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  Voorwoord

De Regio Groningen-Assen staat op een keerpunt. Steeds duidelijker wordt dat de ambities van weleer 
aan betekenis en realiteitszin hebben verloren. De verwachte groei en toename van de werkgelegen-
heid kent grenzen. Met de teruglopende aantallen verandert ook de positie van de woningbouw als 
drager onder de regionale samenwerking. Binnen deze context heeft het Kwaliteitsteam de vigerende 
Regiovisie1 nog eens tegen het licht gehouden. Wij komen tot de conclusie dat het de hoogste tijd is 
voor een overtuigende, kwalitatieve actualisatie. Hiermee kan een nieuwe impuls gegeven worden 
aan de regionale samenwerking; een impuls die de regio niet alleen kan helpen om zo goed mogelijk 
uit deze periode van economische stagnatie te geraken, maar ook – en misschien wel vooral – om de 
kwaliteiten van de Regio Groningen-Assen nog beter ‘uit te serveren’. Dit advies is een oproep aan 
alle regiopartners om de actualisatie overtuigend op te pakken. Het brengt analyses, thema’s en aan-
dachtspunten naar voren die de (bestuurlijke) discussie verder kunnen voeden. 
 In de afgelopen maanden voerden wij gesprekken met bestuurders, beleidsmakers en vooral ook 
met ‘de regio zelf ’. Aan drie ‘Regiotafels’ spraken wij, naar aanleiding van ons concept-advies, met 
ondernemers, bewoners en vertegenwoordigers uit de cultuur en de creatieve sector. Kortom, met 
‘kenners’ van de regio. De Regiotafels leverden boeiende gesprekken op waarin onze analyses werden 
bediscussieerd en nieuwe input op tafel kwam. Dit heeft ‘van onderop’ geleid tot een uitbreiding met 
nieuwe thema’s, een aanscherping van de analyse en – vooral – tot een versterking van het perspectief 
zoals reeds geschetst in de conceptversie. Een nieuw onderwerp betrof bijvoorbeeld de breedte van het 
advies en de adressering: een nieuwe Regiovisie moet de regio en haar bewoners echt gaan aanspreken 
en enthousiasmeren. Wij namen bovendien dankbaar kennis van de soms verborgen kwaliteiten van 
deze regio.
 Bij de actualisatie van de Regiovisie gaat het ons beslist niet om het bijstellen van de ambitie om de 
mooiste woon- en werkregio van het land te zijn. Wel is het nu zaak een nieuwe invalshoek te ontwik-
kelen en een strategie uit te stippelen voor de realisatie van de ambitie. De regio kan veel meer gaan 
profiteren van ‘hetgeen er al is’; van de rijkdom die ze op vele vlakken reeds te bieden heeft. Daarbij 
zal ook scherp gekeken moeten worden naar het instrumentarium en de opstelling van de betrokken 
overheden. Want waar de visie aan een actualisatie toe is, geldt dit evenzeer voor de instrumenten 
waarmee de regiopartners de ambities willen realiseren.

Voor de totstandkoming van dit advies zijn wij veel dank verschuldigd aan allen die ons hielpen om 
dit verhaal aan te scherpen: de leden van de Stuurgroep, de Projectdirectie, het Programmabureau 
van de regio, een grote groep ambtelijke medewerkers van de regiopartners en last, but not least de 
deelnemers aan onze drie Regiotafels.

Kwaliteitsteam Regio Groningen-Assen
11 juli 2012

Dirk Sijmons (voorzitter)
Han Michel
Arnold Reijndorp
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1 - Convenant 2004, Gebiedsvisie Groningen-Assen 2030.
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  Inleiding

  Kwaliteitsoffensief
Perioden van mindere voorspoed, zoals die waarin we nu zitten, kunnen verschillende bestuur-
lijke reacties ontlokken, ook in de Regio Groningen-Assen. Zo zou de regio kunnen besluiten 
onverkort vast te houden aan de ‘oude’ ambities uit de Regiovisie, c.q. het Convenant 2004, 
Gebiedsvisie Groningen-Assen 2030. Aan de andere kant van het spectrum kunnen partners meer 
voor zichzelf gaan kiezen en zal de samenwerking verwateren. Beide reacties zijn mogelijk, maar 
niet wenselijk. In het eerste geval zal de regio steeds verder van de werkelijkheid af komen te 
staan. In het andere geval blijven kansen onbenut die de partners juist dankzij een goede samen-
werking zouden kunnen verwezenlijken. Een essentieel punt hierbij is het formuleren van een 
gezamenlijk antwoord op de economische stagnatie. 
 Gelukkig is er een derde optie. Door nú het moment te grijpen, kan de recessie een belangrijk 
keerpunt worden. Een moment waarop de twaalf gemeenten en de twee provincies de samen-
werking bekrachtigen; een moment waarop de gehele regio eensgezind de opgaven van vandaag 
oppakt en een visie op de veranderende toekomst formuleert. Dan zou het moeten gaan om een 
visie die de bestaande gebiedskwaliteiten uitserveert en met optimisme vertrekt vanuit de kracht 
van de regio als geheel. Dat is dus meer dan een eerlijke verdeling van problemen. Het gaat dan 
om het optimaal benutten van de kansen, waar deze zich in de regio ook voordoen, en het schep-
pen van een atmosfeer van generositeit waarin partners elkaar kansen gunnen in het besef dat 
de regio daarvan als geheel profiteert. Dat is overigens niet alleen een opgave op bestuurlijk 
niveau. Met de regio als geheel bedoelen we ook een regio die vorm krijgt door de betrokkenheid, 
activiteiten en initiatieven van bewoners, ondernemers, instellingen en instituties.
 Natuurlijk kan het zijn dat de economische wind weer aantrekt. Maar een ouderwetse, lineaire 
groeicurve zal het waarschijnlijk niet meer worden. Groei zal zich eerder voordoen in verschil-
lende vormen en tempo’s. Dat vereist ook flexibiliteit van een geactualiseerde Regiovisie en de 
nodige reserve tegenover ‘grote plannen’. De eerste opgave voor de regionale samenwerking zal 
daarom onvermijdelijk liggen in het weer ‘realistisch’ maken van het planaanbod op het vlak 
van de woningbouw maar ook van de bedrijventerreinen. De regio zal de bubbel in het plan-
aanbod moeten laten leeglopen tot een omvang die past bij de nieuwe realiteit. Zo kan een goede 
uitgangspositie ontstaan voor een nieuw, regionaal kwaliteitsoffensief. Het allerbelangrijkst 
daarbij is dat de raden en staten elkaar in een heldere nieuwe benadering vinden. Dat is de basis 
waarop we de samenwerking in de regio een nieuwe impuls kunnen geven.

‘De ambitie van de mooiste regio. Hoe specifiek is die? Zorg dat de nieuwe visie eigen wordt en bij wijze 
van spreken niet ook kan gelden voor 10 andere regio’s. Ga uit van de eigen kracht en niet van een ver-
gelijking met ander regio’s. Sluit de regio op zichzelf aan.’  (Regiotafel 3)
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   De grenzen van de regio
De regionale samenwerking werd gedreven door noodzakelijke afspraken over woning-
bouwaantallen, hun locaties en hun landschappelijke setting. Daarmee werden ook de 
grenzen van de Regio Groningen-Assen bepaald. Het verklaart de soms wonderlijke 
loop van de (oude) regiokaart die hier en daar dwars door gemeentegrenzen heenloopt. 
Op de begrenzing van zo ongeveer iedere regio is natuurlijk altijd wel wat aan te merken. 
Toch komt uit de gesprekken naar voren dat het huidige gebied van Groningen-Assen 
– het samenspel van twaalf gemeenten en twee provincies – als een samenhangend 
geheel wordt ervaren. Deze stadsregio functioneert in vele opzichten inderdaad zo on-
geveer binnen de huidige grenzen, al zou de regio er goed aan doen deze niet voor elk 
onderwerp even hard te definiëren.
 We onderschrijven de analyse – mede uit de Regiotafels naar voren gekomen – dat 
de regiogrens niet té scherp moet zijn. Daarmee worden kansen gemist en verdwijnen 
perspectieven uit het zicht. Nu nieuwe thema’s de regio-agenda gaan bepalen, is het 
zeer wel denkbaar dat deze andere en verschillende ‘invloedgebieden’ en grenzen heb-
ben. Niet dat daarmee het aantal partners uitgebreid moet worden. Maar een regio die 
over haar bestuurlijke grenzen kijkt en perspectieven meeneemt die voor haar eigen 
functioneren en ontwikkeling interessant zijn, doet daar goed aan. Minder harde 
grenzen betekent wellicht ook een andere manier van samenwerken. Binnen de regio 
zou de samenwerking per thema of opgave kunnen verschillen. 
 Daarnaast ligt het voor de hand om daar waar kansen benut kunnen worden de 
samenwerking ook ‘buiten de deur’ te zoeken of de blik in ieder geval te verruimen tot 
buiten de eigen grens. Het is goed te weten wat er rondom de regio gebeurt, wat de ver-
banden zijn van de huidige economie met plekken (ver) buiten Groningen-Assen en hoe 
de regio hier nog meer van kan profiteren. Zo kan voor de woonmilieus bijvoorbeeld 
gekeken worden naar hetgeen zich boven Winsum afspeelt; de plek waar veel economisch 
aan de stad Groningen gebonden bewoners – en daarmee eigenlijk deels ook regio-
bewoners – hun huis hebben staan. Ten aanzien van het landschap gelden weer andere 
grenzen. Nergens houdt de landschappelijke diversiteit zich aan de regiogrens. En zeker 
de economie verdient een blik die verder reikt. Dan gaat het natuurlijk om de Eemshaven, 
maar wellicht ook om de voor velen onbekende maar desalniettemin omvangrijke, eco-
nomische ontwikkeling(en) in Emmen of in Noord-Duitsland. 

  De regio op een keerpunt
Het Kwaliteitsteam spreekt liever van een keerpunt in de bestuurlijke benadering dan van een 
great reset (control+alt+delete) waarvan de veel geciteerde Richard Florida (hoogleraar Business 
and Creativity aan de Rotman School of Management, University of Toronto) spreekt. In deze 
regio gaat het niet om een diepe depressie die de economie en maatschappij fundamenteel zal 
doen veranderen. Veeleer gaat het om het inzicht dat louter op kwantitatieve groei gebaseerde 
ambities niet langer realistisch zijn. Niet langer zal er sprake zijn van een voortdurend ‘crescen-
do’; een groei van de vraag in alle sectoren en op alle gebieden. Groei wordt selectief. Daarnaast 
zullen ook stabilisatie en krimp zich hier en daar nadrukkelijk gaan aandienen. 
 De toekomst zal dus niet uitsluitend winnaars kennen, maar ook verliezers. Win-win situaties 
zullen zich minder voordoen. Echter, door een goede regionale samenwerking kunnen nieuwe, 
collectieve successen worden geboekt. Bovendien wordt zo voorkomen dat individuele partijen, 
waaronder gemeenten, maar ook de provincies, ontwikkelaars, ondernemers, corporaties en de 
inwoners van de regio, afzonderlijk de rekening gaan betalen van de grote veranderingen op de 
markt: van de noodzakelijke herstructurering van de economie, de sterk veranderende woning-
markt tot de bijgestelde demografische prognoses en de positie van de Regio Groningen-Assen 
ten opzichte van de Randstad.

