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Groningen, 11 september 2013 

Kenmerk : A2013.00388 

 

Antwoord op : - 

Behandeld door : Programmabureau Regio Groningen-Assen 

Telefoonnummer : 050 316 42 89  

Bijlagen : Zie opsomming einde brief 

Onderwerp : Geactualiseerde regiovisie Regio Groningen-Assen 'Veranderende context, blijvend          

perspectief' 

 

 

Geacht college, 

 

Hierbij bied ik u de geactualiseerde regiovisie Regio Groningen-Assen aan met de titel 'Veranderende 

context, blijvend perspectief'. De Stuurgroep heeft de tekst van de geactualiseerde regiovisie in haar 

vergadering van 9 september 2013 vastgesteld, onder voorbehoud van vaststelling door de raden en 

staten. Eveneens is vastgesteld de 'Eindrapportage Bereikbaarheid regio Groningen - Assen. 

Geactualiseerde Netwerkanalyse 2013'. Deze vormt een belangrijk onderdeel van de geactualiseerde 

visie. Ook een belangrijke bouwsteen was het in juli 2012 verschenen advies van het Kwaliteitsteam 

'De regio als troefkaart'. 

 

Kern van de geactualiseerde regiovisie vormt het uitgangspunt dat de deelnemers hun  samenwerking 

binnen de Regio Groningen-Assen de komende jaren voortzetten. Dit om de kwaliteit van het 

economisch kerngebied van Noord-Nederland blijvend te versterken.  

De veranderde omstandigheden leiden wel tot enkele inhoudelijke koerswijzigingen en een verlaging 

van de jaarlijkse bijdrage aan het Regiofonds van 30% ten opzichte van het niveau 2010.  

De regionale samenwerking zal zich de komende jaren focussen op het onderwerp bereikbaarheid, 

zowel wat betreft de afstemming als de investeringen. Naast bereikbaarheid zal de regio zich richten 

op twee andere speerpunten, namelijk het faciliteren van het Economisch Platform Regio Groningen-

Assen (waarin overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen samenwerken) en de ondersteuning van 

regionale projecten ter versterking van de gebiedskwaliteit. Onder verantwoordelijkheid van de 

Stuurgroep zal de regionale programmering van woningbouw en bedrijventerreinen worden 

gemonitord en afgestemd. 

 

Aan de colleges van Gedeputeerde Staten van 

de provincies Drenthe en Groningen en aan de 

colleges van Burgemeester en Wethouders van 

de gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, 

Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, 

Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en 

Zuidhorn 
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Financiën 

De Stuurgroep heeft ondanks de verminderde financiële mogelijkheden besloten vast te houden aan 

de investeringen in de bereikbaarheid in de regio. Dit besluit combineert de Stuurgroep met het 

nemen van een aantal financiële maatregelen.  

Deze betreffen:   

− de verlaging van de jaarlijkse bijdrage met 30% ten opzichte van het niveau 2010 onder 

gelijktijdige verlenging van de betalingstermijn van 2020 naar 2023;  

− taakstelling Regionale Projecten (voorheen Begroting Regiopark) 30% (= € 3,4 mln) 

− taakstelling Economie (voorheen Begroting Economie, wonen, profilering) 80% (= € 4,4 mln) 

− vermindering van organisatiekosten, inclusief het Programmabureau op basis van een nog uit 

te brengen extern advies over de toekomstige werkorganisatie. 

Het stopzetten van de Regiotram heeft geleid tot een vrijval  van 33 miljoen uit het Regiofonds.  De 

vrijval wordt aangewend voor de bekostiging van de mobiliteitsopgave en het elimineren van de 

overcommittering in het meerjareninvesteringsprogramma. 

  

Conform het convenant wordt uw college in de gelegenheid gesteld te reageren. Ten behoeve van 

eenduidige besluitvorming vindt u het Besluitvoorstel bijgevoegd. 

Ik verzoek u namens de Stuurgroep Regio Groningen-Assen de geactualiseerde regiovisie ter 

bespreking aan te bieden aan uw raad dan wel Staten. Ook verzoek ik u de 'Eindrapportage 

Bereikbaarheid regio Groningen – Assen’ van de Geactualiseerde Netwerkanalyse 2013  tegelijkertijd 

ter kennis te brengen. Eventuele reacties op de regiovisie kunnen schriftelijk vóór 1 november a.s. bij 

het programmabureau ingediend worden. Daarna verwerkt de Stuurgroep de reacties in een nota van 

reacties en biedt zij de regiovisie ter vaststelling aan. Eventuele reacties kunnen schriftelijk vóór 1 

november a.s. bij het programmabureau ingediend worden.  

Daarna verwerkt de Stuurgroep de reacties in een nota van reacties en biedt zij de regiovisie ter 

vaststelling aan.  

 
De raads- en Statengriffiers worden in een separate mail door het programmabureau over de 

toezending geïnformeerd. Ook worden per mail alle stukken ter verspreiding naar de raads- en 

Statengriffiers gezonden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

W.J. Moorlag, voorzitter Stuurgroep Regio Groningen-Assen 

 

 



 
 

 

 

 

Adres Postadres Contact  

Oosterstraat 56a 

9711 NX Groningen 

 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

(050) 316 42 89 

info@regiogroningenassen.nl 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. Besluitvoorstel raden en staten. 

2. Veranderende context, blijvend perspectief. Actualisatie Regiovisie Groningen - Assen. 

3. Bijlage 2 bij regiovisie 'Terugblik samenwerking Regio Groningen-Assen 2009 t/m 2012'. 

4. Bijlage 3 bij regiovisie 'De regio als troefkaart. Advies van het Kwaliteitsteam', uitgebracht op 

11 juli 2012. 

5. Eindrapportage Bereikbaarheid regio Groningen - Assen. Geactualiseerde Netwerkanalyse 

2013, vastgesteld door de Stuurgroep op 9 september 2013. 

6. Planningsschema besluitvorming Regiovisie. 

 

CC: - griffiers 

 - PD 

 - Contactberaad 


