekenhuis, ondenvijs, werkgelegenheid, winkels). Enerzilds leidt krimp tot m¡nder mensen en

dus minder verplaatslngen, anderzijds leidt krimp tot meer en langere verplaatsingen als gevolg

van concentratie van voorzieningen naar de toch al druk bezochte steden.

Q..,¡,.' i.), -,ir r.¡,,'r',ir ;..:-.'t

Veranderingen op het gebied van onden¡vifs (onder meer plannen voor invoering sociaal

leenstelsel en vervanging OV-studentenkaart door een kortingskaart), kunnen van grote invloed

zijn op de vraag naar openbaar vervoer. Oe exacte maatregelen en de mobilite¡tseffecten zijn op

dit moment nog onduidelijk. Ook de mobiliteitseffecten van de digitale samenleving zijn op dit

moment nog niet goed in te schatten.

3.4 Vooruitblik 2030

Auto

U¡t de analyse van de bestaande verkeersmodellen (NRM 2013, RGA 2006) bliikt dat de bevolking en

economie minder hard groeien dan voorspeld, vooral in de schil rond de regio Groningen-Assen (zie

bijlage 2). Dit heeft uiteraard gevolgen voor de ontwikkeling van het autoverkeer (zie nevenstaande

afbeelding). Tot 2008 loopt de mobiliteitsgroei rond de stad Groningen in lijn met de prognose van

het scenario Global Economy (zie bijlage 1), daarna zien we een trendbreuk in het groeitempo (de

mobiliteit ontw¡kkelt zich meer in lijn met het scenario Regional Community. Belangrijke vraag is hoe

de mobiliteit zich gaat ontwikkelen als de economie in de toekomst weer op het groeiniveau van vóór

20O8 komt. Geconcludeerd kan worden dat er tussen de scenario's een grote marge zit. Er is dan ook

geen eenduidige voorspelling te geven voor de mobiliteitsontw¡kke¡ing tot 2030, maar alleen een

bandbreedte waarbinnen de ontwikkeling waarschijnlijk plaats Saat v¡nden. Gerichte monitoring van

de actuele mobiliteitsontwikkeling is dan ook van Sroot belang (zie paragraaf 6.2).

Het grootste regionale knelpunt, de Zuidelijke Ringweg Groningen, wordt aangepakt vóór 2020. Dit

knelpunt is de belangrijkte veroorzaker van de vertraging in de spits rond Groningen. Na realisatie

van Aanpak Ring Zuid is dit knelpunt verdwenen. Uit de modellen bliikt dat er op direct aansluitende

wegvakken capaciteitsproblemen optreden op langere termijn en in het hogere groeiscenario Global

Economy (zie nevenstaande kaart):

, A7 west Leek - Hoogkerk;

. A28 De Punt - Haren;

o A7 oost Hoogezand - Westerbroek.

3ltOfLrJt( tafrtltal(
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Daarnaast blijkt uit modelberekeningen in het kader van Aanpak Ring Zuid dat er enkele knelpunten

blijven bestaan rond aansluitingen van het stede¡¡jk netwerk op de hoofdinfrastructuur en de aanrij-

routes naar economische toplocaties binnen de stad Groningen (dynamo's). Ooor middelvan gerichte

monitoring zal in de komende periode beoordeeld worden in hoeverre maatregelen genomen

moeten worden om deze knelpunten op te lossen (al dan niet binnen het project Aanpak Ring Zuid).

Openboar ven oer

ln de pnktifk bl¡jkt dat het gebruik van het openbaar vervoer naast regionaal te beïnvloeden factoren

als lijnvoering (frequentieverhoging), snelheid (busbanen, VRI'st) en comfort (DR|Sr, haltes),

afhankelijk is van bovenregionale factoren. Deze zijn moeilijk te beïnvloeden, zoals een toename van

de arbeidsparticipatie, brandstofprijzen of welvaartsontwikkeling.

Een derde van de aftelegde treinkilometers en bijna de helft van alle buskilometers komt voor

rekening van scholieren en studenten. Veranderingen in het onderuiJs kunnen dan ook van grote

invloed zijn op de vraag naar openbaar vervoer. Op regionaal niveau gaat het biivoorbeeld om de

te ven¡¿achten groei van het aantal studenten. Tevens spelen relevante beleidsontwikkelingen op

natíonaal niveau een rol. Denk hierbij aan de beooBde omzetting van de OV-studentenkaart in een

kortingskaart en de veranderingen in het beunstelsel waardoor studenten mogeliik langer thuis

blilven wonen. Ook de ontwikkelingen op het gebied van e-learning kunnen van invloed ziln. De

exacte gevolgen voor mobiliteit en openbaar vervoer in het bijzonder zijn onzeker.

Flets

Landelijk onderzoek wijst uit dat de potentie van de e-bike in de regio de komende jaren

verder kan stijgen met circa 5%. Dit percentage is lager dan gemiddeld vanwege de relatief lage

bevolkingsdichtheid. Uit een aantal regionale kleinschalige praktijkvoorbeelden komen echter

positieve resultaten naar voren en zien we dat de aanschaf van e-bikes groeit. De afstand die

forensen met een elektrische fiets afleggen om op hun werk te komen, is anderhalf keer groter dan

met een gewone fiets. De aanlegde Fietsroutes Plus zijn zeer geschikt voor e-bikes. Verbeterpunten

zijn de routes vanaf de stadsranden naar de bestemmingen in de stad, fietsparkeren, oplaadpunten

en verbeteren faciliteiten op P+R's (ketenmobiliteit). Verwacht wordt dat het fietsgebruik in de

toekomst zal toenemen, Men zal vaker de fiets nemen en grotere afstanden afleggen. Door deze kan

het gebruik van de auto l¡cht afnemen. Dit zal waarschijnlijk niet d¡rect tot minder files leiden, maar

wel tot een betere bereikbaarheid van met name de stedelijke gebieden in de regio.

De invloed van de beoogde omzetting van de OV-studentenkaart op het fietsgebruik in met name de

stad Groningen is op dit moment nog n¡et te voorspellen, evenals de noodzaak voor het nemen van

maatregelen betreffende de fietsinfrastructuur. !n de komende periode zal hier in het kader van het

monitoringsprogramma (zie paragraaf 6. 2) nader onderzoek plaatsvinden.
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De rijksbemoelenls met de reglo wordt steeds selectiever en vlndt plaats vla de berelkbaarheids-

agenda Noord-Nederland. Uitgangspunt z[n de 5l's (lnnorærcn, lnformeren,lnstandhouden,

lnrlchten en lnvesteren). lnvesteren komt pas aan de orde als de andere l's nlet toerelkend z[n.

Hlerdoor zal Reglo Gronlngen-Assen meer en meer moeten functioneren op elSen kracht. Op

provindaalen reglonaal nlveau ls de vanaf 2006 lngezeüe beleldslfln voortgezet. Wel ls dlt beleld

b|gesteld als gevolg van economlsche en demografische ontwlkkellngen: concentratle van werken

en wonen vlndt met name plaats ln Gronlngen en Assen en nlet meer ln Hoogezand-Sappemeer en

Leek/Roden.

ln de Actuallsatie Reglovlsle 2013 (zle b[lage 4) ls aangegeven dat de oorspronkelflke

hoofddoelstellingen voor Reglo Gronlngen-Assen - economlsche kansen benutten en ultbouwen en

gebledshralitelten behouden en venterl<en -overelnd blflven. Daarvan zlin drle nleuwe speerpunten

afieleid voor de komende perlode, dle de samenwerking ln de regio nleuwe lnhoud Seven en het

profiel rran de rcglo venterken:

o De kwallteit van stad en land behouden en venterken.

o De lnteme samenhang venterlcen door het versterken van de lnterne berelkbaarheld. Dit is een

noodzakelilke vooruraarde voor een Soede regionale ontwlkkelinS.

o Het economlsch kerngebied ve¡der ontwlkkelen.

Regio Groningen-Assen
t¡coEtrJÍ ia¡t3¡i
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4. Bereikbaarheidsstrategie 2030

4.L Actualisatie bereikbaarheidsstrategie

ln de periode 2006-2012 heeft de regio geihvesteerd in een groot aantal proiecten op het gebied van

1. HOV-bus inframaatregelen;

2. Busknooppunten en P+R;

3. Regionaal spoor;

4. Fietsroutes Plus en ontbrekende schakels;

5. Mobiliteits- en verkeersmanagernent.

Maatregelen voor de auto z¡jn de verantwoordeliikheid van de betrokken wegbeheerders. Hieraan

wordt niet bijgedragen door Regio Groningen-Assen.

Op basis van de uitgevoerde analyse is geconcludeerd dat de uitvoering van deze projecten een

positieve bijdrage heeft geleverd aan verbetering van de bereikbaarheid van de Regio Groningen'

Assen. 0¡t bl¡¡kt onder meer uit de afname van het aandeel autoverkeer en toename van het aandeel

openbaar vervoer in de modalsplit op het agglomeratiecordon Groningen. De effecten van deze

projecten ziln ingeschat en niet daadwerkelijk gemeten. Dat gaat de regio in de komende periode

wel doen. H¡ervoor wordt een monitoringsprogramma opgesteld en zullen periodieke rapportages

worden gemaakt (zie hoofdstuk 6).

Op korte term¡¡n wordt gestart met de uitvoering van diverse grootschalige projecten. Dit zijn

bijvoorbeeld de aanpak van de Zuidelijke Ringweg in Groningen, programma FloriinAs in Assen

(algestart), Hoofdstation Groningen, de intensivering van de spoorverbindingen Leeuwarden

- Groningen en Assen - Groningen en verbeteringen op de provinciale wegen naar Groningen.

Ook deze projecten zullen een substantiële bijdrage leveren aan het reduceren van de grootste

bereikbaarheidsknelpunten binnen de regio.

Omdat gebleken is dat de in 2006 ingezette bereikbaarhe¡dsstrateg¡e van Regio Groningen-Assen

succesvol is geweest kan de bestaande bereikbaarheidsstrategie in hoofdliinen gehandhaafd blijven

(zie nevenstaand kader). Blijvend uitgangspunt ¡s dan ook dat de bereikbaarheid in de regio benaderd

wordt vanuit een integraalvervoersysteem met alle modaliteiten: auto, fiets, bus en trein, aangevuld

met maatregelen op het gebied van mobiliteits- en verkeersmanagement. Wel is geconcludeerd dat

op een aantal onderdelen extra accenten noodzakelijk zijn:

' Het Beter Benutten van de huidige infrastructuur door meer dan voorheen in te zetten op

verkeersmanagement en vraagbeïnvloeding.

, Om de steden bereikbaar te houden tiidens de uitvoering van grote prolecten (Aanpak Ring

Zuid en FlorijnAs Assen) - maar ook daarna - sterk inzetten op mobiliteitsmanagement en

verkeersmanagernent (Groningen Eereikbaar en Minder Hinder Assen). Aanpassingen aan

de weginfrastructuur zijn vooral nodig voor de uitvoering van deze projecten en daar waar er

aantoonbaar knelpunten z¡¡n.

I'
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Verdere kwaliteitsverbetering van spoor, HOV-buslijnen en OV-knooppunten als ruggengraat van

het regionaal OV met aandacht voor de lijnvoering capaciteit, snelheid en comfort. Dit zorgt

voor reizigersgroei en verbetert de exploitatie van het regionaal OV.

Anders dan in 2006 staat de betaalbaarheid van het openbaar vervoer onder druk. Het

betaalbaar houden van het openbaar vervoer verdient dan ook bijzondere aandacht.

Het P+R-beleid is succesvol: investeringen hierin worden gecontinueerd met aandacht voor de

exploitatielast van de parkeergarages in de stad Gron¡ngen. De hoofdrolvan de P+R-locaties is

het ontlasten van de spitsen door het afuangen van woon-werkverkeer.

lnvesteren in Fietsroutes Plus is kansrijk vanwege de potentie van de e-bike. Eelangrijk is een

goede aanlanding in de stad Groningen en koppeling aan P+R locaties.

De regio blijft het goederenvervoer via weg, water en spoor faciliteren.

De positie van het vervoer van passagiers via de lucht (GAE) verdient nadere aandacht.

ln het vervolg van dit hoofdstuk is aangepaste bereikbaarhe¡dsstrategie nader toegelicht.

4.2 Openbaar vervoer en P+R

Het verder investeren in een hoogwaardig OV netwerk (spoor en bus) en de P+R-locaties als

herkenbare en hoogwaardige knooppunten is van groot belang. De OV-bereikbaarheidsstrateg¡e

is, met uitzondering van het komen te vervallen van de RegioTram, dan ook niet fundamenteel

veranderd ten opzichte van het Raamwerk Regiorail (2008).
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Centraalstaat nog steeds het bereikbaar houden van de economische toplocaties door middel

van een integraal netwerk van (regionaal) spoor en HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-assen

voor de bus, aangevuld met het stimuleren van ketenvervoer en het Beter Benutten van bestaande

infrastructuur.

Als alternatief van de RegioTram is de bereikbaarheidsstrategie verder uitgewerkt in een visie

hoogwaardig openbaar vervoer voor de lange termijn met concrete lilnvoeringen (lange termiinbeeld

HOV). D¡t lange termijnbeeld veqt een forse investering in de infrastructuur zowel op het spoor als

op de HOV-assen en moet dan ook gezien worden als de stip op de horizon waar de komende iaren

stapsgewijs naar toe wordt gewerkt. Hieronder wordt een samenvatting gegeven van HOV-visie die

hieraan ten grondslag ligt en het beoogde OV-netwerk. ln hoofdstuk 5 is een overzicht Segeven van

de hiervoor benodigde maatregelen. De HOV-visie inclusief alle maatregelen is opgenomen in een

separate rapportage.

Ultgangspunten

Basisprincipe van de HOV visie is dat regio, stad en economische toplocaties verbonden worden

via HOV-assen (spoor en bus). Dit vormt de ruggengraat van het reg¡onaal openbaar vervoer.

Centraal u¡tgangspunt ¡s het ¿oveel mogelijk (door)koppelen van de HOV-assen (via de belangrijke

OV knooppunten) waardoor zo veel mogelijk belangrijke woon- en werkgebieden en economische

toplocaties in de regio bereikbaar zijn (vaak rechtstreek, maar in principe met maximaal met

l overstap). De HOV-assen verbinden ook de P+R locaties rond Groningen met elkaat met de

binnenstad en de overige toplocaties in de stad Groningen. Hiermee kunnen deze P+R locaties verder

ontwikkeld worden als essentiële knooppunten in het regionale OV-netwerk'

Door de reeds geplande doorkoppeling van de regionale treinen op het Hoofdstation Groningen

worden de reizigersstromen meer gespreid over de drie stations in Groningen. Station Groningen

Europapark en Groningen Noord kriigen hierdoor een belangrijkere functie als overstappunt. ln

combinatie met nieuwe bus HOV-assen resulteert deze doorkoppeling in ontlasting van zowel het

Hoofdstation als de binnenstad.