  De toekomst is aan de regio
Het is niet voor niets dat – mede door de structurele verschuivingen in economie en arbeids-
markt – de nadruk steeds meer op regio’s ligt. Ze zijn het nieuwe voertuig, nationaal en inter-
nationaal, juist omdat ze opereren op een interessant schaalniveau, waar ze de noodzakelijke 
samenhangende kwaliteiten kunnen mobiliseren. Wie binnen Europees perspectief niet als 
regio opereert, loopt het risico de boot te missen. 
 Tussen al die regio’s beschouwt het kwaliteitsteam de Regio Groningen-Assen als een kans-
hebber, juist omdat er veel kwaliteiten reeds aanwezig zijn en de onderlinge samenwerking al
de nodige jaren is gerijpt. De regio doet er ook vanuit andere perspectieven goed aan zich als 
samenwerkingsverband te blijven profileren. Zo doet het recht aan de wijze waarop deze regio 
nu al functioneert; hoe haar bewoners wonen en werken en de regio gebruiken.
 Het is aan de regio om het conglomeraat aan kwaliteiten te operationaliseren en de resultaten 
daarvan de komende jaren nog beter in de etalage te zetten. Dan gaat het niet alleen om de 
kwaliteiten van de stedelijke component, maar om die van het geheel: van kennisinstelling tot 
landschap, van economie tot streekproduct, van culturele manifestatie tot energievoorziening. 
Voor een geactualiseerde Regiovisie betekent dit dat we het niet (alleen) van stenen, infrastruc-
tuur en bedrijventerreinen moeten hebben, maar bewust moeten kiezen voor een integrale 
ruimtelijke, economische en culturele insteek. Zo kan de regio kansen ontwikkelen, ondanks de 
economische tegenwind.
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 Rijk en divers
De Regio Groningen-Assen heeft veel potentie. 
Ze kenmerkt zich door vele, al dan niet verborgen 
kwaliteiten. De landschappen zijn rijk en divers, 
het aantal verschillende woonmilieus is groot en 
ook cultuur en economie hebben sterke kanten. 
Denk aan het dynamische culturele leven in de 
stad Groningen met z’n vele instellingen en festi-
vals. Maar ook aan de grote kennis-, onderwijs- en 
zorginstellingen, als de Rijksuniversiteit Gronin-

gen, de Hanzehogeschool en het UMCG. Denk aan 
de ontspannen stad Assen met z’n groene, soms 
haast dorpse karakter, het prachtig vernieuwde 
museum, een sterke functie als regionaal centrum 
en een groots, jaarlijks sportevenement. En denk 
aan de diverse landschappen – van de Drentse Aa 
en het Veenkoloniaal landschap tot het Hoge Land. 
Kenmerkend voor de regio zijn ook de dynamiek 
en verscheidenheid van de bedrijvigheid. Bedrij-

vigheid die overigens niet zelden onbekend 
of verborgen is. Daar zitten soms grote en/
of internationaal opererende spelers tussen. 
Zo kan het zijn dat een argeloze bezoeker in 
Hoogezand op een van de grootste Europese 
fabrikanten van incontinentiemateriaal stuit 
die zijn wortels heeft in de Veenkoloniale pa-
pier en kartonindustrie. Elders in de regio zit 
een bedrijf dat hoogwaardige onderdelen voor 
uitlaatsystemen maakt voor premium Duitse 
automerken. En in Veenhuizen, in een van de 
gebouwen van het voormalige penitentiaire 
complex, stuitten we op een gespecialiseerde 

Rugkliniek waar patiënten overal uit de wereld 
met een nieuwe techniek worden geopereerd 
aan hun hernia. Patiënten verblijven in een 
hotel dat gevestigd is in een van de andere 
gebouwen op het terrein dat als geheel een 
mooi tweede leven tegemoet lijkt te gaan. 
Daarnaast zijn in de stad Groningen veel 
bijzondere internetbedrijven gevestigd. Van 
internationaal functionerende ticketshops tot 
hotelreserveringssites en online reisbureaus 
die behoren tot de top van Nederland. Het is 
slechts een kleine greep uit een divers aanbod 
waar we lang niet altijd bij stilstaan.



 

  Naar een geactualiseerde visie

  Een regio waar het leven goed is
Het team vindt het belangrijk dat de bestuurders kiezen voor een intensivering van het 
fenomeen ‘regio’. De recessie kan op deze wijze worden benut als een aanleiding om de 
samenwerking in de regio nieuwe inhoud te geven en het profiel van de regio te verster-
ken. Het gaat om het beeld van een krachtige, zelfbewuste Regio Groningen-Assen; een 
samenhangende identiteit met een aantal oorspronkelijke, expressieve kenmerken: 

• Een attractieve, middelgrote Europese stadsregio, waarin het prettig wonen is. 
Een regio die niet de directe concurrentie aangaat met de Randstad, maar juist een 
mooi woon- en werkalternatief biedt voor mensen die hun prioriteiten iets anders stellen 
en de ‘kwaliteit van het leven’ meer benadrukken. 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 recreatieve milieus en woonmilieus met 
een breed en actueel cultureel aanbod. 
• Een regio waarin Stad en Ommeland samen optrekken. De regio combineert vrijheid, 
ruimte en ecologische kwaliteiten met een breed spectrum aan stedelijke en dorpse 
voorzieningen. 
• Een regio met sterke coalities van onderwijs, onderzoek en industrie gericht op 
versterking van de regionale kwaliteiten. Een open, gastvrije regio die verbanden legt, 
hoogwaardige werkgelegenheid biedt en volop profiteert van de reeds aanwezige 
kwaliteiten: diversiteit aan woonmilieus, natuur, instellingen als de Rijksuniversiteit 
en het UMCG. Een regio waarin jong talent de kans krijgt om zich te ontwikkelen en 
ouder talent weer een stimulans krijgt.
• Een regio met een diverse economie met grote en middelgrote spelers gecombineerd 
met een sterke, kleinschalige maakindustrie en creatieve ondernemers door alle maat-
schappelijke lagen heen. Met de range van uiteenlopende woon- en werkmilieus als 
gunstige conditie voor de vestiging van ondernemingen. Kleinschaligheid, cultuur, 
economie, landschap, infrastructuur, bedrijfshuisvesting zijn samen met de woning-
bouw gelijkwaardige dragers.
• Een regio met Groningen als de extraverte hoofdstad, met een authentieke, historische 
binnenstad en een krachtige identiteit. Een stad met sterk aansprekende voorzieningen 
op het gebied van onderwijs, cultuur, toerisme en winkelen. Voorzieningen met een 
aantrekkingskracht die verder gaat dan de regio. Assen als de complementaire tweede 
stad van de regio met een totaal ander karakter: een open en zeer groene stad met 
stedelijke voorzieningen. 
• Een stadslandschap dat door veel bewoners wordt ervaren en gebruikt als één 
functioneel en cultureel geheel. 

  Adressering
Er wordt wel betoogd dat de Regiovisie vooralsnog vooral een zaak van 
bestuur en politiek is. Om een stap verder te kunnen zetten en kansen ook daad-
werkelijk te kunnen verzilveren, is het van belang dat een vernieuwde visie een 

‘De regio is erg gefocust op de T-structuur. Het zou een minder scherpe lijn moeten zijn. De grenzen 
zijn ontstaan vanuit de woningbouwopgave, maar komen in een ander daglicht te staan wanneer 
we er vanuit een ander perspectief naar kijken. Wellicht liggen de grenzen per thema wel anders 
en steekt de economische grens schuin omhoog naar de Eemshaven en ligt de woongrens tot (ver) 
boven Winsum.’ (Regiotafel 1)

  Twee werkelijkheden
Wij werden in onze gesprekken regelmatig geconfronteerd met de observatie dat er 
sprake lijkt te zijn van twee werkelijkheden: aan de ene kant de beleidsmatige en aan 
de andere kant de geleefde werkelijkheid. Natuurlijk, het is een vaker gehoorde analyse 
die niet alleen op gaat voor de regio Groningen-Assen. Maar als gevolg hiervan legt het 
economisch beleid zich bijvoorbeeld wel vast op een aantal thema’s:  thema’s waarvan 
het zeer de vraag is of ze voldoende recht doen aan de diversiteit en het karakter van de 
regionale economie. En ook op cultureel vlak mogen beleid en praktijk best wat dichter 
bij elkaar komen. Ondanks de positieve verhalen over korte lijnen en een open economie 
tekenden wij uitspraken op als: kijk naar wat er feitelijk gebeurt. Wees als overheid vooral 
dienstbaar. Kijk naar de bestaande kwaliteiten in plaats te focussen op flitsende ver-
gezichten. Kies thema’s die echt bij deze regio passen en waar de overheid ook werkelijk 
een rol kan spelen. Kijk ook eens korter dan de neus lang is en zie dan die diversiteit die 
zo eigen is aan deze regio. En als we dan verder kijken, vergeet dan niet de economische 
potenties, voortkomend uit ontwikkelingen die vlak buiten het gebied van de Regiovisie 
plaatsvinden. De Eemshaven bijvoorbeeld, die – na jarenlang een dommelend bestaan te 
hebben geleid – de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling laat zien. Het verbaasde 
onze Regiotafelgasten dat hier binnen de regio niet veel meer op ingespeeld wordt. 
 Een ander aandachtspunt is de constatering dat de regio nog lang niet altijd de kansen 
van de regionale samenwerking grijpt. Men handelt lang niet in alle gevallen als één 
regio. Grenzen blijken ineens toch barrières en onderlinge concurrentie is nog steeds 
een issue. Een wijze raad van onze tafelgasten: gun elkaar ontwikkelingen, loop elkaar 
niet voor de voeten, doe niet meer aan onderlinge concurrentie. Wees één regio, spreek 
dit uit, en brengt het in praktijk.

‘Men is wel lid van de regio, maar men handelt niet als één regio. Zeker de stad Groningen lijkt 
niet altijd na te denken over de kansen die iets verderop liggen, bijvoorbeeld in Eelde of de Eems-
haven. Dat is op z’n zachtst gezegd vreemd. De regio blijft goed vehikel voor het gezamenlijk 
benutten van kansen. Maar wees dan ook echt een regio.’ (Regiotafel 2)

‘Het verschil tussen de systeemwereld en de leefwereld: dat gat is groot. De overheid kent aan-
tallen en getallen, maar geen mensen. Een systeemwereld kan alleen maar reageren en innove-
ren als ze horen wat er gebeurt. Dat gat moet gedicht.’ (Regiotafel 3)

‘Men is in deze regio sterk geneigd om dat wat beleid is tot werkelijkheid te verklaren. Het tegen-
deel is vaak het geval. Er is veel dynamiek in de regio die niet wordt gezien en waarvan de kan-
sen niet worden gepakt. Er wordt tegengewerkt.’ (Regiotafel 1)
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• Wees een goede gastheer, geef ruimte aan economie en investeer in cul-
tuur en goede voorzieningen;
• Werk met adaptieve formules in de woningbouw en maak op overtuigen-
de wijze de switch van een aanbod- naar een vragersmarkt;
• Draag zorg voor een comfortabel transport en de bijbehorende infrastruc-
tuur;
• Koppel waardeketens, verbind economische potenties met ruimte en leg 
de focus op bedrijfshuisvesting in plaats van bedrijventerreinen;
• Behoud het landschap als unique selling point en houd oog voor verande-
ringen in het landschappelijke decor;
• Gebruik de regio als proeftuin voor de energietransitie.

  Kies de juiste referenties
In het licht van de huidige omstandigheden adviseert het Kwaliteitsteam 
om de kernambities en doelen van de huidige Regiovisie opnieuw uit te 
balanceren2.  Niet alleen vanwege de huidige economische omstandigheden, 
maar ook als relativering van een oorspronkelijk wellicht wat te ver door-
geschoten idee. Daarbij concludeert het team dat – in plaats van de (inter)
nationale oriëntatie – de kracht wellicht veel meer ligt in de profilering als 
een middelgrote stadsregio buiten de drukte van de Randstad. Ofwel: een 
moderne duurzame regio, met een open, groene economie, waarbij high 
tech en low tech op een bijzondere wijze worden gecombineerd. Inspirerende 
voorbeelden zijn dan niet Berlijn, Barcelona of Parijs, maar boeiende steden 
en stadsregio’s die ook daadwerkelijk in schaal overeenkomstig zijn. Neem 
bijvoorbeeld steden en regio’s als Pisa, de Franse universiteitsstad Nancy, 
Bazel, Kassel, en Freiburg, of wellicht zelfs Gent en Oxford. Ook deze steden 
kenmerken zich door een relatief perifere ligging, een sterke hechting met 
de omliggende agglomeraties, een rijk industrieel verleden, een levendige 
cultuur en vooraanstaande universiteiten. Ze zijn uniek en karakteristiek.
Binnen dit beeld van een zelfbewuste stedelijke regio speelt de authentieke 

uitnodiging wordt aan de regio zelf. Spreek naast bestuurders en politiek dus vooral 
bewoners, ondernemers, stakeholders, cultuur, industrie en kleine bedrijvigheid, in alle 
soorten en maten, aan. Bij een dergelijke visie hoort ook een andere taal en sfeer. Maak 
een vernieuwde visie bovendien zelfbewust en minder reactief. Kijk van iets grotere 
hoogte en naar andere perspectieven en belangen.
 Bij de adressering van het advies is het eveneens van belang niet alleen te focussen op 
dat wat goed en kansrijk is. De regio kent diverse plekken waar sociaal-maatschappelijke 
opgaven groot zijn. Sommige wijken en buurten in de stad Groningen en Hoogezand 
blijven letterlijk en figuurlijk achter. De regio heeft dit nooit als een gezamenlijk aandachts-
punt gezien maar in tijden waarin de rijksoverheid zich terugtrekt, zijn nieuwe coalities 
op dergelijke terreinen de moeite waard. Uitwisseling van kennis en kunde, het verbinden 
van kansen en opgaven, het zoeken naar passende oplossingen kan in regioverband van 
waarde zijn. Hierbij tekenen wij aan dat wijken waar sociaal-maatschappelijke opgaven 
liggen niet per definitie als ‘probleem’ of ‘kansarm’ weggezet moeten worden. Ontwikke-
ling en ondernemerschap bestaan op verschillende niveaus en in verschillende gradaties, 
zo werd ons ook tijdens onze gesprekken regelmatig voorgehouden.

‘Waar is de sociale kant van de huidige visie? Dat moet niet in één paragraaf, maar in de hele, 
vernieuwde visie naar voren komen: deze visies is er voor iedereen. Die balans zal in het advies 
een plek moeten krijgen. Hoe creëer je kansen voor mensen met wat minder inkomen en per-
spectief?’ (Regiotafel 3)

‘De ambitie van de mooiste regio. Hoe specifiek is die? Zorg dat de nieuwe rediovisie eigen wordt 
en bij wijze van spreken niet ook kan gelden voor 10 andere regio’s. Ga uit van de eigen kracht en 
niet van een vergelijking met andere regio’s. Sluit de regio op zichzelf aan.’ (Regiotafel 3)

‘Het institutionele karakter van de huidige visie maakt dat het een droom blijft. Ga niet door 
met oud planologisch denken. Geef mensen eigenwaarde, faciliteer datgene waar zij zelf aan 
bouwen. En focus dan niet langer alleen op de oude economie. Bepaal scherp waarin we gaan 
investeren, ga uit bestaande kwaliteiten, benoem niet dat een dubbeltje minder waard is dan een 
kwartje. Beschouw de economie in al z’n gedaantes.’ (Regiotafel 2)

  De agendapunten
De nu al vijftien jaar bestaande bestuurlijke samenwerking is een unicum in Nederland. 
Er is in die tijd veel geïnvesteerd en onderling vertrouwen gekweekt. Dit is misschien 
wel de grootste troef van Groningen-Assen. Ook is het van belang dat de regio in zijn 
expressie wordt verbreed. Benut de energie van en in de samenleving. Profiteer van de 
diverse aanknopingspunten in het landschap, de cultuur en de economie. Sluit nieuwe 
coalities met andere actoren en stakeholders en zorg daarmee dat de regio meer wordt 
dan alleen een vehikel van bestuur en politiek. Dit vereist dat alle partners binnen de 
regio een aantal ambities delen. Hiertoe suggereert het Kwaliteitsteam enkele punten: 
karakteristieke voorbeelden van de nieuwe kijk op de ambitie van de Regio Groningen-
Assen. Samenvattend gaat het om het volgende:

• Streef naar een regio waar het leven goed is en kies de juiste referentie;
• Benut voor en op alle (maatschappelijke) niveaus het open karakter van de regio en de 
kenmerkende ‘zelfbewuste bescheidenheid’;
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2 - De Regiovisie toont grote ambities, ook op Europees schaalniveau. De regio moet zich als nationaal stedelijk 
netwerk gaan ontwikkelen, met de daarbij behorende bundeling van de verstedelijking op nationaal en noorde-
lijk niveau. Een meer dan evenredig deel van de verstedelijkingsdruk van Noord-Nederland kan zo in de regio 
worden opgevangen. Hiervoor zal veel ruimte nodig zijn, niet alleen voor woningen, bedrijven en kantoren 
maar ook voor natuur en water. Bovendien worden hoge eisen gesteld aan infrastructuur en openbaar vervoer 
(rail). De economische ontwikkeling moet hand in hand gaan met een nationale en internationale profilering. 
Ten behoeve van de ruimtelijk-economische dynamiek wordt aansluiting gezocht bij internationale netwerken 
door samenwerking en snelle verbindingen. Met name in de stad Groningen, waar de (internationale) snelle 
treinverbindingen aanlanden moet in enkele intensiveringzones nieuwe stedelijkheid worden toegevoegd met 
een internationaal karakter (tekst gebaseerd op het Convenant Regiovisie (2004).



 

sociaal-culturele netwerken; in het overschrijden van grenzen tussen sectoren 
en vakgebieden; en in de bereidheid om risico’s te nemen en kansen te 
bieden. De grote metropolen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op 
talentvolle individuen, die daar aangekomen ontdekken dat de gevestigde 
elite niet geïnteresseerd is en de netwerken gesloten. Groningen-Assen 
heeft daarentegen de kenmerken van een open city; een stedelijke regio die 
bereid en in staat is zich steeds opnieuw te vernieuwen en die zijn kracht 
ontleent aan een open, nieuwsgierige en zelfbewuste houding. Die hou-
ding vormt de belangrijkste kracht om de regio verder te ontwikkelen. Dat 
betekent ook dat de regio geen vastgelegd en vastomlijnd geheel is, noch in 
bestuurlijk noch in geografisch opzicht. De regio is ook een open en veran-
derend netwerk van bestuurders, maar in de eerste plaats van mensen en 
organisaties met ideeën, initiatieven en de gezamenlijke wil die uit te voe-
ren. Dat leidt tot wisselende collectieven en coalities van gelijkgestemden, 
zowel van grote gevestigde organisaties als nieuwe, kleine initiatieven.
Die nieuwe coalities beperken zich niet tot de hippe en succesvolle initi-
atiefnemers. Ook op maatschappelijk terrein komen bij het ondersteunen 
van ambities van bewoners van buurten en wijken met een achterstand of 
het organiseren van zorg en dienstverlening nieuwe aanpakken tot ont-
wikkeling, die geworteld zijn in eenzelfde houding van ondernemerschap, 
open netwerken en uitwisseling van hulp en ideeën. 

‘De kern van de regio en haar kwaliteit zit in het samenstel van mogelijkheden: 
attitude, uitstraling, landschap, mentaliteit, historie. Dat wat mensen kunnen en 
willen is wat een gebied vormt.’ (Regiotafel 3)

‘Groningen is interessant omdat kwaliteit hier toch de meer doorslaggevende factor 
is, niet de grote mond. Nuchter; je weet wat je krijgt, de lijnen zijn kort, één met de 
opdrachtgever, eerlijk, persoonlijk. Hoe verkoop je bescheidenheid?’ (Regiotafel 2)

‘Het specifieke aan deze regio is nabuurschap, ambachtelijkheid, opleidingen, het 
ontbreken van een ‘corporate’ wereld.’ (Regiotafel 1)

‘Dat wat mensen kunnen en willen is wat een gebied vormt. Dat faciliteren en onder-
steunen, dat aanmoedigen en meer mogelijk maken zou veel meer het karakter van 
een nieuwe visie moeten bepalen.’ (Regiotafel 3)

Noord-Nederlandse stad Groningen een belangrijke rol. Dat betekent 
overigens niet dat het alleen om deze ene stad gaat. Integendeel. De stad 
heeft de regio nodig, en andersom. De groene, comfortabele stad Assen en 
het uitgebreide en zeer diverse palet van grotere en kleinere dorpen maken 
het stedelijk netwerk compleet. Juist de combinatie stad en regio zorgt 
voor een breed scala aan woonwerkmilieus. Met referenties als Pisa, 
Bazel, Kassel en Nancy in het achterhoofd kunnen we de Regio Groningen-
Assen zien als een plek waar het leven goed en verantwoord is, zonder de 
negatieve spanning van de internationale ratrace zoals in delen van de 
Randstad. Maar ook als een regio met een up to date aanbod van werkgele-
genheid, cultuur en winkel- en uitgaansvoorzieningen. De kwaliteit van de 
regio ligt daarbij veel meer in de oorspronkelijkheid (in wat er al aanwezig 
is) en in bestaande kansen en ontwikkelingen dan in grote nieuwe toevoe-
gingen. Dit pleit voor een benadering met de nadruk op ‘wat hebben we al, 
welke kwaliteiten waardeert men positief en hoe kunnen we die kwaliteiten 
versterken?’. De vraag hoe we het woonmilieukapitaal zo optimaal mogelijk 
kunnen inzetten, is dan een totaal andere dan de eerdere: ‘wie zijn de po-
tentiële klanten, wat willen zij en hoe kan de regio dit aanbod realiseren?’