Uitgegaan wordt van een gefaseerde ontwikkeling van HOV-assen met hoge kwaliteit en hoge

frequentie. Dit netwerk van HOV-assen moeten gezien worden als een structuur. Het type vervoer

op deze assen wordt bepaald door betrouwbaarheid. ruimtelijk-economisch structurerende werking,

vervoerswaarde en leefbaarheid. Hierbij is het van belang dat nieuw aan te leggen infrastructuur

toekomstbestendig wordt aangelegd en dat verdere ontwikkeling richting hoogwaardige kwaliteit

mogelijk is.

Om een snelle en betrouwbare reis voor de reizigers mogelijk te maken krijgt het openbaar vervoer

op de HoV-assen prioriteit ten opzichte van overige verkeerstromen. Ook wordt het comfort van het

vervoer op deze HOV-assen verhoogd om de aantrekkelijkheid voor reizigers verder te vergroten. Dit

betreft onder meer comfort in de voertuigen en op de haltes en dynamische reisinformatie.

iì.'r.¡ ,t ¡' riìtrì.ì,r" I ),.,"
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Dit resulteert in een samenhangend, effectiel comfortabel, logisch, betrouwbaar en begrijpbaar

OV systeem dat een aantrekkelijk alternatief vormt voor de auto. Hierbij wordt een gezonde balans

gezocht met de efficiency van het openbaar vervoer en daarmee de kostendekkingsgraad en

betaalbaarheid van het openbaar vervoer.

Op nevenstaande kaart is het beoogde netwerk HOV-assen voor trein en bus weergegeven. Deze is

hieronder nader toegelicht.

HOV-assen Treln

De regionale treindiensten uit het noorden en het oosten worden op het Hoofdstation aan elkaar

gekoppeld. Om deze doorkoppeling rnogeliik te maken wordt de komende jaren fors geïnvesteerd in

de Knoop Groningen. Door deze doorkoppeling kunnen reizigers vanuit het noorden en oosten zonder

overstap alle drie de stations in de stad Groningen bereiken. Afhankelijk van de bestemming in de

stad kan de reiziger dan bepalen welk station het handigst is om uit te stappen en/of over te stappen

op het aansluitende bus-netwerk. Alle economische toplocaties in de stad Groningen kunnen vanaf

één van de drie stations met maximaal één overstap bereikt worden.

De frequentie op de lijn Groningen - Leeuwarden wordt verhoogd van 3 naar 4 treinen per uur (extra

sneltrein). Daarnaast heeft Zuidhorn op de drukste momenten in de spits een extra pendeltrein.

Omdat de doorgekoppelde treindiensten tussen het noorden en het oosten de treindiensten tussen

Groningen en Leeuwarden kruisen is een ongelijkvloerse kruising van de tre¡nen aan de westzijde van

het station nodig. Deze fly-over is gelegen tussen de kruising van het spoor met de Paterswoldseweg

en de kruising van het spoor met het Hoendiep. Wanneer alle treinen uit Leeuwarden echter kunnen

doorrijden naar station Europapark is de fly-over niet nodig. Bekeken wordt of voor de investering

die nodig is voor de fly-over, de doorkoppeling ook te real¡seren is. B'rj de besluitvorming van het

project Knoop Groningen zal worden bepaald of de¿e doorkoppeling reeds bij dat proiect kan

worden gerealiseerd. lndien dit mogelijk is, zullen ook de reizigers op de treindaensten Leeuwarden -

Groningen op dat moment al zonder overstap op twee stations (Hoofdstation en Station Europapark)

kunnen uitstappen en instappen. Daarnaast bl¡jft het (net als in de huidige situatie) mogeliik om

vanuit de richting Leeuwarden - met een overstap in Zuidhorn op de bus - naar Zernike te reizen

door middel van de nieuwe HOV-as Zuidhorn - Zernike - Station Noord - UMCG - Station Europapark.

De frequentie tussen Assen en Groningen wordt verhoogd van 4 naar 6 treinen per uur (2 extra

stoptreinen). Hierdoor verdubbelt eveneens de bediening van Haren richting Groningen en Assen

{van 2 naar 4 keer per uur). Per dienstregeling 2013 is het aantal treinen naar Zwolle al verhoogd van

3 treinen naar 4 tre¡nen per uur.

tì -'ll .r i-,.r. rr j.jr\ ¡{ r.,_
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De recent gereactiveerde treindienst naar Veendam ¿al door worden getrokken naar Stadskanaal en

verder ¿al een sneldienst tussen Groningen en Bremen worden toegevoegd'

Samenvattend voor de trein:
.i ,rt.ì 'jr. 1.,,r ¡: -'r,.;fì.ì,..';, ll()r),1r,i.:iÌr-)()t \,¡/' r'ii,I'ì :,'í)r'i'lÍr,¡ìl' 'l';o¡',-r,¡',,1.71:lf)f)€ffì8€f

,r1.,1r,i,:ll(trt.¡ 
I f'er (iÌrerlrerr);

b. bruine lijn: Delfzijl - Bedum - Groningen - Hoogezand/Sappemeer - Veendam - Stadskanaal);

c. groene lijn: t.eeuwarden - Zuidhorn - Groningen 'Station Europapark);

d. rode lijn: Zwolle - Assen - Haren - Station Europapark - Groningen'

HOV-assen (busl

Voor corridors waar geen spoor aanwezig is, worden nieuwe HOV-assen ingericht die de regio en de

P+R's aan de economische toplocaties in de stad Groningen koppelen. De HOV-assen kruisen elkaar

bij het Hoofdstatíon en/of blj een nieuw te realiseren OV-knooppunt UMCG Noord. D¡t zorgt ook

binnen de stad Groningen voor goede overstapmogelijkheden tussen de HOV'assen. Het gaat om de

volgende HOV-assen bus:

a. btauwe lijn: Leek/Roden - P+R Hoogkerk - Groningen Hoofdstation - Grote Markt - UMCG Noord

P+R Kardinge - Beijum/Lewenborg

b. paarse lijn: Annen/Zuidlaren - P+R De Punt - P+R Haren - Groningen Hoofdstation - Grote Markt

UMCG Noord - P+R Driebond

c. groene lijn: Station Europapark - P+R Europapark - UMCG Noord - Station Noord - P+R- Zernike

-Zernike - Station Zuidhorn

Ad a. blauwe lijn: Leek/Roden - Eeijum/Lewenborg

De huidige Q-liners richting Roden en Leek, de stadsli¡nen 3 en 6 richting Lewenborg en Beiium en

de P+R c¡tybus tussen P+R Hoogkerk en de binnenstad/UMCG worden met elkaar gecombineerd.

Door de lijnen om en om te laten r¡jden ontstaat er op het stadse deelvan de HOV-as (tussen P+R

Hoogkerk als P+R Kardinge) een extra hoge frequentie.

Ad B. paarse lijn: Annen/Zuidlaren - P+R Driebond

De huidige Q-liners richting Zuidlaren en Annen worden gecombineerd met de P+R citybus tussen

P+R Haren en de binnenstad/UMÇG. Deze HOV-as bedient P+R Haren, P+R De Punt en P+R Driebond.

Ad C. groene lijrr: Stahon Iuropapark - Station Zuidhorn

Deze HOV-as zorgt voor een verbinding van de noordelijke treindiensten (vanuit Winsum/

Roodeschoolen Bedum/Delfzijl) met ¿owelZernike als het UMCG via een overstap bij Station Noord

Treinreizigers uit het westen, oosten en het zuiden kunnen via een overstap bij Station Europapark

snel het UMCG en Zernike bereiken. Hierdoor wordt het Hoofdstation en de 6rote Markt ontlast

en is het mogelijk om Station Europapark en Station Noord te laten fungeren als belangriike

overstapknopen tussen trein en bus.

Éìr'q U Ùi'iírl'ìQrrì Â.r;';¿'''
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Het doortrekken van deze HOV-as naar station Zuidhorn zorgt ervoor dat (net als in de huidige

situatie) reizigers van en naar Leeuwarden hier kunnen overstappen. Op deze wijze is Zernike met één

overstap vanaf de westzi¡de te bereiken en wordt het Hoofdstation en de binnenstad verder ontlast.

Eustu nnel Hooldstotlo n

Door de HOV-assen en de doorkoppeling van de regionale treinen wordt het Hoofdstation al enigszins

ontlast. Daarnaast blijven aanpassingen ter verbetering van de doorstroming van het busverkeer op

en rond het Hoofdstation zelf noodzakelijk. Hiervoor wordt een bustunnel aangelegd die de bussen

uit het zuiden en het westen koppeld aan het busstation aan de noordzijde van het Hoofdstation. Dit

zorgt voor een sterke verlaging van de jaarlijkse exploitatiekosten en leidt daarnaast tot een grote

kwaliteitsverbetering voor zeer grote aantallen reizigen door een kortere reistijd. Dit komt omdat

bijna alle bussen op en rond het Hoofdstation moeten zijn.

Overig openhoar veruoer

De beschreven HOV-assen betreffen hoogwaardige regionale openbaar vervoerlijnen. Er is niet

ingegaan op de stedelijke HOV-lijnen en overig openbaar vervoerlijnen. Ook deze lijnen zijn echter

van belang voor de ontsluiting van de regio en de stad, zowel als voor- als natransport voor het

regionaal spoor en de HOV-assen (bus).

Daarnaast is het overige openbaar vervoer van belang voor de ontsluiting van de regio en de stad,

zowel als voor- als natnnsport voor het regionaal spoor en de HOV-assen (bus). Reizigers met

het overige openbaar vervoer kunnen op een snelle en betrouwbare wijze op hun bestemming

komen door middel van een overstap ter plaats van de belangrijke OV-knooppunten (onder meer

Hoofdstation Groningen, Station Europapark, Station Noord, UMCG Noord, P+R Kardinge, P+R

Hoogkerk en P+R De Punt).
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Een speciale rol daarin spelen de Q-liners Groningen-Assen/Drachten/Emmen en Assen-Veendam

welke in de huidige vorm worden voortgezet. Daarnaast is als rode lijn in de stad aangegeven

de buslijn van Vinkhuizen via het Hoofdstation en het Martiniziekenhuis. Deze lijn zorgt voor

de ontsluiting van de toplocatie Martini Ziekenhuis (inclusief Gasunie, MartiniTrade Park en

MartiniPlaza). Vanwege het economische belang en de regionale functie van het gebied Martini

Ziekenhuis en omgeving is het noodzakelijk om dit gebied goed aan te sluiten op het regionale HOV-

netwerk.

Maatregelen ter verbetering van het overig openbaar vervoer ziin niet meegenomen in de

actualisatie Netwerkanalyse en HOV-visie.

Resultaot

Het beschreven HOV-netwerk leidt tot de volgende verbeteringen ten opzichte van de huidige

situatie:

. Een verbeterde verbindlng tu$en regio en stad: Zowel de doorkoppeling van regionale treinen

als de koppeling van regionale bussen aan P+R- en stadsbussen op de HOV-assen resulteert ¡n

een verbetering van de verbinding tussen de regio en de stad. Het aantal overstappen op de

hoofdstromen wordt namelijk sterk verkleind en de frequentie wordt verhoogd. Dit resulteert in

een kwaliteitsverbetering voor de reizigers, verhoogt de betrouwbaarheid en maakt het systeem

makkelijker te begrijpen.

n Een verbeterde OV-exploitatie: Het netwerk koppelt nagenoeg alle toplocaties in de stad aan

P+R's in twee richtingen zodat de I'rjnen ook in twee richtingen goed be¿et worden met reizigers.

Daardoor kan met een gunstigere exploitatie een hogere frequentie worden aangeboden naar

de belangrijkste locaties in de stad en in de regio. Door de realisatie van de HOV-assen in

combinatie met het onderliggende OV-netwerk kan er voor worden gezorgd dat reizigers vanuit

de regio in de stad Groningen in principe maximaaléén overstap hoeven te maken om bii de

belangrijkte locaties ¡n de stad te komen.

. Structurerende werking: De investeringen in de hierboven beschreven HOV-assen biedt kansen

voor de ru¡mtel¡jk-economische structuur van de stad Groningen. Snelle verbindingen tussen

de belangrijkste woon- en werþebieden maken de stad compacter en de meeste mensen

zullen de HOV-as associëren met een belangrijke route. De HOv-assen ¿ullen zich ontw¡kkelen

tot belangrijke stedelijke assen waar mensen willen wonen en wordt geinvesteerd in nieuwe

economische functies en voorzieningen.

Q'lrlrr) Üfrll l|ì.¡-.;' hs.- '
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4.3 Auto

Voor het goed functioneren van de regio is een goede doorstroming op de T-structuur (47 en 428),

de Ring Groningen en toeleidende wegen van essentieel belang, evenals de bereikbaarheid van de

economische toplocaties in de regio. De ontwikkeling van de economische toplocaties vormen de

dragers van de (toekomstige) economische ontw¡kkel¡ng. De bereikbaarheidsambities zijn er dan ook

op gericht om ¡uist voor deze locaties een goede externe en ¡nterne bereikbaarheid te garanderen.

ln de aftelopen jaren zijn de pendel en bezoekersstromen naar de steden toegenomen. Ook voor de

komende jaren wordt nog een toename ven¡¡acht. ln de periode tot 2020 ¿ullen diverse grootschalige

en kleinschalige infrastructuurprojecten worden uitgevoerd die de¿e (venrrachte)groei zullen

opvangen en daarmee resulteren in een grote verbetering van de doorstroming en bereikbaarheid

van de economische toplocaties in de regio.

Het gaat om de volgende grootschalige proiecten en protramma's (deels al in uitvoering):

¡ Aanpak Ring Zuid (start gepland vanaf 2015).

. FloriinAs Assen (vanaf 2012).

¡ Ongelijkvloerse aansluitingen Noordelijke en Oostel¡¡ke Ringweg (in uitvoering).

. Knoop 428/N33 en verdubbeling N33 (in uitvoering).

e Eeter Eenutten.