  Een open regio
De kracht van een regio is niet enkel een kwestie van aanwezig talent. 
Al lijkt het soms zo in beschouwingen over de creatieve stad en de innova-
tie regio. De concurrentiekracht van een stad of regio wordt dan afgemeten 
aan de aantrekkingskracht die deze uitoefenen op creatieve talenten en 
innovatieve geesten. Culturele voorzieningen en ‘hippe horeca’ zouden 
daarbij belangrijke factoren zijn. Daarmee onderscheiden stedelijke regio’s, 
zeker van middelgrote universiteitssteden als Groningen, zich allang niet 
meer van hun ‘concurrenten’. Elke stad of regio streeft naar zo’n cultureel 
en culinair pakket en werpt dezelfde middelen in de strijd. Datgene waarin 
ze zich onderscheiden, is echter van een andere, minder tastbare aard. 
Het gaat inderdaad om cultuur, maar – en dat kwam heel sterk na voren 
bij de Regiotafels die het Kwaliteitsteam organiseerde – veel meer om een 
bepaalde mentaliteit, om de wijze waarop mensen elkaar tegemoet treden 
en met elkaar omgaan. 
 De specifieke mentaliteit van de Regio Groningen-Assen die tot uitdrukking 
komt in een ‘zelfbewuste bescheidenheid’, is geworteld in de vanzelfsprekend-
heid om ideeën uit te wisselen en initiatieven te delen; om nieuwkomers 
nieuwsgierig tegemoet te treden; in de openheid van professionele en 
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is nu veel meer een resultante en niet langer het uitgangspunt. De woning-
bouwprognoses zijn vooralsnog ruwweg gehalveerd, maar niemand weet 
het precies. Zeker is dat we rekening moeten houden met forse schomme-
lingen in de jaarlijkse productiecijfers. 
 Deze marktomslag heeft ingrijpende gevolgen voor de woningbouwloca-
ties. Allereerst zal het probleem van de beperkte capaciteit van de gewilde 
locaties bij een lager bouwtempo minder snel gaan spelen. Met andere woor-
den: in de komende periode kunnen west en zuid – conform de voorkeuren 
van kopers – relatief sneller groeien dan oost zonder dat de landschappelijke 
waarden in de knel komen. Een punt van aandacht wordt nu dat op deze 
populaire plekken ook de goedkopere woningcategorieën voldoende aan bod 
moeten kunnen komen. Door het verdwijnen van de ambitieuze groeiprog-
noses worden we nóg nadrukkelijker met de neuzen op het feit gedrukt dat 
vrijwel het gehele aanbod er al staat. De uitbreiding zal, in verhouding tot 
de voorraad zelf, maar marginaal zijn. De bestaande woonmilieus met hun 
woningbestand moeten vanaf nu veel meer aandacht gaan krijgen. 
 Op het moment dat de woningmarkt nog over de hele linie onder druk 
stond, kon iedere gemeente zelfstandig handelen, zolang ze zich maar 
richtte op het afsprakenkader van de regio dat in de eerste plaats op aan-
tallen was gericht. Iedere gemeente zorgde zelfstandig voor de realisatie 
van haar deel in de voorgenomen woningproductie. Nu wordt/is de situatie 
anders. In de regio zullen de verschillen in waardering van de woonmili-
eus sterker gaan spreken. Sommige delen van de regio hebben milieus met 
een sterke groeipotentie. Maar in andere delen zal de ambitie om meer 
dan incidenteel te groeien misplaatst blijken. Daar kan de energie beter 
worden gericht op het verbeteren van de bestaande woonmilieus. Het in-
zicht dat de nieuwbouwopgave slechts op bepaalde locaties in de regio kan 
worden gerealiseerd, wijst de weg naar een sterkere, regionale benadering 
van deze opgave. Want de regio kan op nieuwbouwgebied prestaties gaan 
leveren die gemeenten afzonderlijk niet meer aankunnen. In feite kunnen 
de gemeenten ook nu het volledige profijt van hun regio trekken. De regio 
is ontstaan in een tijd dat groei nog de universele grondtoon was. Maar 
juist in een periode met meer ups and downs en meer verschillen binnen de 
regio zal blijken hoe waardevol de regionale benadering is. De regio moet 
goed beseffen dat ontwikkelingen op de woningmarkt iedereen raken. De 
provincies en de gemeenten van de regio zullen nu gezamenlijk een glas-
heldere en breed gedragen visie op de woningmarkt moeten ontwikkelen. 
Deze visie moet ‘staan als een huis’ en ook de inwoners overtuigen van het 
belang van de regionale aanpak.

  Een goede gastheer
Om een aantrekkelijke regio te zijn en te blijven, is het van belang gastvrij 
te zijn en een goede context te creëren voor ontwikkeling. Cultuur en voor-
zieningen spelen daarbij een centrale rol. Sterker: cultuur is misschien nog 
wel veel belangrijker dan economie, zo kwam naar voren uit de Regiotafels. 
Juist ondernemers hameren daarop. Stad en regio zijn gebaat bij podia, 
culturele activiteiten, hoogwaardige voorzieningen, goed onderwijs en een 
met bovengemiddelde aandacht vormgegeven woon- en werkomgeving. 
Daarbij wordt wel eens de vergissing gemaakt dat de overheid de econo-
mische motor is, bedient of op gang houdt, zo werd gesteld. ‘Wees een 
gastheer, faciliteer en vul de nutsfunctie goed in. En onderschat cultuur 
niet. Geef economie de ruimte, faciliteer en zorg voor een goede context.’ 
Wij destilleren uit deze uitspraken dat de regio er goed aan doet het ‘goede 
gastheerschap’ tot een belangrijk thema in een vernieuwde Regiovisie te 
maken. Dat gastheerschap valt of staat bij een aansluiting bij dat wat de 
regio nu al kenmerkt: de huidige, al dan niet verborgen, kwaliteiten. 

‘Men probeert nog steeds ‘Randstadje’ te spelen. Hou daar mee op. Wees een groot-
se en meeslepende regio waar mooie dingen kunnen gebeuren, maar wel vanuit het 
eigen karakter. En met Groningen als hoofdstad van de regio.’ (Regiotafel 3)

‘De regio heeft veel meer kwaliteiten dan de huidige visie impliceert. Alleen al op 
cultureel vlak. Dat culturele aspect, de waarde daarvan, verdient regiobreed een 
veel sterkere positie. Datzelfde geldt voor het voorzieningenniveau in stad en 
platteland, zeker ook op het vlak van de zorg.’ (Regiotafel 3)

  Wonen
Het beleid voor de spreiding van nieuwe woningbouw binnen de regio is 
ooit voortgekomen uit de constatering dat de capaciteit van de meest gewil-
de woonmilieus beperkt is. Als woningbouw op de populaire locaties in het 
westen en zuiden van de regio de vrije teugel zou krijgen, zou dit ten koste 
gaan van belangrijke landschappelijke waarden. Dit is de denklijn achter 
het beleid om nieuwe interessante locaties voor woningbouw landschappe-
lijk te gaan ontwikkelen in de oostvleugel van de regio. 
 Inmiddels is de markt omgeslagen. Er is sprake van een vragersmarkt, 
waarbij de markt in de eerste plaats het bouwtempo bepaalt. In 2004 draai-
de het nog om de vraag: hoeveel woningen gaan we bouwen en op welke 
plekken? In de huidige markt ligt het anders. De omvang van de productie 
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stappen naar een laissez faire houding. Aan de duidelijkheid en zekerheid 
van bestemmingsplannen moet niets worden afgedaan. Daartegenover 
staat dat het niet mag voorkomen dat een woningbouwinitiatief op een 
bepaalde plek niet wordt gehonoreerd, enkel en alleen omdat de overheid 
zelf op die plek nog niet aan woningbouw had gedacht. In Angelsaksische 
landen wordt vaak de volgende formule gehanteerd: woningbouw is overal 
toegestaan, behalve op díe plekken waar het niet is toegestaan. Kortom: 
meer vrijheid maar met scherpe grenzen. Onze toelatingsplanologie zou 
zeker verrijkt kunnen worden met een touch van deze benaderingswijze.

De waardering van de verschillende woonmilieus in de regio is in grote 
lijnen reeds bekend. Dit patroon moet echter nog veel duidelijker in beeld 
worden gebracht om er goed mee te kunnen werken. Hoe worden de woon-
milieus in de regio gewaardeerd? Welke karakteristieken van de diverse 
milieus spreken de vragers aan, met welke woningtypen en welke prijs-
klassen? Met dit inzicht kan de regio een koers uitzetten. Want waar kun-
nen succesvolle milieus nog worden uitgebouwd? Welke nieuwe locaties 
hebben ook een goede marktpotentie? Welke geslaagde woonconcepten 
kunnen eventueel op andere locaties worden herhaald? En op welke kwali-
teiten moeten we gaan inzetten als we woonmilieus willen opwaarderen? 
Het Kwaliteitsteam bepleit: breng bewezen kwaliteiten van woonmilieus en 
woningtypen scherp in beeld als basis voor nieuw beleid.
 Op de huidige nieuwbouwmarkt zal nog maar weinig vraag blijken naar 
‘eenheidsworst’ met middle of the road woonmilieus. De grotendeels verzadigde 
woningmarkt vraagt om een grotere diversiteit. Die diversiteit zal ontstaan 
door kleinschaliger projecten, waarmee soepel kan worden ingespeeld op 
de markt. Vaak zullen deze projecten veel meer een ad hoc karakter hebben 
dan wij gewend waren bij de grote nieuwbouwlocaties in de laatste decennia. 
De rol van tot dusver dominante opdrachtgevers, de grotere projectontwik-
kelaars en de corporaties, zal naar verwachting kleiner worden. De nieuwe 
projecten worden dan ook minder centraal planbaar. Het Kwaliteitsteam 
raadt aan om bij de woningbouw voor adaptieve formules te kiezen. Er moet 
ruimte komen voor kleinschalige initiatieven, voor bijzondere voorkeuren 
van bewoners, voor incidentele plannen van particulieren en ontwikkelaars, 
voor nichemarkten. Kortom, meer ruimte voor initiatieven van ‘onderaf’ in 
de uitbreidingslocaties en in de bestaande dorpen en steden.
 Het Kwaliteitsteam adviseert om een klimaat te bevorderen waarin 
deze kleinschalige initiatieven positief door gemeenten tegemoet worden 
getreden en geen onnodige beperkingen krijgen opgelegd. Dit vraagt vaak 
om een andere houding dan tot nu toe gebruikelijk was in de wereld van 
de ruimtelijke ordening, waarin regelmatig het idee van de ‘maakbaarheid’ 
nog overheerst. In de komende jaren zal het er juist om gaan ruimte te bieden 
aan een grote diversiteit aan initiatieven van professionele initiatiefnemers, 
maar ook uit de samenleving. Dit zullen vaak lokale initiatieven zijn, waar-
bij het kan gaan om totaal onverwachte locaties; op plekken waaraan nog 
niemand had gedacht en die op geen enkel lijstje voorkomen. Dit zal zeker 
het geval zijn als er vaker gebouwd gaat worden in bestaand, bebouwd 
gebied. Gemeenten moeten slagvaardig op dit type initiatieven kunnen 
reageren. Dit betekent zeker niet dat provincies en gemeenten moeten over-
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Innovatieteam wonen
Het Kwaliteitsteam adviseerde begin 
2011 om een Innovatieteam Wonen in 
het leven te roepen. Bij dit team moest 
de volgende vraag worden neerge-
legd: ‘Doe voorstellen voor de ontwik-
keling van bijzondere projecten op de 
locaties die zijn aangekocht voor de 
regionale woningbouwopgave, maar 
die door de marktomslag hiervoor niet 
meer zullen worden benut.’ Het Inno-
vatieteam heeft inmiddels het rapport 
‘Nieuwe Kansen’ uitgebracht (mei 
2012). De kracht van de voorstellen 
in dit rapport zit in de niet-stereotype 
benadering van de ontwikkeling van 
locaties. Het Innovatieteam adviseert 
ook om ervoor te zorgen dat regel-
geving dit soort bijzondere bouwinitia-
tieven niet onnodig gaat belemmeren. 
Het advies van het Innovatieteam 
om te onderzoeken hoe incidentele, 
kleinschalige bouwinitiatieven zo 
goed mogelijk kunnen worden ‘gefaci-
liteerd’ past goed in het veelgehoorde 
pleidooi binnen de regio voor een meer 
gezamenlijke aanpak van nieuwe on-
derwerpen, met inspiratie en kennis 
uitwisseling. Die aanpak vereist daad-