Eereìkbdarheld títdens groots,chal¡ge projecten

De komende jaren vinden vele ingrijpende bouwprojecten plaats op het gebied van auto en OV

(onder meer Aanpak Ring Zuid, FlorijnAs Assen, Knoop Groningen). Het doelvan alle werk¿aamheden

is duidelijk: het bestendigen en versterken van de ru¡mteliik-economische positie van de steden als

het kloppend hart van de noordelijke regio. Maar het is ook duidelijk dat de omvang, complexiteit,

duur en impact van alle werkzaamheden tijdelijk tot aanzienlijke overlast kunnen leiden waardoor

de doorstroming en bereikbaarheid van de steden en de regio sterk onder druk komen te staan.

Het is dan ook van groot belang om al deze proiecten Boed op elkaar af te stemmen. Hiervoor is de

samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar' opgericht. ln wat bescheldener omvang wordt

deze Minder Hindert aanpak ook in Assen gevolgd rondom de ontw¡kkeling van de FloriinAs.

Overlge regionøle opgoven

De bereikbaarheid van de regio tiidens de uitvoering van de grootschalige projecten is de

belangrijkste bereikbaarheidsopgave voor de komende iaren. Daarnaast spelen er binnen de regio

nog andere opgaven op het gebied van leefbaarheid en bereikbaarheid.

Zoals de aftelopen jaren al gebruikelijk is geweest zal monitoring van knelpunten en de afweging

van nut en noodzaak van maatregelen op het gebied van de auto-infrastructuur ook de komende

jaren plaatsvinden in het kader van de provinciale of gemeentelijke verkeer- en vervoersplannen en

uitvoeringsprogramma's (bijvoorbeeld de MIT systematiek van de provincie Groningen).
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Voor wat betreft de rijlawegen ¡al de afweging van nut en noodzaak plaatsvinden in het kader van

de bereikbaarheidsagenda, geìhitieerd vanuit het ministerie van l&M. De bereikbaarheidsagenda

is de schakel tussen enerzijds de Structuurvisie lnfrastructuur en Ruimte (SVIR) en anderzijds de

concrete infrastructurele projecten (MIRT) en het programma Beter Benutten. De basis ligl in de

regionale bereikbaarheidsopgaven die uit de Gebiedsagenda Noord-Nederland naar voren komen.

De bereikbaarheidsagenda moet concrete maatregelen opleveren, inclusief de termijn waarop deze

aan de orde kunnen zijn. Hlerbij wordt een bredere benadering aangehouden dan alleen grootschalig

investeren, namelijk via de 5 l's:

" lnnoveren: focus op gedragsvenndering zodat optimaal en duunaam gebruik wordt gemaakt

van de bestaande infrastructuur.

r tnbrmeren: slimmere informatievoorziening voor betere doorstroming en benutting van

bestaa nde i nfrastructu u r.

¡ ln stand houden: synergiemogelijkheden beheer en onderhoud met regionale ontwikkelingen.

¡ lnrichten: beinvloeding mobiliteit door ruimtelijke inrichting (bijvoorbeeld locaties werk'

plekken).

r lnvesteren: investeringen op basis van economische meenvaarden binnen randvoonrraarden

van duurzaamheid en veiligheid (M |RT-onderzoeken).

Dit betekent een verschuiving van een techn¡sche oriëntatie op infrastructuur naar aandacht voor het

gedrag van de verkeersdeelnemers. Gefocust wordt op slimme en duurzame maatwerkoplossingen

zonder dat dit automatisch uitbreiding van harde infrastructuur betekent. Bij het formuleren van de

oplossingsmogelijkheden wordt de kennis en kunde van de regionale overheden en het bedrijfsleven

benut. Een concreet voorbeeld is het experiment Sensor City Assen, waarbij Setest wordt hoe

individuele weggebruikers op maat gesneden informatie ontvangen over de te maken reis. Assen en

Groningen fungeren hierbij als proeftuin.

4.4 Fiets

Het verder investeren in de fiets bliift ook de komende jaren van belang:

, Het afmaken van het F¡etsroute Plusnetwerk tussen regio en de steden waarbii ook langere

afstanden lnteressanter worden als gevolg van de introductie van de e.bike. De ligging van de

belangrijkste attractiepunten voor fietsers (onder meer voortgezet, beroeps en hoger onderwiis,

maar ook grote werkgelegenheidsconcentraties) is hierbij een belangriik uitgangspunt.

. Fietsers uit de regio hebben een bestemming in de steden en daarom moeten de regionale

tietsroutes goed aanlanden op de stedelijke fietsroutes. De aanlanding van de regionale

fietsroutes ¡n de stad Groningen is echter onvoldoende. Dit betreft onder meer de aanwezigheid

van bestaande infrastructuur (Ringweg en vaarwegen)waardoor men moet omriiden en

verkeerslichten/kruisingen tegenkomt die de rijtijd negatief beïnvloeden.

1':';'., i'.' '1; ¡ ',r':¡ ,\5''¡-'¡
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Er is (en wordt) fors ingezet op de P+R-terreinen. Deze terreinen worden steeds vaker gebruikt

door automobilisten die op de fiets hun weg vervolgen (in plaats van met de bus). Daarom

moeten de P+R-terreinen goed bereikbaar zijn per fiets en worden deze voorzien van kwalitatief

goede stallingsvoorzieningen. Hetzelfde geldt voor stall¡ngen bij een aantal belangrijke bushaltes

en stations,

Van groot belang is om goed zicht te hebben op conflictpunten met auto-, spoor- en

businfrastructuur, zeker met het oog op de venrrachte groeivan het fietsverkeer. Het gaat hier

om bestaande conflictpunten, maar ook om conflictpunten die kunnen ontstaan als gevolg

van nieuwe infrastructurele maatregelen op het gebied van auto en OV. Bii het ontwerp van

nieuwe infrastructuur dient dan ook in een vroegtijdig stadium rekening gehouden te worden

met het mogelijk ontstaan van conflicten met auto- en OV-stromen, de effecten hiervan op het

fietsnetwerk en mogelijke oplossingen binnen het project.

4.5 Goederenvervoer

Voor het goederennetwerk is ¿owel de bereikbaarheid van de regio vanuit de rest van Nederland en

het buitenland als de ontsluiting van bedrijventerreinen en binnensteden van belang. Ten opzichte

van de Netwerkanalyse 2006 worden geen wijzigingen voorgesteld. Voor de bereikbaarheid van de

regio zijn de wegen, vaarwegen en spoorlijnen in het verlengde van de T-structuur nog steeds de

belangrijkste pijlers:

. Voor de bereikbaarheid over de weg is de T-structuur van het groot belang. In aanvulling hierop

is ook de ontsluiting van Delfzijl en Eemshaven als havengebied van de regio via de N46 en N33

van belang.

e De vaarweg Lemmer-Delfziil (Van Starkenborghkanaal, Eemskanaal) en het Winschoterdiep zijn

de belangrijkste verb¡ndingsroutes voor het doorgaande scheepvaartverkeer.

r Het goederenvervoer per spoor maakt vooralgebruik van de verbinding Zwolle-Assen-Groningen

richting Delfzijl/Eemshaven en richting Veendam.

Wel is de dimensionering en vormgeving van de regionale wegen (vooral dimensionering van de

aansluitingen en kruisingen) een extra aandachtspunt vanuit de optiek van vnchtverkeer (andere

rijdynamiek). Dit aspect dient verder uitgewerkt te worden (bijvoorbeeld in het kader van de

provinciale en gemeentelijke verkeer- en vervoersplannen). Dit geldt ook voor de bevoorrading van

de binnensteden en de gevolgen van e-commerce voor wat betreft de toename van distributieverkeer

in woonwijken.

Jf tof LtJl( x€tltEnx
51



I'
Overzichtskaart
Basispakket en Pakket P+R/OV-kno9

& ùrrÌnhlnoofto^t d¡.
ta!!{Þladwôrúm

n

a.do

UfxI¡dá {¡a!9tt¡.d.
Â¡¡.9 ôotfo¡d.
M¡¡mvúñtærluã
Yqldr Þr.lR¡9rc.
t!t9.1 ¡o¡dlþ.n

ffirr9ac

XOV{|llðt LLF

.luir.9.úad.llOV ó Yld
?¡3drbo¡dwa9 Hældit¡bñl

-.. ",ú,uôrcrr14 b{Áop¿lil.
9l¡dF
úrbredr¿ pdtër,@.

(w¡lr.iÍwù{4 Ê ¡ô9
i!åþû
(¡lbrddaal ñdrw

\

1

Í,

q
No¡9

ì,

Ild¡ûNr9.acr t.l ffi oo t¡

6hi
(f. t-tLld

h¡Cffi tlg'ìg!ts (úrì|ñ¡ñ f .> I
ls¡¡ ù ñ¡&¡¡rÌ-, tø rþC¡rr

t.¡ ¿.ra¡
t{thùo.t

lrl sI¡È10.

I

I

I

I

llo\ rtrñ æd.li¡,
r{hÁiÐ zr!¡ rt¡rü

Fa¡d P.n $l@õ tw
ñcw¡4d.
./lçrcrF <agr(ilnr t l.
srLll¡{!
tl?ñqhiñt t¡Árt*á.

fiocg Goibrtr
lh.k ral6rt aLrg
Cuæ¡¡rúl

Ooo.topp.llô9 .ogþôto
rc6 dø $rflüzr9
rgwø6çrtn
Vabllro rrmrls o
brôtt.b@.
',1ñpû;tl.U tu.orort

f.tça.ñçi.lF rt
Gæa¡Lr¡lan - læraarñ
ll.>at

\9iò.<rt9 ¡5òüt on
rtrodr9 dø cr!¡ rôC-
ùön Gaoalgan-

A4v6rng:ænh+
tlqt!!. (vddútt?¡rE¡
ilå¡6 ñ ó9.4¡¡.
¡loútrñg¡l

lo 3or¡ - Gm¡r¡o

Voôdrñ9 b,¡ióosevørt
¡Oxlc Þ!Íuotrñ Ul
Ktñ.rlxfils
xñ..9 Àahrt vt (tt¡d
llo¡l.r toç¡b€o.(r.ld
ñod6l

tñlltða.tr¡ü1.
tc h.L Gr.rtrgú

i5{ñd

Eedum

Eoar

' OrMlÍh rtrtst.
6ôæffit

. ¡,tot lan{þF€rrr4d

. \ÁFb"tñðdqt¡l4
Cv

ingen
ttü¡ggË.rdc Þublü
ÌsD6dc¿!Éctll.
Þn9æ9 o ha Ur,r(6 o
iñ d¡r(tasblvrù¡4v¡n
P.ß tscÊþrl tPl: og d.
IqoÊrñ.g
Varñl¡¿an.4 l¡altø Ot'
sdq6ætr¡00t@

¡0tc.rl¡¡¡|.

Ieck

r€. ó ¡ld At
)aæct.dr

9.n Hæg¡ât
tpa<al.l¡!6 m¡tr,!
¡w tuìûtñ Y5 a¡
ur Gm¡go Zuld
io¡ lilroftD"látv^r

OYl,.r¡noórn ¡rrt
rt,raLo l('rs añ Lgpal'

lñt¡rltu(toua HOV I¡Jl
ÐîO¡ffn
¡fl(! t. ¡ Lsl(
oAti bq dt olqhrtð
lqp|Útañ

Oftnøl

lnlrõtu(.

tl¡ari

9r¡ xxþ¡t K tu<.
(ð¡d Frr ¡.dldl
oprn¡il, ¡ri*r r!rl.{þ

Ufbrardô9 Y¡ dc
<¡o¡oæd 190ô drüKl

Xrúlps¡r ì¡. dr.m
br¡rtlF o troÍtrgÊo
(^:to ñ.lal,
Ov.ùæ!0.r ñ
GoñtË6 À.pod tild.
Frbnóan mt vdara
dttmof
¡¡ÈrãvJ0¡r¡ñ9 

^¡8

IrCrrrr9 lott.llltrl
l^ræli.¡|.

Ydb{rñ¡ Þstdqrtç

tld@t6 rí{l{r9bôæ

I¡

Pro¡ræ

A4Èt rr¡b6l9.tlod-
Arrl.9 r(¡órò(,¡Le¡d
Oró.rt!..flñg 5t¡o€@
Ê,lc^
l,arbÊ.(tôN.ññd
Ërùddcñ

EM

EM

EEiì

t!!¡

titfit
GM

tiEiì

mEM

iiEfl

EuB

ttrbdrñq
ü¡Ftt¡utnO (ðtuñ
lþôr.rs¿t¡0p+

sal lrl
...ùP¡e.

cl

qt

at

0
6ó
g,¡
t
to
It

u
It
ta
rt
I

tì!+æ a- Caût arnl GÈ..9r
.ÈlæC.d
iñ6ûrca¡.rrt@ óotrò.¡
rVF t.rtÀü t.¡ t|{ Èr,ä¡ rF ó
l€-rOad!
,E Ëlb5lrAsürarrcatr¡,

rQsHrat¡
¡.aFt6.{asrt
ùñ¡a.ett6rñe
¡¡n¡Ëìaa r¡a¡Ê(rrCtt Þ
}/blrwt û6.0.Þ.0r¡ût
O.G.ü¡art t{ &¡ôqñ
te¡..Frloça¡€r¡r¡¡ tâwûr (J.' {
qEátdlr6at
O*..¡rñ.t t-r Ol f- ¡.. Cro.s9.r
ShaLd ha¡ndtÊ¡ f¡¡ô¡ùr¡9
lqfaùng (blüí. r¡rjrra âar

¡rsa ¡lt I ¡it, D

ùrÞt
à¡,

52

Assen

,.4(^ot)t€Égøôtaæ
tr¡do Or 

^ñ 
¡draa ¡¡Arül 

^¡aùÍe¡r¡
¡tlo.ftt69ùgrra¡fñ 

^Fl¡rÐlúart¡¡*ñ^ñ
la.t¡l#td hdi.¡.r Cñtó



5 Uitvoeringsprogramma I'
5.1 Van strategie naar maatregelen

De geactualiseerde bereikbaarheidsstrategie is uitgewerkt in programma's en projecten door

middelvan een uitvoeringsprogramma tot en met 2020. Bij dit uitvoeringsprogr:¡mma zijn enerzijds

de beschikbare financiële middelen leidend en anderzijds de bijdrage van de proiecten aan de

bereikbaarheidsstrategie. Met de uitvoering van de¿e maatregelen kan de bereikbaarheid van de

regio tot 2020 worden geborgd.

ln het uitvoeringsprogramma is onderscheid gemaakt tussen

. Basispakket

. Pakket nieuwe ambities

Baslspakket

Het Basispakket bevat de projecten waarvoor een bijdrage u¡t het Regiofonds is afgesproken

en waarvan de kosten zijn gedekt. Bovendien dragen deze projecten bii aan de geactual¡seerde

Eereikbaarheidsstrategie. Het gaat om investeringen in Hov-assen, OV-knooppunten, P+R, verkeers-

en mobiliteitsmanagement. Voor de projecten in het Basispakket is in het Regiofonds een financiële

bijdrage gereserveerd met een omvant van € 62 miljoen conform het besluit van de Stuurgroep Regio

Groningen-Assen (14 juni 2013). Deze projecten zijn in de nevenstaande kaart aangegeven. Voor de

rneeste projecten in het Basispakket op het gebied van P+R en OV-knooppunten wordt bijgedragen

uit het RSP-programma HOVÆransferia.

Nìeuwe ambitíes

Verder is een pakket met Nieuwe ambities opgesteld. Dit pakket bevat nieuwe projecten om de

regio en de stad via nieuwe HOV-assen met elkaar te verbinden en auto-gerelateerde projecten om

de bereikbaarheid van de stad Groningen te waarborBen bij de uitvoering van de grote pro¡ecten

(Groningen Bereikbaar). Deze projecten worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de

gemeente Groningen en de provincie Groningen, die ook de ñnanciering voor hun rekening nemen,

ln het vervolg van dit hoofdstuk is per modaliteit aangegeven welke proiecten tot 2020 worden

uitgevoerd. Hierbij is onderscheid gemaakt in het Baslspakket en nieuwe ambities. Op dit

moment is niet van alle projecten de financiering geregeld. De voortgang en de effecten van dit

uitvoeringsprogramma worden de komende iaren gemonitord.

a
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5.2 Openbaar vervoer en P+R

Een groot deel van het lange termijnbeeld voor spoor (doorkoppeling, frequentieverhoging en nieuwe

tnjecten) en bus wordt gerealiseerd in de periode tot 2020 en zal sterk bijdragen aan de verbetering

van de bereikbaarheid van en binnen de regio.

I

I
L

sP99t

Profecten

Frequentieverhoging Groningen - Leeuwarden (extra sneltreln) Zuidhorn

Groningen - Eremen waardoor mogelijk ook een frequentieverhoging

' tussen-Gronilg_el ï !9oge¡9nd plaatsvindt

, Aanpassing Hoofdstation Groningen en doorkoppeling regionale trein

(DelfziJl/Roodeschool - Veendam/Nieuweschans)

- Zuidhorn

Frequentieverhoging Groningen - Assen (Sde en 6de treinl

Spoorlijn Roodeschool - Eemshaven

; Spoorlün Veendam - Stadskanaal

Sneltrein (Winsum -) Groningen - winschoten (- teer)

Knoop Groningen llyover westzijde dan wel doorkoppeling treinen

Leeuwarden naar Europapark

Corrldor

Hoogezand-Sappemeer

I

, Alle corridon
I
I

Zuidhorn

Assen

Winsum

-Sappemeer

Zuidhorn

Winsum/Bedum
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lt_ov (!u.slen P+R

Projecten

i lnvesteringspakket lnfra en OV Leek/Roden (P+R Leek, gtrekken en teek/Roden

koppelen Qliners)

Programma FlorijnAs Assen (uiWoering gestart)

Tijdelijke en permanente uitbreiding P+R Haren

8us/treinknooppunt stationigebied W¡nrrt
Doorontwikkeling P+R Zuidhorn

Doorstromingsmaatregelen OV Ten Boer - Groningen (inclusief

bu skn oo_p p u nt Ru ischerb ru g)

Norgerbrug (Assen-West, transferium, fiets, opwaardering kruising

'N371-N373)

EoerTen

nAsse

- '-'" -'l

Corridor

Assen

Haren

Zuidlaren/Annen

Assen

Winsum

Zuidhorn

Hoogezand-Sappemeer

leek/Roden

l
I

I
I

I

I

:

I

I
I

I

I

-t
I

I

_8u¡tr9!t9 |_qgqq l!"_" fgn Zuidziide

8us toe- en afrit A7 transferium

8us / treinkooppunt stationsgebied Eedum

HOV-as West 3do fase

Eusbaan Europaweg en busontsluiting P3 Europapark

P+R Kard¡nge

P+R Zernike

P+R Driebond

Kwalite¡tsmaatregelen P+R

Knoop Hoogezand-Sappemeer

P+R Knoop Hoogezand-Sappemeer

Transferium de Punt inclusief aansluiting 428

t, -

. Busstation Norg

lnfra ontsluiting busstation Assen

Bedum

leek-Roden

, Hoogezand-Sappemeer

i 
Hoog. gzln! -sa¡tqgmqg r

I Alle corridors
t- ''--'"'- '

I Hoogezand-Sappemeer
I noogsza n_d-SSppem ger

Assen

Zuidlaren/Annen

Roden/Peize

Assen

-.{

I

I

I

i.

I

t-
I

Busaansluitlng Kloosterveen (Kloosterveen-Station) Assen

lnfra ontsluiting OV-knooppunt Hoogezand Centrum Hoogezand'Sappemeer

Toegankelijkheid bushaltes 
I

Om het lange termilnbeeld HOV te realiseren zijn extra nieuwe maatregelen nodig, vooral in de stad

Groningen (vrijliggende busbanen met een goede doorstroming, hoge frequenties en haltes met

HOV-kwaliteit). Deze zijn opgenomen als Nieuwe amb¡ties. Als deze maatregelen z¡Jn uitgevoerd is het

mogelilk flinke reistijdw¡nst te boeken en substantieel te besparen op de exploitatie. Op de kaart op

pagina 56 zijn met name de belangrijkste n¡euwe ambities weergegeven.

Voor de HOV-assen blauw, paars en groen worden in eerste instantie dienstregeling technische

barrières geslecht. Dit betreft relatief kleine investeringen, zoals het aanpassen van verkeerslichten,

realiseren van keerlussen op eindpunten en het samenvoegen van haltes.

Rrqr,; L;i ÇnriìqÊrì Â S''e:'
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Dienstregeling technisch mogeliik maken

o Blauwe lijn (teeURoden - Eeijum/Lewenborg)

. Paarse liJn (Zuldlaren/Annen - P+R Driebond

. Groene lijn (Europapark - Zernike - Zuidhorn)

a

a

Hoofdstation - Zernike tijdelijk via Westeli¡ke ringweg

Cornblneren liJn 3 Vlnkhulzen en llJn 6 Hoomse Meer tot:

- Hoofdstation - Martini Ziekenhuís

lnframaatregelen voor versnelling HOV-assen:

o Bustunnel Hoofdstatlon

o Elauwe liln (teek/Roden - Seilum/Lewenborg)

' Eusbaan Singeldam

' OV-knooppunt UMCG Noord

' DoorsteekVanZwedenlaan

' 8us op- en afrit P+R Hoogkerk

r Pa¡rse liin (Zuidlaren/Annen - P+R Driebond)

' Halte Groningen Zuid

' Aansluiting 428 De Punt (Haarlemmermeer)

¡ Groene lijn (€uropapark - Zernike - Zuidhorn)

' Busbaan Kolendrift Kurkstraat¡e

Verbeteren comfort en kwal¡te¡t HOV-assen

' Dynamisch Reizigea lnformatle Systeem

' HOV haltes binnenstad

HOV-kwalitelt bussen op Hov-assen

Daarnaast kan het aantal bussen op de Grote Markt worden verminderd.

Een deel \ran de HOV-assen bestaat al uit vrfl liggende lnfrastructuur of zal ln de nabli toekomst

hiervoor geschlk worden gemaakt (Oosterhamrikbaan, HOV-as west, Sontweg en Europawegf. Voor

de overige trajecten worden e,Cra lnfra maatregelen genomen gericht op het versnellen van de HOV'

assen in de stad. Dit heeft twee voordelen:

r Ten eerste ls er winst voor de reizigers die sneller en betrouwbaarder van A naar B kunnen

komen. Dit wordt versterkt doordat de kwaliteit en daarmee de aantrekkelijkheid van het OV

wordt vergroot doorte investeren in bussen, DRIS (Dynamisch Relzigers lnÍormatie Systeem) en

de kwaliteit van bushaltes en OV knooppunten.

¡ Ten tweede levert dit een besparlng op in de exploitatie. Doordat bussen een korte reistijd

. 
hebben, kan de¿elfde dienstregeling tegen lagere losten wonden Sereden.

Zoals aangegeven in paragraaf 4.2 blijven daarnaast aanpassingen ter verbeterlng van de

doorstroming van het busverkeer op en rond het Hoofdstation noodzakel¡jk. D¡t zorgt voor een sterke

verlaglng van de jaarlijke exploitatiekosten en leidt daarnaast tot een hraliteitsverbetering voor veel

reizigerc.

Regio Gronrnqen-Assen
3taocLaJt rattcni
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I'
Een verbetering van de doontroming - en daarmee een reductie in de exploitatiekosten - kan

worden bereikt door de buslijnen uit zuidelijke en westelijke richting via een tunnel onder de

sporen te koppelen aan het busstation aan de noordzijde van het Hoofdstation. Een dergelijke

maatregel levert een forse besparing aan exploitatiekosten per jaar op en zorgt voor een snellere en

betrouwbaardere verbinding voor de reiziger.

Door deze maatregelen kunnen de P+R-locaties rond de stad Groningen verder ontwikkeld worden

tot volwaardige OV-knooppunten. Rond Assen worden vooralsnog geen P+R-locaties ontwikkeld

(uitgezonderd P+R station). Het wegennet is na realisatie van de FlorijnAs nameliik voldoende robuust

en er zijn voldoende parkeervoorzieningen in en rond de binnenstad van Assen.

5.3 Auto

8e reikbo orheì dsmaotreg ele n tíJde ns g rooßchalige proJede n

ln de periode tot 2020 worden in de regio Groningen-Assen door de gemeenten, provincies en het

Rijk vele grootschalige en kleinschalige infrastructuurpro¡ecten uitgevoerd die zullen leiden tot een

grote verbetering van de doorstroming en bereikbaarheid van de toplocaties. ln de realisatiefase

levert dit echter tijdelijke maar aanzienlijke overlast op waardoor de doorstroming en bereikbaarheid

van de steden en de regio sterk onder druk komen te staan. Dit geldt ook voor het stedel¡jk netwerk.

Om deze problematiek te beheersen en te verminderen is door de samenwerkingsorganisatie

Groningen Bereikbaar het projectplan 'Grip op bereikbaarheid' opgesteld. ln Assen is ten behoeve

van de uitvoering van de FlorijnAs Assen een Minder Hinder plan opgesteld.

Om de auto- en OV-bereikbaarheid van de economische toplocaties te waarborgen en overbelasting

van het stedel¡jk netwerk te voorkomen wordt sterk ingezet op het beïnvloeden van het reisgedrag

van weggebruikers met pro¡ectspecifiek verkeers- en mobiliteitsmanagement. B¡nnen het project

Aanpak Ring Zuid is een Basispakket Verkeersmanagement opgesteld. Uitwerking en realisatie hiervan

vindt plaats in 2013-2014 door Groningen Bereikbaar. ln Assen wordt een eigen verkeersmanagement

systeem opgezet, gedeeltelijk op basis van het inwinnetwerk van Sensor City.

Daarnaast zijn enkele aanvullende infrastructurele maatregelen noodzakelijk in het stedelijk netwerk

van de stad Gron¡ngen. Concreet gaat het om maatregelen die enerzijds van belang zijn als tiidelijke

alternatieve routes en anderzijds het oplossen van terugslag op het stedelijk netwerk. Het gaat om

de volgende prioritaire maatregelen (waarvan een aantal al in uitvoering zijn) die voor de start van

Aanpak Ring Zuid gerealiseerd moeten zijn (zie kaart en tabel op de volgende pagina's).
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Oostel¡jke Ringweg aansluitlng Driebond

Noordeliike Ringweg aansluitlng Zonnelaan

Rotondes A7 aansluiting Hooglcerk

Boerhaaverotonde en doorstroming laan Corpus den Hoorn

Bedumerweg-Sumatral aan

Carré Europaweg-Sontweg-Eerlagebrug-Damsterdiep

Doorsteek Pop Dijkemaweg-Oostersluis

Verkeerc- en mobllÍteltsmonogement

Verkeers- en moblliteitsmanagement ¡s van belang voor het beter benutten van het wegennet, en

is ¿eker de komende jaren onmisbaar bij het verminderen van de hlnder ten gevolge van de vele

bouwactiviteiten.

Het hooftwegennet in de regio -vooral in en rond de stad Groningen - is grofmazig en kwetsbaar'

Een c¿lamiteit of een ongeval op de Ring, maar ook werkzaamheden en drukbezochte evenementen

(bijvoorbeeld TT Assen, voetbalwedstriiden FC Groningen en de Bloemetjesmarkt) kunnen de

doorstroming en berclkbaarheld sterk negatief beinvloeden. Verkeersmanagement heeft een

belangrijke rol om d¡t soort situaties beter te beheersen door de gebruiksmogeliikheden en

robuustheid van het wegennet te vergroten. Ook de komende iaren zal sterk geihvesteerd worden

in concrete maatregelen om de weggebruikers slim te laten reizen en de beschikbare wegcapaciteit

goed te benutten:

. Verkeer omleiden en b'rj ongevallen en pechgevallen de weg snel weer vrijmaken en het verkeer

dlrect informeren.

. Zo nodig het verkeer doseren via andere routes als er verderop op de route een probleem is.

. Bij evenementen verkeer via vooraf aEesproken routes naar de beschikbare parkeer'

voorzieningen leiden.

o De bus op drukke wegen eigen stroken of banen 8even.

. Verkeer informeren of er nog plaats is op de P+R's en over hoeveel minuten de eerstvolgende

bus daar vertrekt.

Mobiliteitsmanagement ls een zaak van lange adem om werkgeversdoelen (kostenbesparing,

duunaamheid) en overheidsdoelen (ontlasten mobiliteitsvoorzieningen) te combineren.

¡

a

a

a

a

I

I

Regro Gronlngen -A sserr 61



I'
Fiets

Proiecten

e FlorünAs Assen

. Eereikbaarheid[eek/Roden

' Stallin8sfacillteiten stations, P+R en bushaltes

' Financiële middelen gereserveerd door provincie Groningen:

r Fietsroute Plus Groníngen - Winsum

. Fletsroute Plus Groningen - Ten Boer

. Fietsroute Plus Groningen - Haren - Zuidlaren;

¡ Fietsroute Plus Groningen - Hoogezand-Sappemeer;

. Fietsrrerb¡nding Meeatad - Groningen;

¡ AanlandinS Fietsroute Plus in Winsum;

r Oversteek Brunlaan Peizerwolde;

r Fietsroute Ezinge, Feenrerd, Garnwerd - Groningen.