kracht van bestuurders en ambte-
naren en moet resulteren in een 
onderscheidende, ‘initiatiefvriendelij-
ke’ opstelling van de regiogemeenten. 
Buitenstaanders zullen gaan spreken 
van een regio met een eigen ‘sound’.
Samen met andere locaties, waar-
onder locaties die nu in de portefeuille 
van het Innovatieteam Wonen zitten, 
zou het Havenkwartier in Assen een 
mooie pilot kunnen zijn. Het eerste 
wat je op deze en andere plekken zou 
kunnen doen, is naast de bedrijfs-
bestemming een woonbestemming 
toelaten. Ga op zoek naar de ruimte 
binnen de bestaande kaders en regel-
geving en benut de uithoeken van het 
juridisch speelveld, al was het alleen 
maar tijdelijk. Verder adviseren wij om 
bijvoorbeeld bestemmingsplannen bij 
herzieningen kritisch te beoordelen 
op het punt van de ruimte die deze 
bieden voor particuliere initiatieven. 
Omdat het in de meeste gevallen 
zal gaan om bouwen voor de lokale 
behoefte, kan gerekend worden op 
sympathie van bewoners voor crea-
tieve voorstellen.



Europese stadsregio’s met een sterk vergelijkbare ruimtelijke configuratie, 
zoals Bazel, Nancy en Kassel. Steeds blijkt dat de Regiotram in deze ‘open 
regio’s’ een groot positief effect heeft op de ruimtelijke spreiding van econo-
mische, culturele en recreatieve activiteiten. 
 Met een besluit over de aanleg van de tram in Groningen wordt de eerste 
stap voor de Regiotram gezet. Niet alleen omdat de nu voorgestelde infra-
structuur voor de eerste fase al is voorbereid op het rijden in de regio. De tram 
rijdt in eerste instantie weliswaar alleen in de stad, maar zal voor een be-
langrijk deel juist bewoners van buiten de stad Groningen gaan bedienen; 
bewoners vanuit de hele regio, op weg naar school, naar het werk, de uni-
versiteit, winkels, culturele voorzieningen, het café of het restaurant vanuit 
de stad naar de regio en vice versa. Alleen al deze regionale betekenis van 
een ‘stadstram’ is groot. 
 De besluitvorming over de eerste fase van de tram komt snel naderbij. 
Het Kwaliteitsteam dringt er op aan dat in de discussie rond deze besluit-
vorming steeds door alle partijen, door de beide provincies en de gemeen-
ten, de grote regionale betekenis van de Regiotram voorop wordt gesteld. 
Bovendien: daar waar het om infrastructuur gaat, moet eigenlijk altijd ver 
vooruit worden gewerkt. De voorbereiding van de tweede fase moet direct 
na het besluit over de eerste fase ter hand worden genomen om de tram in 
2020 ook daadwerkelijk te laten rijden in ‘de regio waar het leven goed is’. 

  Waardeketens: verbind economische potenties met ruimte
Sinds het vaststellen van de Regiovisie hebben zich op het vlak van de eco-
nomie ingrijpende veranderingen voorgedaan. Deze dwingen tot een veel 
preciezer kijk op de aanwezige economische kracht van de regio en de spe-
cifieke kwaliteiten als woon- en werkmilieu. 
 De economische kracht van de regio zit niet in het zo snel mogelijk aan-
sluiting zoeken bij zogenaamde topsectoren die ook elders tot het jacht-
gebied van regio’s behoren. De kracht komt juist voort uit de langdurige 
traditie van een economische structuur die niet door management, maar 
door ondernemers gedreven is. De Regio Groningen-Assen kent – net als de 
rest van het noorden – als vanouds geen echt grote ondernemingen, zoals 
bijvoorbeeld Twente en de regio Eindhoven die kenden in respectievelijk de 
textielindustrie en de elektrotechniek, met grote fabrieken waarin duizen-
den arbeiders werk vonden. Die grote bedrijven bepaalden niet alleen de 
economische, maar ook de sociale structuur en de cultuur van die regio’s. 
De kennisindustrie en de creatieve sector in deze regio’s is daar nog steeds 

  Comfortabel vervoer en infrastructuur
Het functioneren van de regio als één geheel valt of staat bij een goede, 
comfortabele infrastructuur en een OV-netwerk van opvallend hoge 
kwaliteit. Waar de stad het vooral moet hebben van de fysieke nabijheid, 
ontleent de regio veel van haar kracht aan mobiliteit en aan het gemak 
waarmee mensen zich kunnen verplaatsen over de wat grotere afstanden. 
Mobiliteit maakt snelle interacties mogelijk. Dit is een voorwaarde voor 
economische bloei, zeker gezien de karakteristieken van deze regio: de 
kleine schaal en grote spreiding van wonen en bedrijvigheid. 
 Het open profiel van de Regio Groningen-Assen heeft een hoog ‘bewegings-
ritme’ nodig. Ook de profijtelijke kwaliteiten van de regio, namelijk de land-
schappelijke, recreatieve en toeristische attracties, winnen veel met een 
goede bereikbaarheid. Deze bereikbaarheid is van belang voor de vitaliteit 
van het voorzieningenniveau van de regio als geheel, zeker als het gaat 
om de stedelijke kernen. De mobiliteitsvraag wordt nog groter vanwege de
voorziene stabilisatie en krimp in omliggende gebieden. Daar waar de be-
woning en het voorzieningenniveau ‘dunner’ worden, neemt de noodzaak 
tot verplaatsing alleen maar toe. Krimp brengt specialisatie met zich mee. 
Voorzieningen in de stad en de grotere kernen krijgen een steeds ruimer 
verzorgingsgebied.
 De regionale logistiek is rijp voor innovatie. Knooppuntontwikkeling 
is een belangrijk instrument om de verschillende vervoersmiddelen – de 
modaliteiten – op alle schaalniveaus met elkaar te verbinden. De twee 
soorten liften in de wolkenkrabber, voor de lagere en voor de hogere verdie-
pingen, hebben al voor veel dienstregelingen van openbaar vervoerders ter 
inspiratie gediend. 
 Het ruimtelijk verloop van de huidige infrastructuur in de regio laat zich 
lezen als een T-figuur. Een belangrijk uitgangspunt is altijd geweest om bij 
verbetering en ook bij uitbreiding van de infrastructuur vast te houden aan 
deze heldere en logische hoofdstructuur. Het zal in de komende periode 
voor de hand liggen dat comfortverbetering veel belangrijker wordt dan uit-
breiding van de infrastructuur om groei mogelijk te maken. Daarbij speelt 
ook dat er naar verhouding veel meer zal worden gebouwd op locaties binnen 
bestaand bebouwd gebied. Vooral bij de railinfrastructuur in het oosten van 
de regio – met name in Hoogezand-Sappemeer – zal nu de opgave zijn om 
geen nieuwe stations te bouwen, maar de bestaande stations op te waarderen. 
 De tram heeft, naar de mening van het Kwaliteitsteam, een sleutelrol in 
de regionale infrastructuur. Deze Regiotram zal op de lange termijn het 
onderscheid gaan maken. Het Kwaliteitsteam kijkt hierbij naar andere 
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vinden ontwikkelingen plaats die enorme kansen bieden voor de economie 
van de regio. Toch lijkt wat er zich bijvoorbeeld in hoog tempo aan de 
Eemshaven ontwikkelt buiten het gezichtsveld van de regio te liggen.
 Innovaties in de geneeskunde en de verzorging, en last, but not least de 
culinaire kwaliteiten van de streekeigen producten dragen ook bij aan een 
eminente quality of life, een vestigingsfactor die in belang toeneemt, zowel 
voor mensen als voor bedrijven. De vestiging van de rugkliniek in Veen-
huizen is in combinatie met het al aanwezige hotel een inspirerend voor-
beeld van uit ondernemingszin voortkomende innovaties in de geneeskun-
de en de gezondheidszorg, die tegelijkertijd bijdragen aan de kwaliteit van 
de regio als vestigingsklimaat. Het Kwaliteitsteam wijst op de paradigma-
wisseling die zich sinds het vaststellen van de Regiovisie in de relatie 
tussen economie en wonen heeft voltrokken. Een grote variatie aan woon-
milieus met bijzondere ruimtelijke kwaliteiten, gecombineerd met een 
hoogwaardig aanbod aan culturele, culinaire, recreatieve en verzorgings-
voorzieningen blijkt meer en meer een doorslaggevende factor te zijn bij de 
vestiging van bedrijven en instellingen. Simpel gezegd: werken volgt wonen. 
De economische potentie van de regio zal daarom voor een belangrijk deel 
worden bepaald door de kwaliteit van leven in de hele regio. 
 Het team pleit daarom bij het vaststellen van de regionale economische 
agenda voor een meer ruimtelijke insteek. Het aanleggen van grote bedrij-
venterreinen en kantorenlocaties staat daarbij niet alleen op gespannen 
voet met de ingrijpende veranderingen in de economie, maar ook met de 
inspanningen om van de regio de mooiste woon- en werkregio van Neder-
land te maken. De geschetste ontwikkelingen in de economie, het verbin-
den van waardeketens en het versterken van netwerken noodzaken tot een 
nieuwe benadering van werkmilieus. Wij roepen de regio op werk te maken 
van het uitwerken van het ‘concept bedrijfshuisvesting’ als alternatief voor 
de verouderde concepten bedrijventerrein en kantorenlocatie. In plaats 
van deze eenvormige en monofunctionele werkmilieus, vraagt de nieuwe 
economie om een grote variatie in plekken en ruimtes om te werken, in 
welke vorm dan ook en vaak gecombineerd met wonen, cultuur en horeca. 
Hergebruik van gebouwen, zowel in de stad en de omliggende kernen en 
dorpen, alsook op het platteland, speelt daarbij een grote rol. Het team 
adviseert om alert op deze ontwikkelingen in te spelen door een breed en 
rijk scala aan initiatieven op uiteenlopende schaalniveaus te stimuleren. 
n de hele regio dienen zich nadrukkelijk locaties aan voor herontwikkeling, 
vaak met een stapsgewijze verschuiving van functies. In het huidige tijds-
gewricht ligt een extreme make-over van bedrijventerreinen door middel 

een afgeleide van. Groningen-Assen kent sinds lange tijd een grote varië-
teit aan talloze, middelgrote en kleinere ondernemingen in verschillende 
sectoren van de landbouw en de industrie, naast instellingen op het gebied 
van wetenschap, geneeskunst, media, verzorging en cultuur, vaak onder-
ling van elkaar afhankelijk maar niet door één enkele sector gedomineerd. 
Grote spelers als de NAM en de Gasunie zijn relatieve nieuwkomers in de 
regio. De Groningse universiteit was altijd een brede, algemene universiteit 
en niet een die voortkwam uit, of dienstig was aan een economische sector 
of maatschappelijk belang. Op tal van wetenschapsgebieden neemt de uni-
versiteit een vooraanstaande plaats in, variërend van filosofie tot ruimte-
lijke wetenschappen, en van architectuurgeschiedenis tot nanotechnologie 
en geneeskunde.
 De economische, sociale, politieke en culturele structuur van de Regio 
Groningen-Assen draagt nog steeds de kenmerken van dit veelzijdige en on-
dernemende palet aan bedrijvigheid, ondernemingszin en kritische kennis- 
productie. Er is een open cultuur van innoveren, experimenteren en samen- 
werken. De economische kracht komt niet voort uit één enkele sector, zoals 
energie – hoe manifest die ook aanwezig is – maar uit de verbindingen met 
talloze andere bedrijven en instituten in andere sectoren. Het gaat om het 
verbinden van de verschillende, aanwezige waardeketens. Daarbij gaat het 
juist niet alleen om de grote spelers, maar ook om het verzilveren van de 
offspring van de in de regio prominent aanwezige onderwijs- en onderzoeks-
instellingen. Daaruit kunnen nieuwe, nog onvoorspelbare toepassingen 
ontstaan. 
 De regionale economische agenda geeft alvast een eerste aanzet voor een 
andere kijk. Dat gebeurt onder meer met het vaststellen van de speerpunten 
energie, sensortechniek en healthy ageing. Het Kwaliteitsteam pleit ervoor 
deze agenda verder te versterken door meer aandacht te schenken aan wat 
zich momenteel in de regio in diverse sectoren aan innovatieve en crea-
tieve bedrijvigheid ontwikkelt, inclusief de agrarische en recreatieve secto-
ren. De economische agenda van de regio moet zich minder spiegelen aan 
andere, schijnbaar succesvolle regio’s en zich niet laten sturen door een 
algemene slogan. Richt de agenda juist op het mobiliseren, ondersteunen 
en verbinden van de aanwezige kwaliteiten. Die kwaliteiten zitten in speci-
fieke kennis en vaardigheden, maar vooral ook in de ‘manieren van doen’, 
de cultuur van ondernemen, experimenteren, aanpakken en samenwerken. 
De regionale agenda moet van een bestuurlijke agenda een agenda van de 
‘regio’ worden: van de ondernemingen, bedrijven en instellingen. De gren-
zen van de regio zijn ook hier niet gefixeerd. Aan de grenzen van de regio 
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van een eenmalige, rigoureuze bestemmingswijziging niet meer voor de 
hand. Dergelijke gebieden kunnen zich juist ontwikkelen tot nieuwe, 
functioneel gemengde woon- en werkmilieus. 

‘De economische structuur in Noorden is ondernemers gedreven, niet manage-
ment gedreven. Het is hier niet corporate. Het specifieke aan deze regio is dat 
nabuurschap, de ambachtelijkheid, de opleidingen, het ontbreken van een ‘corpo-
rate’ wereld. Dat maakt dat het een goede plek is voor kleinschalige initiatieven.’ 
(Regiotafel 2)

  Landschap als unique selling point?
In de zoektocht naar de identiteit en profilering van de regio hebben zich 
in deze tijden ‘van mindere voorspoed’ begrijpelijkerwijze ook ‘de economi-
sche adviseurs’ gemeld. In hun analyses wordt onder andere gekeken naar 
wat de regio werkelijk onderscheidend maakt. Ergens in deze regionale 
specialiteiten zal de kiem van het economisch herstel gevonden worden, zo 
lijkt de redenering. Landschap valt in een vergelijking met concurrerende 
regio’s al in de tweede ronde af: in Twente hebben ze ook een mooi land-
schap, ook rond de brainport Eindhoven is het landschap fraai en rond het 
stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen heb je toch ook een aantrekkelijk 
landschap. Reden om bij de kwalitatieve herijking van de Regiovisie enige 
zelfreflectie te betrachten. Is het landschap van de Regio Groningen-Assen 
werkelijk het unique selling point waarvoor wij het hebben gehouden? Een 
unique selling point is natuurlijk een makelaarsterm in de regio-branding 
die overal wordt gebruikt. Als we het in twee factoren ontleden, namelijk 
selling point en unique kunnen we onze oude aanspraak wat nauwkeuriger 
tegen het licht houden. 
 Voor wat betreft het eerste punt wijst het kwaliteitsteam op de consensus 
die langzamerhand ontstaat over het belang van een kwalitatief hoogwaar-
dige omgeving als basis voor economische voorspoed. Als vestigingsplaats-
factoren voor bedrijven en R&D instellingen zijn de zogenaamde omge-
vingsfactoren (ligging, landschap, recreatiemogelijkheden, schoon water 
en schone lucht) langzamerhand belangrijker dan de traditionele factoren 
(fiscaal klimaat, beschikbaarheid commercieel vastgoed, arbeidsmarkt, 
bereikbaarheid, etc.), omdat die laatste overal in Europa naar elkaar toe 
groeien. Het internationaal opererende een vaak aangehaalde vastgoed-
adviesbedrijf Jones Lang LaSalle stelt dat je als regio de traditionele factoren 
weliswaar op orde moet hebben, maar dat de wedstrijd tegenwoordig ge-
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wonnen wordt via de omgevingsfactoren. Landschap blijft dus in elk geval 
een belangrijk selling point, maar is het landschap van de regio ook daad-
werkelijk unique? 
Met alle respect voor de landschappen van de drie economische/land-
schappelijke concurrenten, denken we dat deze regio een vergelijking 
glansrijk zou doorstaan. Rond Brainport Eindhoven zijn nog wel snip-
pers van het ‘Brabantse land’ zichtbaar en wordt hard gewerkt aan een 
landschappelijke opknapbeurt, maar in zijn huidige staat is het vooral 
een showcase van diverse stadsrandverschijnselen. In Twente hebben de 
ruilverkavelingen van de vorige eeuw flink huisgehouden zeker in verge-
lijking met de liefdevolle begeleiding van de opschaling van de landbouw 
die Drenthe via Harry de Vroome heeft meegemaakt. Twente is nog steeds 
een aantrekkelijk landschap, maar het is ook, zoals de beroemde land-
schapspionier Nico de Jonge al zei: ‘een type landschap dat zo ongeveer tot 
Moskou zo doorgaat’. Qua verscheidenheid legt Twente het dus duidelijk 
af tegen de Regio Groningen-Assen waar een waaier aan landschapstypen 
onderscheiden kan worden. Het stedelijk knooppunt Arnhem-Nijmegen 
heeft onweersproken een geweldige ligging. De beide steden liggen gevleid 
tegen de hogere gronden waar de grote rivieren zich een weg tussendoor 
banen naar zee. Hier is de afweging wellicht meer een kwestie van smaak. 
Zit je liever in rivierenland of liever dicht bij de kust? Beide landschappen 
hebben een grote allure, maar dat kleine extra is de gave complementa-
riteit tussen stad- en ommeland in deze regio. Dit besef, het feit dat het 
landschap onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van en verbonden is met het 
stedelijk netwerk, is van belang voor de herziening van de Regiovisie. De 
verscheidenheid aan landschappen, gekoppeld aan de allure en de groots-
heid van de landschappen rondom Groningen; die pure nutslandschappen 
die, alhoewel ze niet ‘voor de kijkcijfers zijn gemaakt’, toch een onweer-
staanbare aantrekkingskracht op een selecte groep uitoefenen. En denken 
wij, de groep die je er graag bij wilt hebben. Het gevarieerde landschap 
vormt dus nog altijd een sterke kwaliteit: een waarlijk unique selling point 
van de regio. Wij adviseren de Stuurgroep, ongeveer langs deze betooglijn, 
maar wellicht met een wat meer diepgaande analyse, het belang van het 
landschap voor welzijn en welvaart ook in de herziening van de Regiovisie 
te herbevestigen.
 Om het landschap zijn belangrijke rol als onderlegger te kunnen laten spelen 
is er, naar het gevoel van het Kwaliteitsteam, een aantal actiepunten dat de 
komende periode van regionale samenwerking extra aandacht behoeft. 
Wij stellen voor het landschap actiever te benutten en niet alleen als decor 
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te zien. Maar ook ten aanzien van dit waardevolle, landschappelijke achter-
doek is een aantal mogelijk ingrijpende veranderingen te verwachten dat 
geadresseerd moet worden. Het team stelt daarom voor om in de nieuwe 
visie de relatie tussen ontwikkeling en bescherming nog eens goed tegen 
het licht te houden. In de huidige Regiovisie wordt de wisselwerking tussen 
stad en land vooral defensief benaderd. Simpel gezegd: voorkomen moet 
worden dat ‘rood’ de kwaliteiten van het landschap, het unique selling point 
van de regio, in gevaar zal brengen. Om dit af te wenden is binnen de vige-
rende Regiovisie een strategie van gebundelde deconcentratie ontwikkeld. 
Deze benaderingswijze is verklaarbaar. In 2004, het moment waarop deze 
visie het licht zag, lag er immers een zware ruimteclaim in de lucht voor 
nieuwe woningen, kantoren en bedrijven. 
 Bezien moet worden of met de huidige, geringe druk niet een wat meer 
ontspannen koers gevaren kan worden. Het Kwaliteitsteam adviseert ook 
hier een reset; een genuanceerde, andere benadering. Wel vraagt dat om 
meer aandacht voor belevings- en ervaringswaarden: van ambitie naar 
ambiance. Dat betekent aandacht voor enscenering. 
 Evenals bij de woningbouw stellen wij voor om een meer Angelsaksische 
planningsstijl te adopteren met wat grotere vrijheden, gekoppeld aan zeer 
strenge beperkingen in nog nader te omschrijven beschermingsgebieden. 
Feitelijk betekent dit het inruilen van rode voor groene contouren. De eigen-
schappen van de landschappen kunnen dan offensief worden ingezet, 
als troefkaarten voor de woonmilieus in de regio. Stedenbouwkundige en 
architectonische ontwerpen moeten daarbij meer worden toegespitst op 
een sterke interactie tussen rood en groen. Bijvoorbeeld bij stadsranden – al 
dan niet met uitbreidingen – waar de landschappelijke schoonheid optimaal 
voor de beschouwer kan worden ontsloten. Deze benaderingswijze moet 
kenmerkend worden voor de regio.
 Met deze groene contouren heb je echter nog niet de ontwikkelingen bin-
nen de landbouw in het vizier. Veelal zijn dat autonome ontwikkelingen die 
uit de agrarische bedrijfseconomie en technische innovaties voortkomen 
en niet specifiek zijn voor deze regio. De manier waarop die worden vorm-
gegeven kunnen we echter wél regiospecifiek maken. Vooral in de gebieden 
waar de melkveehouderij een duidelijke rol speelt, zullen de ontwikkelin-
gen naar verwachting in het oog springen. Opschaling van de bedrijven 
in combinatie met de nieuwe staltypen waarin ‘jaar-rond’ vee aanwezig is, 
met kunstlicht tot diep in de avond, zal zijn stempel drukken op de sfeer 
van het gebied waarin kernwaarden als donkerte en stilte een rol spelen. 