¡ Fietssnelweg Assen - Groningen;

. Fietsroute Assen - Norg (via Kloosterveenl;

¡ Fietsroute Plus Vries - Zuidlaren;

. Fietsroute Plus Smilde - Bovensmilde - Assen;

¡ Fietwerbindi Assen West - Messchenveld

Werkbudget aanland¡ng fietsroutes stad Gron¡ngenn

Corrldor

Assen

Leek/Roden

Alle

Winsum

Ten Eoer

Leek

Haren/Zuidlaren

Hoogezand-Sappemeer
I

I Groningen/Slochteren

Winsum

Pei¿e/Roden

Ezinge/Garnwerd

Haren/Vries/Assen

Assen/Norg

Vries/Zuidlaren

Smilde

Assen

Groningen

1
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De werkgeversgerichte aanpak van de Task Force Mobiliteitsmanagement* wordt gecontinueerd tot

en met 2015. Er zijn inmiddels convenanten gesloten met bedrijven met een omvang van 43.000

werknemen. Het doel is om dit aanta! fors te verhogen. Aanvullend hierop worden in het kader

van dit deelprogramma mobillteitsmanagement maatregelen uitgevoerd in de projecten Groningen

Bereikbaar en Minder Hinder Assen. Dit is vooral gericht op gebieden, doelgroepen en evenementen.

Deze onderdelen zijn inmiddels gestart.

5.4 'Beter Benutten'

Het programma Beter Benutten is als aanvulling op het maatregelenpakket van de Regio Goningen-

Assen gericht op het beter benutten van bestaande infrastructuur. ln het programma wordt ingezet

op twee hoofddoelen:

1. Het (voorbereiden op het) bereikbaar houden van de steden Groningen en Assen bii de

uitvoering van de grote projecten (zie paragraaf 5.2).

2. Het beheersbaar houden van het exploitatietekort van het OV door het accommoderen van de

groei van het OV en het afvlakken van de spits.

Het gaat bij Beter Benutten n¡et om één maaregel, maar om een combinatie van maatregelen. Het

gaat onder andere orn het verbeteren van bestaande wegen, meer keuze en service bieden voor de

reiziger (bijvoorbeetd stallingen en reizigersinfo), zoeken naar optimalisaties binnen het OV en samen

met het bedrijfsleven'Slim Werken Slim Reizen'mogeliik maken.

Het programma Beter Benutten loopt tot l januari 2015, voor die datum dienen de projecten

afrerond te zijn (behalve mobiliteitsrnanagement, dat loopt nog een iaar langer door) en dan

dienen er effecten zichtbaar te z¡jn van de maatregelen. H¡ertoe wordt de vermindering van de

automobiliteit in de spits op de belangrijkste corridors gemeten, evenals de effecten voor het

OV (groeivan het aantal reizigers, afvlakking van de spits). Binnen de deelprogrammat wordt in

afstemming met Gron¡ngen Bereikbaar en Minder Hinder Assen onder meer ingezet op verkeers'

management/lTS (lntelligente Transport Systemen'), mobiliteitsmanaBement, ontsluiting van OV-

chipgegevens en stallingsfaciliteiten voor de fiets. Voor het mogelijke vervolg op Beter Benutten voor

de periode van 2015-2018 maakt de regio Groningen-Assen een aanvullend programma,

5.5 Fiets

Alronden Fletsrcute Plus netvterk

ln de afgelopen jaren zijn diverse Fietsroutes Plus en hoofdfietsroutes tussen de regio en de steden

aangelegd. Voor de komende periode wordt ingezet op het afmaken van het tietsroute Plus-netwerk

waardoor ook langere afstanden interessanter worden als gevolg van de introductie van de e-bike (zie

tabel).

P+¡ c tì'or\li'q!n AssL'r
SIlOgùr.rt xf f f t¡t
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ln de afbeelding is aangegeven welke routes nog ontbreken in het regionale ñetsnetwerk. Dit

betreffen Fietsroutes Plus, waarmee het stelsel van hoofdfietsroutes naar de steden compleet

wordt gemaakt en een aantal ontbrekende schakels wordt gerealiseerd. Deze maatregelen ziin in

studie (uiwoering gepland na 2015), maar er is nog geen (volledige) financiële dekking. Voor enkele

fietsroutes richting de stad Groningen zijn al wel financiële middelen gereserveerd door de provincie

Groningen. Verder wordt bi¡gedragen aan de fietsbereikbaarheid in het kader van het programma

FlorilnAs Assen, het bereikbaarheidsprogramrna Leek/Roden en stallingsfaciliteiten in het kader van

het Programma Beter Benutten.

Ao n I o n dl n g reg I o n ol e fi ets¡outes

De meeste fietsers uit de regio hebben een bestemming in de steden en daarom moeten de regionale

fietsroutes goed aanlanden op het stedelijke fietsnetwerk. Vooral in Groningen is de aanlanding

onvoldoende, Daarom wordt als nieuwe ambitie ingezet op het aantakken van de regionale

fietsroutes op de stedelijke hoofdfietsroutes van de stad Groningen. Hiervoor is door de gemeente

en provincie Groningen een werkbudget gereserveerd. ln de stad zelf zal meer ingezet worden op de

hoofdfietsroutes, ¿oveel mogelijk gekoppeld aan de regionale fietsroutes van en naar de stad.

O ntst u i tí n g e n sto I I í n g svo o ni e n I n g e n P+R- I o ca tì e s, stotr'ons e n b u sh a lte s

ln de afuelopen jaren is fors ingezet op de P+R-locaties rond de stad Groningen. Onderdeel van de

bereikbaarhe¡dsstrategie is om dit de komende jaren voort te zetten, P+R-locaties worden steeds

vaker gebruih door automobilisten die op de fiets hun weg vervolgen (in plaats van met de bus).

Daarom moeten de P+R-locaties goed bereikbaar zif n per fiets. Het gaat om de volgende P+R-

locaties:

o P+R Haren: vanuit Haren goed bereikbaar op de fiets, de route naar Groningen voert vooralvia

de fietsroute langs het Noord-Willemskanaal.

o P+R Hoogkerk: in combinatie met de Fietsroute Plus Groningen-Leek krijgt dit P+R'terrein goede

fietsroutes naar de verschillende stadsdelen.

" P+R Europapark: op dit moment is de bereikbaarheid per fiets redelijk goed, maar er ontbreekt

een rechtstreekse en kwalitatief goede route naar het UMCG. Daarvoor z¡jn ¡nvesteringen nodig

¡n het tracé langs de Europaweg (onder andere aanleg fietspad Boumaboulevard-Zuidelijke

Ringweg, optimalisaties kruispunten Sontweg-Europaweg en Damsterdiep'Europaweg).

. P+R Kardinge: vanuit alle richtingen goed bereikbaar, behalve vanuit het zuidwesten. De

ontw¡kkeling van de Oosterhamrikzone biedt de mogelijkheid voor de aanleg van een fietsroute

tussen het P+R-terrein Kardinge en UMCG-Noord.

. P+R Zernike: goede fietsverbindingen met Zernike en via het Jaagpad een goede rechtstreekse

fietsroute naar de binnenstad.

Behalve een goede bereikbaarheid per fiets zi¡n kwal¡tatief goede stallingsvoorzieningen

essentieel om meer mensen op de fiets te kr¡jgen. ln het kader van Beter Benutten worden de

stallingsvoorzieningen op de P+R-terreinen Haren, Hoogkerk en Europapark de komende iaren

verbeterd en u itgebreid.

iìtr¡ :t tìr,Jl'!r"il.-r' r1 s9.-"t
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Bovendien wordt er voorzien in fietsklu¡zen en oplaadpunten voor e-bikes. Ook worden in het kader

van Beter Benutten in de gehele regio de stallingsfaciliteiten verbeterd bij een aantaltreinstations en

belangrijke bushaltes.

5.6 Resumé

tn d¡t hoofdstuk is op basis van de uitgevoerde analyse en de bijgestelde bereikbaarheidsstrateg¡e een

integraal uitvoeringsprogramma gepresenteerd. ln de tabel ls dlt samengevat per corridor.
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6. Vervolg

6.1 Nadere uitwerking

De geactual¡seerde Netwerkanalyse dient als basis voor de b¡¡gestelde Bereikbaarheidsstrategie

en het Eereikbaarheidsprogramma. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden in het

Portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer (POW) en de Stuurgroep Regio 6roningen-

Assen. Op basis van deze besluitvorming is deze eindrapportage opgesteld. De actualisatie van

de Netwerkanalyse is gebruikt als bouwsteen voor de actualisatie van de Regiovisie 2013. Het

aangepaste Meeriaren lnvesteringsprotramma (MlP) wordt in het kader van de actual¡satie regionale

samenwerking in de Stuurgroep RGA van september 2013 vastgesteld en daarna ter goedkeuring aan

raden en Staten voorgelegd, conform het convenant van de Regio.

Een aantal nadere uitwerkingen start ¡n de tweede helft van 2013. Dit betreft:

, Onderzoek naar het lange termijn perspectief HOV-structuur RGA. Onder verantwoordelijkheid

van de Regio Groningen-Assen wordt een verkenning gestart naar de maatregelen die genomen

moeten worden om het lange termijnbeeld voor wat betreft de hogere ambitieniveaus voor de

HOV-assen en de trein te bereiken. Onderdelen van dit onder¿oek ziin de vervoerswaarde, de

gevolgen voor de exploitatie van bus en trein, de benodigde infrastructuur, uitwerking van de

aansluiting onderliggend busnet op het HOV-netwerk, een meer gedetailleerde raming van de

kosten en de mogelijk financiering.

' Opstellen van een plan van aanpak voor het monitoren en evalueren van de

mobiliteitsontwikkelingen in samenhang met Gron¡ngen Bereikbaar en het programma Beter

Benutten en het jaarlijks opstellen van een voortgangsrapportage Netwerkanalyse op basis van

dit monitoringsprogramma (zie paragraaf 6.2).

* Uitwerking van het onderdeel van de bereikbaarheidsstrategie voor wat betreft de economische

toplocatie Groningen Airport Eelde en goederenvervoer.

" Uitwerken P+R-aanpak rond de stad Groningen in relatie tot de parkeerproblematiek in de stad,

door de gemeente Groningen.

6.) Monitorirtg

ln de analysefase is waardevolle informatie bij elkaar gebracht over mobiliteit en diverse externe

factoren. Dit geeft een goed en ¡ntegraal beeld van de bereikbaarheid van de regio. De ontwikkeling

van de mobiliteit is anders verlopen dan in 2006 werd voorspeld, vooral als gevolg van de

economische teruggang en de daarmee samenhangende teruggevallen ruimtel¡¡ke ontwikkel¡ngen

(woningbouw en bedrijventerreinen). Dit heeft geresulteerd in een stabilisatie (en op sommige
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corridors zelf teruggang) van de mobiliteitsontwikkeling. Daarnaast is gebleken dat de voorspelling

voor 2030 een grote bandbreedte oplevert waarbinnen de mobiliteitsontwikkeling zich kan

ontwikkelen.

Uit de analyse blijkt verder dat er verschillende ontwikkelingen gaande zijn die gevolgen hebben voor

de ontwikkeling van de mobiliteit. Soms versterken ze elkaar, soms werken ze elkaar tegen. Concrete

voorbeelden zijn de gevolgen van de digitale samenleving en het landelijk beleid met betrekking

tot de OV studentenkaart en het sociaal leenstelsel. Een duidelijk beeld van de precieze gevolgen

ontbreekt, al zijn hiernaar wel onderzoeken gaande op landelljk niveau.

Tenslotte blilkt uit modelberekeningen in het kader van Aanpak Ring Zuid dat er diverse knelpunten

blijven bestaan rond aansluitingen van het stedelijk netwerk op de hoofdinfrastructuur en de aanrij-

routes naar economische toplocaties binnen de stad Groningen (dynamo's). Door middel van gerichte

monitoring zalin de komende periode beoordeeld worden in hoeverre maatregelen genomen

moeten worden om deze knelpunten op te lossen en bij te sturen indien nodig (vinger aan de pols).

Daarom is het gewenst om sterker dan voorheen de mobiliteitsontw¡kkeling in de regio (en

relevante projeAen en factoren die daarop van invloed ziin) op een regelmatige basis te monitoren,

bijvoorbeeld in de vorm van een laarlijkse voortgangsrapportage. Ook is het van belang om in de

komende jaren te kunnen evalueren of de bereikbaarheidsstrategie voor de regio (en de daaruit

voortvloeiende projecten) de gewenste effecten hebben. Hiervoor wordt in de komende maanden in

samenwerklng met de Regiopartners (gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat en vervoerorganisaties)

en de programmat Groningen Bereikbaaç Minder Hinder Assen en Beter Benutten (waarin

monitoring en evaluatie een belangrijk onderdeel zijn) een plan van aanpak opgesteld voor een

regionaal monitoringsprogramma Bereikbaarheid. ln dit plan van aanpak wordt onder meer ingegaan

op de te onderzoeken thema's en doelstellingen voorvloeiend vanuit de Bereikbaarheidsstrategie,

de te betrekken indicatoren ("wat willen we weten en meten?"), de in te zetten instrumenten ("wat

hebben we wanneer nodig?") en organisatie ("wie doet wat?").

rì..'q,.; tìrut rnqirr .A s sùrr
tlEoÉLtJf xElrf nf
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Bijlage 1 Verkeersgegevens

Verwevenheid stad en regio

De steden Groningen en Assen zijn sterk verweven met de omliggende Semeente binnen en buiten

de regio Groningen-Assen. Deze ven¡rrevenheid is in de afuelopen iaren sterk toegenomen. D¡t bl¡¡kt

onder meer u¡t de Enquète beroepsbevolking van het CBS. Hierin is per gemeente onderzocht

waar mensen wonen en werken (gegevens december 2010, ¿ie nevenstaande afbeelding en tabel).

ln onderstaande afbeelding is per gemeente aangegeven waar de inwoners werken: in de eigen

gemeente of in een van de omliggende gemeenten. Dit geeft een goede indicatie van de woon -werk
relaties in de regio en de interacties tussen de gemeenten.

De regio als totaal had in december 2010 ruim 232.000 banen waarvoor ruim 197.000 inwonea

'beschikbaar'waren, oftewelde werkzame beroepsbevolking (in 2006 waren dit nog ruim 224.000

banen en ruim 172.000 inwonen). D¡t betekent dat de regio als totaal een ingaande pendel heeft en

dus de banenmotor voor de omliggende schil is. Daarnaast werkt circa 53% van de beroepsbevolking

in de eigen gemeente. VooralAssen en de stad Groningen bieden veelwerk aan de eigen inwoners

(dit aantal is overigens stab¡elgebleven over de periode 2006-2010).

Het overige deelvan de beroepsbevolking in de regio is forens.

. Dit betreffen inwoners van de omliggende kernen die op de stad Groningen en Assen zijn

aangewezen. Dit aantal is tussen 2006 en 2010 gegroeid van circa 39.000 tot 41.000.

. Circa 47.000 mensen die werkzaam ziin in de stad Groningen en Assen komen dagelijks van

buiten de regio 6roningen-Assen (2006: 43.000).

¡ Andersom verlieten dagelijks circa 32.000 mensen de stad Groningen en Assen om elden in de

regio (en de omliggende gebieden) aan het werk te gaan. ln 2006 waren dit nog 24.000 mensen

7L

ô Oriejaa rsgemiddelde periode 2009-201 t
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De vemevenheid tussen stad en regio blijkt ook als gekeken wordt naar het herkomstbestemmings-

patroon voor de agglomeratie Groningen (inclusief doorgaand verkeerl. Hieruit bliikt dat de

belangrijlste relaties met Groningen liggen binnen de cirkelAssen, Drachten en Zuidbroek (zie

nevenstaande afbeelding).

Ook komt deze verwevenheid tot u¡ting in de actuele verkeersgegevens. Op basis van uurgegevens

op de rfkswegen (zie nevenstaande afbeeldingen) bliikt dat er een sterke wederrijdse relatie bestaat

tussen enerziJds Groningen en anderzijds Assen, Drachten en de tussenliggende kernen (op de A7

west en A28 is sprake van een spits in beide richtingen). Vanuit de Eemshaven (N 6) en Hoogezand-

Sappemeer (47 oost) is ook sprake van een sterk relatie, deze is echter eenzlfdlg gerlcht op de stad

Groningen.
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Ontwlkkellnt eutoverkeer agglomeratiecordon Gronlngen
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Vanaf 2008 is sprake van stabilisatie van de

verkeersgroei

Op de N46 en N361 is sprake van stabilisatie/

lichte verkeengroei.

Het verkeer op de N360 en de N986 is stabie/

licht dalend. Mogelijke oorzaken zijn de

werkzaamheden op de oostelijke ringweg,

bevolkingsafname en aanzuigende werking van

de N46 en N33.

Het verkeer op de Groningerweg bij Zuidwolde is

tussen 2000 en 2004 sterk toegenomen en slnds

2004 stabieylicht dalend

Vanaf 2008: stabilisatie/lichte afname van de

intensiteiten

Op de A7 is sinds 2008 sprake van een stab¡l¡satie

van de verkeersgroei.

Op het onderliggend wegennet is sprake van een

afname sinds 2006.

Op zowel het hoofdwetennet (A28) als het

onderliggend wegennet ls sprake van een stijging

van het verkeer over de periode 2000-2009

Vanaf 2009 is er nauwelijks groeiop het

onderliggende wetennet.

Op de A28 is nog sprake van groei.
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Aantallen in- en uitstappers op een gemiddelde werkdag op regionale lijnen

Assen

Haren

Bedum

Winsum

Zuidhorn

Hoogezand

Groningen

Menterwolde

veendam

Oldambt

Assen (NS)

Haren (NS)

Eedum

Sauwerd

Winsum

Eallo

Totaal

Zuldhorn

Grijpskerk

Totaal

Kropswolde

Martenshoek

Hoogezand-Sappemeer

Sappemeer Oost

Totael

Hoofdstation (NS+Arriva)

Noord

€uropapark

Totaal

Zuldbroek

Veendam

Scheemda

w¡nschoten

Totaal

3r.386

384

31.983
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34.356
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35.688

1.318

7.863

t.274
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2.7t8

24t
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t.769

7928

1.337
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1.968
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2.UO
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2.7U
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1.3s0
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3.2t4
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1.108
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282

3.002

32.570

1.786

9.244

1.390

450

¿t40

2.036

820

3.296

2.s36

668

3.204

460

t.7t4
1.298

236

3.708

34.038

1.650

9.210

1.413

456

358

2.308

655

3.321

2.500

796

3.396

732

1.180

1.286

s33

3.731

34.999

1.510

514

37.023

793

8.533

1.343

462

268

2.265

753

3.286

2.485

809

3.294

512

1.048

969

s06

3.035

34.574

1.960

881

37.415
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8.733

1.316

484
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2.382

66s
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2.596
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3.364

36.348
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Ontwikkeling openbaar vervoer en ffetsrrerkeer agglomeratlecordon Gronlngen

Olf (aantal relzlænl A8gþmsr.tlecodon $ndex 2000 = 100!
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Belevingsondenoek F¡etsroute Plus Gronlngen-Zuidhorn

Eind 2012 is een belevingsondenoek uitgevoerd onderfietsers die gebruik maken van de F¡etsroute

Plus Groningen-Zuidhorn. Doelvan het onderzoek was om inzicht te kr¡¡gen ln de ervaring en

het gebruik van de Fietsroute Plus. Uit het ondenoek kan geconcludeerd worden dat - met een

gemiddelde waarderingvanT,9 - de F¡etsroute Plus tussen Groningen en Zuidhorn voldoet aan

de doelstell¡ng dat de kwaliteit van de Fietsroute Plus gemiddeld beoordeeld moet worden met

een 8 (doelstelling uit de Beleidsnota Fiets). Tevens geven de resultaten van de enquête de indruk

dat het fietsgebrulk op de fietsroute tussen Zuidhorn en Groningen is toegenomen (20% van de

ondervnagden geeft aan meer te zijn gaan fietsen sinds de aanleg van de Fietsroute Plus). De

komende periode moeten telllngen uitwijzen of dit ook daadwerkelijk het geval is.

t{oord
to@ r ---- r Het aantaltreinreizigerc en het fietsverkeer is

stabielgebleven

r Het aantal busreizigers is gedaald.

. Het ñetsverkeer is stabiel gebleven.
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a Het aantal treinreizigers ¡s sterk gestegen als

gevolg van de opening van spoorlijn Groningen-

Veendam en de frequentieverhoging op het

traject 6 roningen-Zu idbroek.

Het aantal busreizigers is gedaald als gevolg van

het opheffen van parallele buslijnen, maar wel

in mindere mate dan de stijging van het aantal

treinreizigers.

Het fi etsverkeer is stabiel gebleven.

Zowel het aantal trein- als busreizigers is

toegenomen, vooral vanaf 2006.

De toename van het aantal busreizigers is

een rechtstreeks gevolg van invester¡ngen ¡n

hoogwaardig busvervoer (frequentieverhoging,

nieuwe lijnen).

Het fietsverkeer is stabiel gebleven.
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Mob¡l¡te¡t Stad Groningen
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P+R en carpool
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Gronlngen Alrport Eelde

Vlieg- en passagiersbeweglnçn Gronlngen Alrport Eelde (bron: Gronlngen Alrport Eeldel

2ú7 2008 2009 2010 2011 20t2

lijndiensten

charters

les-/oefenvluchten

overig (vnl. privel

Totaal

lndex 2007 = 100

r.r82

1.186

42.974

14.064

59.406

100

752

1.386

45.132

14.067

61.337

103

u3
1.2¡t8

49.973

13.884

65,548

1r0

411

1.148

50.165

t2.344

64.068

108

416

1.126

38.586

12.646

s2.774

89

798

1.089

32.557

11.910

46.3S4

78

lijndiensten totaal

charters

overig (vnl. luchttaxi)

Totaal

lndex 2007 = 10O

18,820

1¿t8.304

9.331

172.455

r00

tL.797

174.960

4.177

190.934

111

s.883

r59.162

2.062

167.107

97

4.611

147.551

1.688

1s3.850

89

4.153

142.495

2.202

148.850

86

60.812

1¡14.082

2.347

207.24L

120
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Bijlage 2 Achterliggende factoren

Demografie

Het aantal inwoners en de samenstell¡ng ven de bwolking binnen de regio is van directe invloed op

de mobiliteitsvr¡¡ag. Na een dleptepunt in 20O4-2006 stijgt de bevolkingsgroeivan de regio in de

periode 2006-2008 tot circa 3.500 inwoners per jaar. Daarna is sprake van enkele jaren van stab¡ele

groei en (sinds 2012) lijkt de groeiweer iets af te vlakken. Opvallend is dat de groeivan de regio voor

het grootste deelen in toenemende mate voor rckening komt van de stad Groningen (ln 2011en

2012 circa 9096). De groel van Assen is de afrelopen jaren teruggevallen. De overlge regio gemeenten

laten een wisselend beeld zien. Duidelijk is wel dat in enkele Semeenten binnen de reglo al sprake is

van stabilisatie en krimp. Samen met de bevolklngsafname in enkele gebieden buiten de regio zou dit

deels de geconstateerde stabilisatie van het autoverkeer en afname van het aantal reizigers op vooral

de noordelijke corridors kunnen verklaren.

8,

Assen

Eedum

Groningen

Haren

Hoogezand.

Sappemeer

Leek

63.383

10.675

r80.729

19.107

67.L73

10.550

195.¿105

18.646

--.---¡
- 

6¡¡ ¡qr.¡ I

--.-cræilm

3.790

-125

14.676

461

6,916

-1,2%

8,1%

-2,4%

a.t00

ao00

ttoo

t.@o

t.tæ

¡.000

¡,t00

¡ coo

fÞ

o

.fæ

I
I

34.513 34.522 9 0,096

18.936 19.606 670 3,5%

Noordenvetd 31.573 31.035 '538 -1,7% 
i

Slochteren 14.938 15.626 688 4,6yo L
Ten Boer 7.Lt4 7.50t 337 4,7yo

Tynaarlo 3L.977 32.453 476 1,5%

Wínsum 14.021 13.906 -115 '0,896

Zuidhorn 18.459 18.700 241 t,3Yþ

RGA totâal 445.475 465.123 19.648 4,4yo

Eevolkingsontwikkeling Regìo Groninge n'Assen 2æ6'2012
Eron: CBS

2ü ¡æ¡ ¡o¡ ¡00ú ¡00c ¡o¡o ¡0r¡

Verder is opvallend dat de trendbreuk in de bevolkingsontwikkeling van de reglo samenvalt met de

gesignaleerde trendbreuk in de ontwikkeling van het autoverkeer. Dit kan deels worden verklaard

door nader te kajken naar de samenstell¡ng van de bevolkings(groei) van de stad Groningen en de

regio Groningen-Assen.

ln de stad Groningen is de groep jongvolwassenen (19 tot 29 jaar) oververtegenwoordigd, zowel in de

bevolkingsopbouw als in de groeivan de afuelopen jaren (56% van de bevolkingsgroei in de periode

2006-2012 betrof deze leeftijdstroep, bron: Statistisch.laaroverzicht gemeente Groningen)'

Regro Grorrrngen Assen
3te ocLtJx raElrttl
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Daarnaast blijkt uit onderzoek van het KiM (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid) dat iuist deze

bevolklngsgroep vanaf 2005 minder gebruik is gaan maken van de auto en meer van openbaar

vervoer en fiets (zle ondentaande afbeelding). Belangrijke oorzaken zijn een toegenomen

ondenrrrlJsdeel na me e n la ngere reisafsta nden door

schaalvergroting in het ondenvijs.

Volgens de prognoses is één op de vier inwoners van de regio

in 2040 65 jaar of ouder. De grijze druk binnen de regio zal

dan ook toenemen. Een steeds groter deel van de afuelegde

verplaatsingen en kilometers komt voor rekening van ouderen.

Dit komt enerzijds doordat het aandeel ouderen in de

bevolking en daarmee in het verkeer toeneemt; anderzijds

doordat deee ouderen zich ook vaker en verder verplaatsen dan

de ouderen van vroeger. Een vergrijzende bevolking betekent

niet direct minder mobiliteit. Autogebruik en -bezit is onder

ouderen immers steeds meer gemeengoed. De reismotieven

¿ullen echter wel anders zijn: minder woon-werkverkeer en

meer sociaal-recreatief verkeer. Verplaatsingen ¿ullen naar verwachting meer op andere tijden

zijn dan in de spitsuren plaatsvinden. Deze mobiliteitsvergrijzing kan dus biidragen aan een meer

gelijkmatige spreiding van het (auto)verkeer over de dag en daarmee aan een geringere congestie.

Er kunnen hierdoor wel nieuwe recreatieve spitsen ontstaan, bijvoorbeeld aan het einde van de

vrijdagmiddag en in het weekend.

€conomie

De trendbreuk in de economische ontwikkeling sinds het uitbreken van de economische crisis

in 2008 vertoont een sterke gelijkenis met de trendbreuk in de mobilite¡tsontwikkeling (zie

onderstaande afbeeldingen van de economische groei en werkgelegenheidsgroei in Nederland en

de regio Groningen-Assen). Geconcludeerd wordt dat de kredietcrisis van de afgelopen iaren een

dempend effect heeft gehad op de groei van de automobilite¡t. Dit betekent echter ook dat een

aantrekkende economie weer zal resulteren in een toename van verkeer (bron: Kennisinsituut voor

Mobiliteitsbeleid).