Net zoals bij het vergroten van de bouwblokken in Middag-Humsterland 
zal ook hier het gezamenlijk uitwerken van mooie alternatieven de geëigen-
de weg zijn. In algemene zin is het belangrijk een balans te zoeken tussen 
het productie- en consumptielandschap dat tevens als achterdoek overeind 
blijft. Bedrijfseconomie en gebiedseconomie kunnen strijdig worden als 
de recreant een verkapte industrialisering van het landschap waarneemt. 
Deze beide manieren van geld verdienen in (en aan) het landschap moeten 
gefaciliteerd worden en waar nodig uit elkaars vaarwater kunnen blijven. 
 Representatieve kwaliteiten van de regio blijven verder ‘donkerte’ en 
‘rust’. Dergelijke kwaliteiten maken het verschil, zeker wanneer de Regio 
Groningen-Assen wordt afgezet tegen de ‘voormalige concurrent’: de Rand-
stad. In de ontwerpen voor wegen of bijvoorbeeld voor parkeerterreinen zal 
het donkertethema structureel geïntegreerd moeten worden, waar nodig 
met gebruik van de modernste technologie zoals het Kwaliteitsteam reeds 
over de verlichting bij ‘de bus op de snelweg’ adviseerde.
 De kwalitatieve actualisatie van de Regiovisie dient zich tenslotte terdege 
rekenschap te geven van de nieuwe realiteit waarbij beherende instanties 
het voortaan met ca. 20% van het voormalige beheerbudget zullen moeten 
doen. Het Kwaliteitsteam adviseert de gevolgen hiervan voor het Regio-
park en voor de bestaande natuur- en landschapscategorieën goed in beeld 
te brengen, naar alternatieven om te zien en deze te beoordelen naar hun 
ecologische en landschappelijke effecten. Onderzocht kan worden wat een 
meer (energie) oogstbaar en (regionaal) eetbaar landschap als alternatief 
voor het ‘luie landschap’ kan opleveren. Biomassavergisting en regionale 
specialiteiten (rauwmelkse kazen, vergeten groenten, etc.) gaan in deze 
analyse hand in hand.

‘Het contrast tussen stad en landschap, tussen rood en groen, is heel prettig. 
Het is een uniek punt. In de Randstand vind je dat niet meer. Dat moeten we als 
regio vast proberen te houden. Natuurlijk is al wel het nodige gebeurd dat die 
scherpe grens meer fluïde heeft gemaakt. Maar bewaak het nu wel. Nu er min-
der groei is: gebruik dit momentum om de randen van stad en dorp als unique 
selling point goed vorm te geven.’ (Regiotafel 2)

‘Bescherm een aantal landschappen echt heel goed en laat elders ruimte. Maar 
bescherm dan niet alleen het landschap, maar bij wijze van spreken ook de frisse 
lucht en de duisternis. Westpoort is toch al verpest: daar mag het. En elders: blijf 
er af.’ (Regiotafel 1)
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‘Het is toch veel inspirerender als je in het buitengebied natuurwaarden vindt 
die bovendien energie opleveren? De luiheid van het huidige landschap staat me 
tegen. Ons landschap is altijd bedrijvig, doenerig en ijverig geweest. Nu is het 
vadsig en decadent.’ Frans Debets, in: Ineke Noordhof, ‘De brand in het luie land-
schap’ Noorderbreedte no. 2 (2010).

  De regio als proeftuin voor energiebeleid
In de discussies over de toekomst van de regio speelt energie een promi-
nente rol. Het thema komt aan de orde in de bijeenkomsten van het Econo-
misch Platform, in de analyses van Buck-consultants en ook bij de bottom-
up Regiotafels die het Kwaliteitsteam organiseerde. De kunst is nu om 
deze brede consensus om te zetten in trefzekere daden. Het is daarbij van 
het grootste belang soepel te schakelen tussen de schaalniveaus nationaal, 
landsdeel, clusters, regio, gemeenten en burgerinitiatieven. Kortom; succes 
in dit economische speerpunt staat of valt bij strikt(er) subsidiair handelen. 
Dat wil zeggen: ieder bestuursniveau doet precies wat op dat niveau moet 
gebeuren en heeft daarbij een open blik voor de initiatieven van burgers en 
hun organisaties die veelal het voortouw hebben in de acties. 
 De Nederlandse bestuurscultuur heeft sterk de neiging tot ‘kluitjes-
voetbal’. Als een thema – zoals bijvoorbeeld energie – ‘hot’ is, duiken alle 
bestuurslagen er op en al gauw wemelt het van de nota’s waarin het ritselt 
van de goede bedoelingen en actielijstjes waarin het laaghangende fruit 
wordt geoogst maar die elkaar uiteindelijk ernstig voor de voeten lopen. 
Dit (drie of vier)dubbel doen van dingen en initiatieven die elkaar dreigen 
uit te doven, moet naar het oordeel van het kwaliteitsteam ten koste van 
alles worden vermeden. Gebeurt dit niet, dan kan daarmee de ontplooiing 
van dit belangrijke economische speerpunt ernstig worden gefrustreerd. 
 Allereerst: energiebeleid wordt meer en meer (inter)nationaal bepaald en 
gemaakt. Het is zaak een zelfbewust actieprogramma te ontwikkelen op 
het landsdelige niveau van Energy Valley en niet de oren te laten hangen 
naar nationaal beleid. Dit samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en overheden moet zich zowel agendastellend als 
-trekkend opstellen sinds het de ‘gele trui’ heeft gekregen in het nationaal 
ruimtelijk-economisch beleid. Binnen het omvangrijke gebied van dit 
samenwerkingsverband – dat de drie noordelijke provincies en de kop 
van Noord-Holland omvat – vormt Groningen-Assen met de Eemsdelta 
een duidelijk cluster dat zich tot het kerngebied van Energy-Valley moet 
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ontwikkelen. Dit kan worden waargemaakt via de vitale combinatie van 
fossiele rijkdommen (niet alleen gas, maar ook geothermie), energie-infra-
structuur, energie-bedrijfsleven en de zware kenniscomponent. Doorstoten 
tot het kerngebied vraagt beleid dat op het niveau van deze cluster moet 
worden geformuleerd. 
 Reeds eerder in dit advies is gesteld dat de regiogrenzen per onderwerp 
zouden kunnen verschillen. Voor energie is de kernfunctie van de cluster 
Eemsdelta – Regio Groningen-Assen van belang. Wij adviseren de regio 
binnen dit cluster actiedoelen op te (doen) stellen die precies, trefzeker en 
subsidiair zijn. Die zouden bijvoorbeeld te maken moeten hebben met het 
bij elkaar brengen van het enorme warmte-aanbod in deze regio met de 
stedelijke warmtevraag in Groningen en Assen. De regio blijkt namelijk 
naast de aardgasbel ook nog een van de rijkste en best winbare voorraden 
van geothermische energie van Europa te bevatten. Daarnaast is er het 
(niet duurzame!) warmte-aanbod van restwarmte vanuit de elektriciteit-
centrale(s) dat nu op de Waddenzee in de Eemshaven wordt geloosd. 
Alhoewel de afstand tussen de Eemshaven en de steden groot is, moet 
naar ons oordeel een warmteleiding overwogen worden waarop aanbieders 
kunnen afzetten en vragers kunnen afnemen. Milieuvereisten kunnen 
worden gebruikt om deze investering te bespoedigen. Op lange termijn kan 
deze leiding ook benut worden voor de afzet van geothermische warmte. 
Dit vraagt om infrastructuurbeslissingen van een Duitse allure. In het lan-
delijk gebied zijn investeringen in collectieve biogasleidingen daarvan de 
evenknie. Het zijn infrastructuurinvesteringen door bedrijfsleven en overhe-
den die specifiek op het niveau van het cluster Assen-Groningen-Eemsdelta 
liggen. Veel meer dan wegenaanleg en dergelijke zullen deze investeringen 
en een spreidschot aan vervolgontwikkelingen kunnen uitlokken.
 Wij gaan niet over het niveau van Energy Valley, maar één opmerking 
moet ons van het hart. Er moet figuurlijk veel energie worden gestoken in 
het verhelderen van de positie die Energy Valley inneemt tussen fossiele 
energie – die nog vele jaren een sleutelrol zal blijven spelen – en de opko-
mende duurzame elektriciteit-opwekking en warmteleverantie. Er moet 
worden duidelijk gemaakt (en in beleid omgezet) dat fossiele bronnen nog 
geruime tijd nodig zullen zijn om de duurzame bronnen te installeren. 
Anders blijft het dweilen met de kraan open en blijf je eindeloos bezig met 
het mitigeren en neutraliseren van de geweldig demoraliserende werking 
van (het besluitvormingsproces rond) de kolencentrale(s) in de Eemshaven 
die is uitgegaan op lokale energie-initiatieven. En als je geen beleid maakt 
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waarin die koppeling tussen fossiel en duurzaam in een kader wordt ge-
expliciteerd, dan veroordeel je jezelf tot een publieke rol van profiteur die 
door kolenstroomexport de ‘atom-ausstieg’ van onze oosterburen mede 
mogelijk maakt.
 Pas dan zijn we op het schaalniveau van de Regio Groningen-Assen 
aangeland en is de vraag aan de orde welke (schaal)specifieke inkleuring 
dit speerpunt kan krijgen en welke onderdelen aan de (samenwerkende) 
gemeenten toevalt. Wat zou dan in dit economische speerpunt de regiospe-
cifieke rol voor de Regio Groningen-Assen sensu stricto kunnen zijn? 
Een even goede als realistische, nieuwe rol zou die van pilot-gebied zijn 
waarin innovaties ook daadwerkelijk materialiseren en worden uitgepro-
beerd. Daarvoor heeft Groningen-Assen als het enige stedelijke knooppunt 
in het ‘Energy-Valley’-gebied ook net genoeg kritische massa. Wij veron-
derstellen dat de energie-bedrijfstak een etalage, een showcase, nodig heeft 
om de innovaties te laten zien en te ‘vieren’. Een nieuwe generatie HR-ketel 
wordt in Groningen-Assen uitgeprobeerd. En ook een revolutionaire wand-
verwarming heeft zijn première in deze regio. Oogsten van biomassa uit 
natuurgebieden en restanten uit de landbouw wordt hier aangepakt. Deze 
regio als showcase zou in onze ogen pas succesvol zijn als we er in slagen de 
koppeling te maken tussen ‘energie’ en ‘leefklimaat’. Kortom, wanneer een 
gunstige ‘energieprestatie’ een integraal onderdeel wordt van het woon- en 
leefklimaat in de regio. Allereerst gaat het op stedelijk niveau natuurlijk 
over de wijze waarop de stedelijke klanten aangetakt worden op de warm-
teleiding via een stelsel van ringleidingen. Dit is van bepalende invloed op 
de wijze waarop de bestaande woningvoorraad energie-efficiënter kan wor-
den gemaakt. Om de regio aantrekkelijk te houden is het van vitaal belang 
dat de energierekening van de inwoners betaalbaar blijft. 
 De Regio Groningen-Assen regio zou een bijzondere, unieke invalshoek 
kunnen kiezen. Kansen liggen in positief ingestoken projecten die met oog 
voor de kwaliteiten van de regio passend en comfortabel worden vormge-
geven. Voorbeelden zijn het collectief opzetten van energieprojecten en het 
oprichten van nieuwe, lokale energieproductiemaatschappijen. Door dit 
nadrukkelijk met bewonerscollectieven op te pakken, zullen bewoners deze 
projecten niet beschouwen als een van bovenaf opgelegde zaak maar waar-
deren als een karakteristiek onderdeel van een innovatieve, groene regio: 
‘onze windmolens’. Collectieve energieprojecten kunnen vanuit de regio 
worden verwezenlijkt door de participerende, lokale gemeenschappen 
economische voordelen te bieden. De regio kan verder – vanuit de enorme 
gebundelde know-how op energiegebied en de sensortechnologie – een la-
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boratoriumfunctie vervullen als het gaat om de introductie van het smart 
grid. Hetzelfde geldt voor het nemen van gerichte maatregelen als het gaat 
om het afvlakken van het onderbroken karakter van de duurzame bronnen 
(intermittancy). 
 Het gaat in het energiedossier niet alleen over transitie naar duurzame 
bronnen maar in de eerste plaats over het terugdringen van het energie-
gebruik en energiebesparing. Het Zwitserse Bazel, een stadsregio die in 
schaal vergelijkbaar is, kan hiervoor een mooie inspiratiebron zijn. We 
doelen dan vooral op het concreet koppelen van een duurzame energie-
voorziening aan ambitieuze besparingsprogramma’s. Bazel heeft zichzelf 
aangemeld als pilot-stad voor het ‘1.000 watt-initiatief ’, waarin getracht 
wordt een moderne stad te runnen op een laag energiedieet. 
 Het komt er nu op aan het stadium van de bewustwordingsprojecten in te 
ruilen voor een inzet die ook daadwerkelijk een substantiële bijdrage aan 
de energietransitie kan leveren. De Regio Groningen-Assen kan daarin op 
deze uitgestippelde weg een werkelijke voorhoederol spelen.