Ruimtelijke ontwikkelingen

Sinds 2008 is de woningbouwproductie binnen de regío gehalveerd van circa 3.000 woningen per

jaar tot 1.500 woningen per jaar. Dit heeft geresulteerd in een bijstelling van de regionale taaktelling

in 2012 (van 2.900 naar 1.300 woningen per jaar). De uitgifte van bedrijventerrein binnen de regio

is de afgelopen jaren eveneens sterk teruggelopen. ln 2000 werd in de regio nog 50 hectare per iaar

uitgegeven. Tussen 2007 en 2011 was dit 57 hectare in vijf jaar.
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Effect veronder¡ng outomobílìteit per
persoon
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Uítgifte netto hectores bedrfiventerreln (2007-201 1)
bron:RGA

Groningen

Haren

Hoogezand-Sappemeer (incl. Slochterenl

Leek

Assen

Noordenveld

Tynaarlo

Eedum

Totaal

0r6

0

03
1,1

r,4

0,2

0,6

0

2,8

0

0

0,1

3,3

4,5

1,9

0,7

0

10,5

4,t
0

0,4

3

8,6

0

3,8

0

19,9

48
0

2,7

2,9

4

0,3

1,6

0

16,3

o,7

0

0

0,9

3

0,3

L,2

1,5

7,6

10.2

0

3,5

Lt,2

20,L

2,7

7,9

1,5

57,1

Digitale samenlevlng

Veel mensen verwachten dat een verdere digitalisering van de samenlev¡ng tot een daling van de

mob¡l¡te¡t zal leiden. Het Kennisinstituut voor Mobil¡teitsbeleid concludeert dat over het algemeen

de netto-effecten van ICT op de mobiliteit - en de afulakking daarvan - nog nlet goed ¡s vast te

stellen. Dat geldt voor e-commerce en e-werken, maar ook voor de mobiliteitseffecten van soc¡ale

netwerken, waar vooral jongeren gebruik van maken.

ln de aftelopen jaren zijn Nederlanders steeds meer online gaan winkelen. lnmiddels wordt bijna

1096 van alle niet-dagelijke boodschappen gekocht via internet. Voor de dagelijkse boodschappen is

dat aandeel nog steeds beperkt, tot 0,7%. De groeideed zich in alle leeftijdsgroepen voor. Zo steeg

dit aandeel bij de jongeren van 16 tot 25 ¡aar in deze periode van 57 96 naar 80 %. Relatief het sterkst

was de stijging onder 65- tot 7s-¡ar¡gen. Sinds 2006 is het aandeel ouderen dat via internet koopt

bijna verdrievoudigd. Door e-commerce neemt de mobiliteit enerzijds af (minder ritten naar de

winkel), maar kan ook leiden tot n¡euwe mobiliteit elden (afleveren van bestellingen in woonwijken).

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft de gevolgen van internetwinkelen voor de

mobiliteit op een rij gezet. Hieruit bl¡jkt dat door lnternetwinkelen netto minder voertuigkilometers

gereden.

Ook het e-werken neemt toe. De helft van de mkb-bedrijven geeft aan dat er met werknemers

afspraken gemaakt kunnen worden over een flexibele begin- en eindtijd van een werkdag. 8ij

overheidsbedrijven is dat 73% en 15% van de werknemers in deze sector mag hun werktijden zelfs

volledig zelf bepalen. ln de provincies Groningen en Noord-Holland zijn mkb-bedriiven flexibeler met

werktíjden dan in andere provincies (bron: slimwerkenenslimreizen.nl). E-werken kan tot een reductie

van de mobiliteit leiden (vervangen woon-werk verplaats¡ng door een thuiswerkdag), een toename

van de mobiliteit (het fysiek willen ontmoeten van nieuwe sociale contacten op afstand) of een

gelijkblijvende hoeveelheid mobiliteit, die mogelijk wel in de tijd verschuift (het buiten de spits naar

kantoor reizen).
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Bljna ella univealteit in Nederland is al bezf met het dþltallseren van hoorcolleges

(+learnlntl. Op dlt moment worden hoorcolleges nog als een extra service online gezet door de

RuG en dienen de digitale colleges nog nlet als vennnglng van de hoorcolleges. Met name voor de

massale hoorcolleges zou het d¡g¡tale hoorcollege een alternatief kunnen ¿ün. Overlgens heeft het

plaæsen van hoorcolleges onllne bij de Universitelt van Amsterdam nlet geleid tot een slgnificante

terugloop van het collegebezoek (NRC Next, 2013 - 3 ianuarl). Op dlt moment ls het nlet te reggen of

de opkomst ræn het digitale hoorcollege zal lelden tot een afname van verkeeßstromen.

Reglo Groningen-Assen
¡rcoctrJf rctrttf
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Bijlage 3 Regionaal bereikbaarheidsprogramma

Deelprogramma 1: HOV-bus inframaatregelen

ln de¿e bijlage is per deelprogramma van het Meerjaren lnvesteringsprogramma (MlP) een overzicht

gegeven van de in de afgelopen jaren gerealiseerde projecten, projecten in uitvoering en projecten in

planvorming/studie.

De projecten binnen dit deelprogramma zijn gericht op infrastructurele ingrepen om de bus sneller

en betrouwbaarder te maken. Centrale doelstelling is het verminderen van de exploitatiekosten van

de bus en het aantrekkel¡jk maken van de bus ten opzichte van de auto. Het sneller maken van het OV

blijkt een ¿eer effectieve maatregel te ziin.

8,

vti{Þolds prcleclen

HOV-as West (fase I en 2)

Opwaarderen Qliner haltes Roden

Opwaarderen Qliner h¿ltes Leek

Busbaan Peize - Groningen

Bus op de vluchtstrook A7 Leek-Hoogkerk

Bus op de vluchtstrook 428 Haren'Groningen Zuid

Bus op de vluchtstrook

Plinúoñrdng/3h¡dlc '

FlorijnAs Assen

HOV-as West (fase 3)

Kwaliteitsverbetering Qliners / Marketing en

prijsbeleid

Doorstromingsmaatregelen Ten Boer - Groningen

Bus doorstroming EuroParveg

Bus toe- en afrit A7 transferium Hoogkerk

Eemskanaal¿one

OV bereikbaarheid Leek/Roden

Busdoorstrorning Norgerbrug' station

¡nf raontsluitrng OV-knooppunt Hooge¿and Centrum

HOV-os West

9f EOELIJÁ tr€ITEAK
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Deelprogramma 2: P+R en Eusknooppunten

lnvesteringen in Park + Ride (P+R) en busknooppunten zijn belangrijk voor de bereikbaarheid van

de regio. Hierdoor wordt de mogelijkheid aan reizigers geboden om van de auto (of de fiets) over

te stappen op het openbaar vervoer. De groei van het autoverkeer wordt hierdoor voor een deel

omgebogen naar het OV. Dit deelprogramma bevat een omvangrijk pakket aan maatregelen, die hier

worden ingedeeld in de categorieën:

' bestemming P+R (onderdeel P+R-nota gemeente Groningen, transfer auto-bus/fiets)

, herkomst P+R (transfer auto/fiets-bus)

, OV-knooppunten (veelaltransfertrein-bus).

Vrijwel alle projecten zijn van belang voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg Groningen, dus

wordt gestreefd naar uitvoering voor 2015.

Transferium Assen Noord (herkomst P+R)

Transferium Hoogkerk (bestemminE P+R)

Transferium Haren (besternming P+R)

Kwaliteitsverbeter¡ng P+R Europapark

(bestemming P+R)

Transferium Assen West (herkomst P+R)

Transferpunt Zuidlaren (herkomst P+R)

Centrumhalte Roden (OV.knooppu nt)

Toegankelijkheid bushaltes

Centrumholte Roden

È

P+R Horen

Trø nsferium Assen- noo rd

Stationsgebied Haren (OV-knooppunt) Statronsgebied Eedum (OV-knooppunt)

Transferium Hoogerand (herkomrt P+R) Transferium Zernike (bestemmlng P+R)

Eereikba¿rheidtransferiumHaren 
Transferium Driebond[bertemmingp+Rl

(bestemming P+R)

Uitbre¡ding P+R Haren (bestemming- StationsgebiedWinsum(OV.knooppunt)
P+R)

gereikbaarheidbusstationAssen OoorontwikkelingtransferiumZuidhorn

(OV.knooppunt) therkomrr P+Rl

Transferium Leek (herkomst P+R)

Norgerbrug (Assen-West, transferiurn)

Eushalle l-looge Meeren Zuidzijde (OV-

knooppunt)

Uitbreiding en verbetering transferium

Kardinge (besternming P+R)

fransferium de Punt (herkomst P+Rf

Knooppunt Rolde (OV-knooppunt)

Knooppuñt Rolde (OV.knooppunt)

Knooppunt Gieten (OV-knooppunt)

Knooppunt 8¿reveld / Stadskanaal (OV-

knooppunt)

Eutstation Norg (OV-knooppunt)

4..1 I bì ;:r ,r ¡¿:l! Transferium llooge¿arìd (herkomst P+R)

HE

E¡ ElET w4H H
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Deelprogramma 3: Regionaal spoor

De proiecten binnen het deelprogramma spoor zijn benoemd in het Raamwerk RegioRail. Met de

uitvoering hiervan wordt een systeemsprong in het reglonale openbaar vervoer beoogd, onder meer

door doorkoppeling van spoorlijnen in Groningen, verlengen van spoorllinen en frequentieverhoging.

tn het MIP is niet de mogelljke reactivering van het spoor naar de Eemshaven en Stadskanaal

opgenomen. Voor de volledigheid zijn ze wel in ondentaand overzicht opgenomen.

Station Europapark

Reactivering spoorverbinding

Groningen - Veendam

StotìonVeenddm

Facelift Noordeliike Stattons Station Hoogkerk

trequentleverhogi n g Groni ngen-

leeuwarden (3 + 4)

Knoop Hoogezand-SaPPemeer

Knoop Groningen

Frequentieverhoging Gronlngen-

Assen (4 ) 6l

Reactivering sPoorverbi nding

Veendam - Stadskanaal

Spoorverbinding Roodeschool -

Eemshaven

Stotion Europork

E

CE¡ ñ
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Deelprogramma 4: Fiets

Het doelvan dit deelprogramma is om het gebruik van de fiets een zo goed mogelijk alternatief te
laten zijn voor de auto. Op de belangrijke fietsroutes naar de steden Groningen en Assen worden

snelle en veilige fietsroutes gecreëerd. Door de verwachte toename in het gebruik van onder andere

e-bikes (gestimuleerd vanuit mobiliteitsmanagement) is dit deelprogramma van belang. De uitvoering

van de hoofdfietsroutes naar de stad zijn van belang voor de ombouw van de Zuidelijke R¡ngweg

Groningen, dus wordt gestreefd naar uitvoering voor 2015. De bijdrage uit het MIP voor de fiets is

bestemd voor infrastructuurmaatregelen in de twee categorieën Fietsroutes Plus en ontbrekende

schakels.

Fietsroute Plus Rolde-Assen
Kwa I iteitsverbeter¡ng bestaand

netwerk stad Groningen

Fietsrouteplus Zuidhorn-Groningen

Fietsroute plus Winsum - Groningen

Fíetsbrug Aduaderdiep

Fietsbrug Reitdiep/Noordel ijke

R¡ngweg (Plataanbrug)

Fietsrouteplus Vries-Assen

Fietsrouteplus Eelde/Paterswolde

Groningen

Hoofdfietsroute Roden - Pei¿e -

Groningen

Fietsroute Rotonde Meerweg

Paterswolde

Fietspad Zuidhorn . Den Horn

F ie tsro ute p I u s A sse n- Rolde

Fietsrouteplus Eedum - Groningen

Fietsverbinding de Vosholen

Herprofi lering w4/fietspad langs

Meenveg

Fietsroute Woldweg - Foxholstermeer

Fietsroute plus Ten Eoer . Groningen

Fietsrouteplus Smilde - Bovensmilde
. Assen

Snelfi etsroute Leek . Groningen

Fietsverbinding Meerstad - Groningen

Centrum

Fietsverbinding Assen.West /
Messchenveld
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Deelprogra m ma 5 : Mobiliteits- en verkeersma nagement

De pilot mobiliteitsmanagement werd door de Taskforce Mobiliteitsmanagement uitgevoerd in

2010 - 2012. Hierbij is er een relatie met de deelprogramma's bus infra, P+R en fiets. Onderdelen

van mobiliteitsmanagement zijn het nieuwe werken/digitale mobiliteit, MKB'vouchers,

parkeermanagement, stimuleren fietsen en educatie.

Ten opzichte van andere regio's is op het gebied van verkeersmanagement een inhaalslag nodig

Op dit moment zijn bij (dynamischlverkeersmanagement de volgende onderdelen in het MIP

opgenomen:

' lnvesteringsplan verkeersmanagement ZRG (uitvoering 2013 - 2020);

', Uitvoering pakket 13, benuttingsmaatregelen (gerealiseerd);

', Dynamische Reisinformatie Systemen (DRIS), ook in het RSP-programma opgenomen.

Via het programma Beter Benutten van het Ministerie van l&M is de verlenging van

mobiliteitsmanagement en intensivering van verkeersmanagement gerealiseerd. Verlengen

c.q. intensiveren van mobiliteits- en verkeersmanagement zijn van groot belang voor de

bereikbaarheidsproblematiek bij de uitvoering van de projecten in en rond Groningen en bij het

programma FlorijnAs ¡n Assen. Via Groningen Bereikbaar wordt de komende paar f aar een compleet

Basispakket verkeersmanagement gerealiseerd.

Voorbeelden inzet DRIS in de huidige proktiik
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Deelprogramma 6: Auto - hoofdstructuur
Vanuit het Eerelkùaarheldsprognmma RGA rrordt niet gestuurd op de projecten dle onder het
deelprognmma auto - hooûdstructuur vallen. Wel wordt de rroortgang van deze prolecten gwoþd,
waardoor ovezlcht wordt geboden en de samenhang met de andere deelprogrammal wordt aan te

$even. ln onderstaande tabel zifn de tereallseerd en ln ultrroering z[nde projecten weeryegeven dle
waren opgenomen ln de iletwerkanaþe 20061.

f¡rrEturd(fasc u
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llaanreg-€uroparwg

Tycede hooltJontsluidng Koostenrecn

R¡ngWest

Reltdiepphin fase 1

WÞgvak Peelo
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\redutùelq ll33

RlngOost

Noordreebrug

AanslultllBÊn onderllgçnd

rltegÊnnet

Aanpak Rlng Zuld lfase 2l

Reltdlepphln fare 2

Aanslultlng l(bostervêeû.A28

Aansluldn6 Dricboîd

Oerde aanslulün8 M€eßtad

Aanpassen aanldtlng il 360

Ofeßtelllr€ Oosteñamrlktncé

Doortromlng i1355

Doonrromlng øt lecôaarheid N361

Aandultlng N371.il373 (Norgerbúug)

Ee¡n¡k¡naol¡one

Noord.zuldroute
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Bijlage 4 Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen 2013

Regionale samenwerking

tn november 1996 werd op basis van een eerste integrale uitwerking van de Regiovisie Groningen-

Assen een convenant gesloten tussen gemeenten en provincies. Hierin stonden twee thema's

centraal. Enerzijds het versterken van de nationale en interprovinciale betekenis van de stad

Groningen, van de regionale positie van Assen en van de rol van ornliggende kernen als schakel

tussen stad en land, en anderzijds het realiseren van een efficiênte verkeer- en vervoersstructuur

en een samenhangende opgave voor woningbouq natuur en landschap. Kort en bondig werd dit

samengevat in twee hoofddoelstellingen:

1. Benutten en uitbouwen van economische kansen;

2. Versterken en benutten van de gebiedskwaliteit.

ln 2004 werd de visie voor het eerst fundamenteel inhoudelilk geactualiseerd. Geko¿en werd voor

het sterker inzetten op het bundelen van wonen en werken in de zogeheten T'structuur en, parallel

daaraan, het behouden van de natuurlijke en landschappelijke gebiedskwaliteiten. ln de evaluatie

van 2008/2009 werd het startsein gegeven voor een economische agenda, een kwaliteits¡mpuls voor

het landschap, meer aandacht voor profilering en versterking van de positie van de niet-stedeliike

gemeenten.

Vera nderende context, maar bliivend perspectief

tn september van 2008 viel de bank Lehman Brothen om en kreeg de financiële crisis en vervolgens

ook de recessie Nederland in zijn greep. Anno 2013 is duidelijk geworden dat daarmee de context

voor de regionale samenwerking veranderd is. De nieuwbouw van woningen is stilgevallen. De

verkoop van bedrijventerre¡nen en kantoren is teruggelopen. De werkloosheid stijgt. Consumenten

en bedrijven houden de hand op de knip.

tnmiddels is het in¿icht doorgebroken dat er niet alleen sprake is van conjuncturele effecten. Ons

aanbod van kantoren, winkels en bedrijventerreinen is te ruim gebleken en voor onder meer

woningbouw is er nog een grote reserve plancapaciteit. Er is een vlagersmarkt ontstaan waarin

uiterst kritisch naar de kwaliteit van het aanbod wordt gekeken. ln ñnancieel opzicht zijn toekomstige

rendementen niet meer ¿o zeker als voorheen. Deze noodzakelijke correctie van de 'leencapaciteit'

van de financiële ¡nstellingen beperkt de komende jaren de financiële armslag van bedriiven,

bewoners en overheden aanzienlijk, Daarbij komt een verder decentraliserende en bezuinigende

overheid.

Andere belangriike trends zijn toenemende aandacht voor verantwoord energiegebruik, een

afnemend contrast tussen stad en land, toenemende behoefte aan herkenbaarheid van plaats en

regio en de opkomst van nieuwe vgrmen van economie en werkgelegenheid.

'ì';r'-r .-.rrrflr q,.r À is,, Ì
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Ondanks (of juist vanwege) deze drastisch veranderende context is het belang van de regio

6roningen-Assen nog steeds evident. Groningen-Assen zalook de komende decennia een groeiende

bevolking kennen. De concentratie van werk, opleiding en voonieningen zet zich door. De

werkgelegenheid zal zich voonl concentreren in de beide steden, met als gevolg dat de dagelijkse

pendel naar de steden toeneemt en dat stedeli¡ke voorzieningen beter bezocht worden. De

invloedssfeer van de steden groelt naarmate het landelijk gebied krlmpt.

Voor de gehele Noordelijke regio neemt hierdoor het belang van een gezond economisch kerngebied

alleen maar toe. Daarmee blijft de betekenis van de ontwikkeling van Groningen-Assen als één

complementair functionerend, samenhangend systeem - met de steden als kloppend hart -
onveranderd groot. Nieuwbouw en uitbreiding van woningen, winkels en bedrijventerreinen is

de komende jaren weliswaar minder aan de orde, maar samenwerken aan de verbindingen én

de kwaliteit van stad en land misschien wel des te meer. Op het moment dat de economie weer

aantrekt, is het van belang om te beschikken over een kwalitatief aanbod dat de toenemende, maar

veranderde, vraag kan bedienen.

Speerpunten

De oorspronkelijke hoofddoelstellingen voor de Regio Groningen-Assen - economische kansen

benutten en uitbouwen en gebiedskwaliteiten behouden en versterken - blijven overeind. Daarvan

zijn drie nieuwe speerpunten afgeleid voor de komende periode, die de samenwerking in de regio

nieuwe inhoud geven en het profielvan de regio venterken.

Het economisch kerngebied verder ontwikkelen

De Regio Groningen-Assen heeft een belangrijke functie als economisch kerngebied in Noord-

Nederland. Zowelvoor de inwoners en ondernemen ín de regio als daarbuiten is het van eminent

belang dat Groningen-Assen deze positie behoudt en verder ontwikkelt. D¡t vraagt om:

. Het verbeteren van het ondernemers- en vestigingsklimaat;

' Bedrijfsontwikkelingen -vestiging;

" Verbondenheid met andere regio's;

n Het profileren van de regio als attractieve stadsregio waarin het prettig werken en wonen is.
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De interne samenhang versterken

De ven¡¿evenheid tussen de steden Groningen en Assen enerzijds en de regio anderzijds wordt

sterker. Het aantal dagelilkse verplaatsingen tussen de regio en de steden Sroe¡t no$ steeds. Of het nu

is om te werken, te wonen, onderuijs te volgen, medische voorzieningen te gebruiken, te winkelen,

te recreëren of evenementen te bezoeken. Bij gebrek aan een goed Nederlands equivalent gebruiken

wijvoor het gebied waarin men zijn mln of meer dagelijke en reguliere activiteiten onderneemt,

de term 'daily urban system'. Het is zaak ervoor te zorgen dat d¡t samenhangende systeem goed kan

functioneren en zich verder kan ontwikkelen. Dit vraagt om:

" Een hoogwaardig vervoennetwerk;

' Het versterken van de bijbehorende infrastructuur;

. Het mon¡toren van regionale afspraken over de ontwikkeling van plancapaciteiten voor lvonen,

werken, bedriifshuisvesting en voorzieningen'

De interne bereikbaarheid is een noodzakelijke vooruraarde voor een goede regionale ontwikkel¡ng.

Hier ligt een actieve rolvoor de samenwerkingsorganisatie Regio Groningen'Assen. De aandacht

moet zich richten op het organiseren van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), het realiseren

van transferia en P+R-voorzieningen en van hoofdfietsroutes. De regionale samenwerking heeft

ook belang bij een goede bereikbaarheid van de recreatieve zwaartepunten, de belangriikste

zorgvoorzieningen en de economisch stuwende locaties (bijvoorbeeld kennisconcentraties energie,

sensor, healthy ageinB).

De kwalitelt nan stad en land behouden en versterken

Het Kwaliteitsteam typeert Groningen-Assen als "een regio met een grote diversiteit aan

landschappen en woonmilieus. 'Stad en land'vormen hier een twee'eenheid. De regio combineert

een grote diversiteit aan recreatíeve milieus en woonmilieus met een breed en aclueel cultureel

aanbod. Oe regio combineert vrijheid, ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan

stedelijke en dorpse voorzieningen". Die kwaliteiten wil de regio koesteren en waar mogeliik verder

versterken. Dit vraagl om versterking van :

. De steden als centra en ankerpunten voor werk, onderwijs, cultuur en voorzieningen;

, Het landelijk gebied als aantrekkelijk en vitaal platteland en recreatief gebied.

ÊìÈ!¡ u ur,)rìl'1rJ¡-'rì As\c'r
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Bijlage 5 Verklarende woordenliist

Corridor Een vervoerslelatie (in de vorm van een of meerdere wegen enlof spoorlijnen)
woon- en in de G

0oorkoppeling Het verbinden van re8¡onale treindiensten (die nu not eindigen op Hoofdstat¡on

Groningen) ¿odat de reiziger zonder overstap van bijvoorbeeld Winsum naar

l-tOOgezand kan reizen. Hiervoor moeten op het Hoofdstat¡on diverse ðanpassingen

worden redaan,

Modal split Modal split is de verdeling van de (personen-) verplaalsingen over de vervoerwijzen
(modaliteiten). oe modal split wordt in de rneeste gevallen op twee verschillende

manieren berekend: modal split naar voertuigk¡lometers en de modal split naar

aantal Een in de wordt modal shift

Een vervoerrvij¿e, biivoorbeeld auto, tre¡n, bus, fiett lop€ô, schip of vliegtuig. Elk

tvoe veruoer kent hiervoor riin elgen specifieke vervoermiddel(en) en infrastructuur
Modðliteiten

Ladder v¿n Verdaðs De Ladder van Verdaas of Zevensprong van Verdaas is een verwijzing naar ¿even

aspecten die van invloed ¿¡in op het verkeer- en vervoerssysteem. O¡t z¡in:

o ruimtelijke ordeninS
r prilsbeleid

¡ openbaar rærvo€r

. mobilite¡tsmànðgement
o benuning
o aanpasing a¿n de bestaande infrastructuur

o nieuweinfrastructuur
De systematiek is bedacht door Co Verdaas, lid van de PvdA. Oe ladder is erop Sericht

om oplosingen af te wegen, en vooral orn te bek¡¡ken hoe het aanleggen of

uitbreiden vðn infrðstructuur zo veel mogeliik uitgesteld of beperkt kan v¿orden door
het toepars€n andefe OplOSsingen. Oe uitbreiding van infrastfuctuur ¡s de laatste

staD oo de ladder van Verdaag

tietroute Plus Een hoogwaardig fietspad waarbi¡ de fietser exlra kwaliteit wordt geboden op de

aspecten directheid, aantrekkelijkheid, comfort en veiligheid (bijvoorbeeld door een

breedte aan te houden van 3,5 meter en voorrang op kruisingen). Door de aanleg

vân een netwerk van F¡etsroutes PluS moet het fietsen prettiter, sneller en veil¡8er

worden, waardoor me€r menien voor de fiets kieren in plðats van de auto'

VRI Verkeerslicht (Verkeers Regel lnslallat¡e)

DRIS Dynâmisch Reizigers lnformatie Systeem

De ¿es economische toplocaties in de stad Groningen (de binnenstad. het UMCG,

Europapark/Kernpkensberg, Martiniziekenhuis e.o., 2ernike

En het Stat¡onsgebiedl. l-lier wordt pr¡oriteit gegeven aan de kennisontwikkeling en

uilbOuv¡ van topvoor¿¡eningen. Deze term is 8eïntroduceerd in de structuurv¡s¡e Stad

oo Schero.

Dynamo's

HOV-assen Hoogrvaardig Openbaar Veûoer assen in de vorm van lrein'en buslijnen. Dit is de

ruggengraat van het openbaar vervoer in de Re8,io Groningen-Assen.

Onder het mono GroninS,en Eereikbaar werken noordelijke overheden en de

Groninger werkgeverS såmen in één bereikbaarheidsorganisat¡e. Tot 2020 is hiervoor

een bedrag van t0 milioen euro uitgetrokken. Groningen Eereikbaar houdt :ich berig

met:
. Het ¡n kaart brengen en afstemmen van alle geplande rverk¿aamheden in en rond

de stad Groningen,

o Het beinvloeden van gedrag van weggebruikers. wie al op reis is krijgt ondenveg

de beste route aangewe¡en. Wie nog thuis is. ral worden aangemoedigd te

kie¿en voor alternat¡eve vormen van vervoer, of voor het aanpessen van ¿ijn

reistijd.
r Gecciirdineerdecommu nicat¡e over alle werkzaamheden.

6roningen Bereikbåar
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Mlnder H¡nder ln de Mlnder Hlnder aenpek staat de ureggebruiker centraal bij de ulwoering van

infrastructurele werk¡aamheden. De weggebrulkerwil zich, tiidens de

urcgwerkraamheden, zonder al te veel extra over¡ast van A naar I verplaatsen. Voor
de aanpak urorden mogelijke maatregelen geinventar¡seerd en u¡t€ewerkt ln
regionale semenw€rk¡ng. Het I,aat dan om slim plannen en bouwen, verkeers- en
mob¡l¡teltsmanaßernent, publþksgerlchte u¡tvoer¡n& commun¡catie enzovoort.

RSP.programma

HOV/Transferla.
tn 2007 bestoot het kablnÊt dat de Zuideneelijn er nlet kwam. Als compensatie kreeg l

Noord Nederland een compensetle van 2,16 rniljard euro. Olt bedrag ls bestemd rcor
de ontw¡kkel¡ng van de economle en de bereikbaarheid van het Noorden. De
provincies Gron¡ngen, Frysllln en Orenthe stelden ieder aftonderlijk een serie
projesten vast op het gebied van verkeer en vervo€r. Ook wordt een prograrnrna rnet

economische projecten ontwikkeld. Samen noemen we dit het Reg¡osæclflek Pakket
(RSP) Zuideneelûn. Om Noord-Nederland bere¡kbaar te maken en te houden worden
transferia, bust¿tions en ¡nfrastructuur voor Hoogwaatdlg Openbaar Vervoer (HOV)

en O-liners aamelerd.
Mob¡l¡te¡tsmenateme nt Moblliteltsrnanetement ¡s een verzårnelnaam voor inspannlngen om de

mob¡l¡teltskeures vån ¡nd¡v¡duen te beinvloeden, in het bljzonder het stimuleren van
het gebruik van alternet¡even voor de euto. Hieronder worden allerlel alternatieven
van solistisch autogebru¡k tijdens de spits verstaan, zoals carpoolen, deels of volledig
gebruik van openbaar vervoer, thuiswerken, f¡etsen, etc.

Verkeersmanagement Verkeersmanag,ement is een verramelnaam voor dynamische en statische
¡nstrumenten om de verkeersafwikkeli4 te reSuleren:

o Rijstrooksignalering
. fo€ritdoser¡ng
. Dynârn¡sch Route lnformåtie Paneel (DRIP's)

. Oynamlschewegmarkering
Voor goed verkeersmanagement z¡¡n veel en actuele gegevens nodl3.

Verkeersnpnitor¡m ¡s daarto€ een belan¡rilk hulpmiddel.
lntellltente
Transportsystemen

lntell¡ænte transportsystemen (lTSl ¡s een vereamelbegrip voor de toepassing van
informatie- en communicat¡etechnolotieën ln trensport infrastructuur en voertuigen
om het verkeer veili8er, efliciënter, betrouwbaarder en milieuvriendelilker te maken.

Sensor C¡ty De províncie Drenthe en de terneente Assen hebben samen het proiect Sensor City
ontwikkeld. Sensor City ¡s een pro¡ect waarin een grootschaliS stedeli¡k meetnetwerk
wordt gereal¡seerd waarmee verschillende, prakt¡sch bruikbare. toepassingen van

cornplexe s€nsorsystemen kunnen worden ontwlkkeld. Een voorbeeld daarvan is op
maat gesneden reisinformatie voor individuele weggebruikers. Als proeftuln en
etalaSe voor toepassing van s€nsorsystemen vormt het een fac¡liteit dle uniek is in

de wereld.
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