  Instrumentarium

  Het instrumentarium herijken
Een herijking van de Regiovisie betekent ook dat scherp gekeken moet 
worden naar het instrumentarium. Want waar de visie niet meer strookt 
met de veranderde realiteit, blijken ook de instrumenten niet altijd meer 
up-to-date. Daarbij is de positie van de overheid de laatste jaren sterk 
veranderd. Niet alleen treden er verschuivingen op in de verantwoordelijk-
heid van rijk naar provincies en gemeenten, ook is ‘de overheid’ al lang niet 
meer de ‘allesbepalende partij’. 
 Een geactualiseerde visie zal minder overheidsgecentreerd moeten zijn. 
Ook andere partijen en partners moeten onderdeel worden. Dat betekent 
geen terugtrekkende overheid, maar een overheid die, als sterke samen-
werkingspartner, vanuit een heldere en enthousiasmerende rol bijdraagt 
aan culturele en economische mobilisatie. Bij een dergelijke rol moet de 
‘gereedschapkist’ worden aangevuld met enkele nieuwe instrumenten. 
De nieuwe instrumenten zullen vooral ingezet moeten worden om snel 
tot tastbare voorbeelden te komen. Het team denkt dan aan het initiëren 
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van doelgerichte projecten die de regionale samenwerking illustreren en 
de centrale thema’s uit de visie tastbaar uitwerken. Kortom, versnelling en 
praktische pilot-projecten. 
 Het instrument ‘Gebiedsintendant’ kan worden ingezet, bijvoorbeeld bij 
het koppelen van de culturele en de economische component. Uit het ex-
periment met de gebiedsintendant voor de Koningsas kan lering worden 
getrokken bij de aanpak van volgende projecten. Ook het door de regio 
ingestelde Innovatieteam Wonen biedt nieuwe inzichten in de omgang 
met grondposities, waardoor nieuwe kansen kunnen ontstaan. Een andere 
optie is een vervolg op de Substantiële Projecten, bijvoorbeeld gericht 
op het creëren van waardeketens. Daarbij zouden niet alleen overheden 
aangesproken moeten worden. De regeling kan ook opengesteld worden 
voor bewonerscollectieven, instellingen of bijzondere samenwerkingsver-
banden. Verder liggen er mogelijkheden in beperkte, maar vaak zeer doel-
treffende microkredieten en startsubsidies die wellicht zelfs de vorm van 
investeringssubsidies zouden kunnen aannemen. Vooral voor innovaties 
op het vlak van cultuur, economie en energievoorziening liggen hier goede 
mogelijkheden. Inspiratie ligt om de hoek. Zo zorgde het Innovatief 
Actieprogramma Groningen (IAG) van de provincie Groningen al voor het 
van de grond komen van diverse projecten met een gunstig (economisch) 
perspectief. Het Kwaliteitsteam adviseert de regio ook om ‘manifestaties’ 
als instrument in te zetten. De gemeente Groningen zet het middel al 
sinds de jaren ‘90 van de vorige eeuw met enige regelmaat in om maat-
schappelijke opgaven en ruimtelijke ontwikkeling een impuls te geven. 
De Groninger manifestaties staan nationaal in de belangstelling. Mooie 
voorbeelden zijn Stadsmarkeringen, De Intense Stad en meer recent Bouw-
Jong!.3  Met relatief beperkte middelen maar met veel enthousiasme, inzet 
en kwaliteit wordt doorgaans veel bereikt. Tot slot wijzen wij op de grote 
betekenis die opleidingen hebben. Het zijn voor de regio wellicht geen 
directe instrumenten, maar deze opleidingen dragen onmiskenbaar bij 
aan het profileren van de regio. Daarbij vraagt het team aandacht voor de 
impact die een geprofileerde leerstoel kan hebben. De planoloog Gert
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de Roo heeft aan de Rijksuniversiteit Groningen een heel eigen ‘school’ 
met een regionale impact (denk aan het boek LILA en de planologie van 
de contramal) en een nationale aantrekkingskracht. Hetzelfde geldt voor 
hoogleraar René Boomkens aan de faculteit filosofie. De nu helaas sterk 
geërodeerde opleiding Architectuur- en Stedenbouwgeschiedenis groeide 
onder leiding van Ed Taverne in de jaren tachtig en negentig uit tot een 
beeldbepalend ‘instituut’. Deze Groninger opleiding heeft landelijk een 
grote betekenis gehad met een bijzondere, brede benadering van de 
geschiedenis en de actuele ontwikkelingen in de architectuur en steden-
bouw. Dit alles is natuurlijk slechts een greep. Ons gezichtsveld is uiteraard 
beperkt tot de ruimtelijke wetenschappen. Ook in andere vakgebieden zijn 
er bij de RuG leerstoelen die excelleren: van medische wetenschap en psy-
chologie tot bewegingswetenschappen, levenswetenschappen en farmacie. 
Het Kwaliteitsteam pleit ervoor dat ook vanuit de Regio wordt aangestuurd 
op een aantal geprofileerde leerstoelen die aansluiten op de karakteristie-
ken van de regio met een brede, ook internationale, aantrekkingskracht. 

  Gebiedsintendant
Het team is ervan overtuigd dat (ook) in het vervolg van de Regiovisie 
de culturele invalshoek en de verbinding van economie en cultuur van 
grote waarde zullen zijn. Afgelopen jaar nam de regio op dit vlak alvast 
een voorschot met de aanstelling van een intendant voor de Koningsas. 
Het Kwaliteitsteam is zich ervan bewust dat het aanstellen van een 
intendant voor de regio een gedurfd experiment was. Dat dit experiment 
is aangegaan, verdient lof. Na een jaar liggen er volop resultaten. De grond 
is bewerkt, er is gezaaid. Nu nog de oogst. Het Kwaliteitsteam adviseert 
daarom om kritisch maar opbouwend te kijken naar de oogst van dit 
eerste, experimentele jaar en om op basis daarvan – conform de oorspron-
kelijke intenties –te besluiten tot een vervolg. Laat het project niet sterven 
in schoonheid maar trek lering, schaaf bij en zorg dat het instrument 
de tijd krijgt om te rijpen en zodoende ook voor de regio als geheel of op 
andere plekken in de regio relevant kan worden. Culturele arbeid is name-
lijk broodnodig om (nieuw) cement binnen de regio te creëren. Dankzij een 
sterke, culturele profilering – direct verbonden met economische thema’s 
en innovatie – kan de regio zichzelf op de kaart zetten, waardecreatie 
stimuleren en krachtig invulling blijven geven aan de doelstellingen van 
de regiovisie. Dit vraagt evenwel enig geduld en een lange adem.
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3 - De Intense Stad (2003-2004) en het daarop volgende Intense Laagbouw (2008-2009) concentreerden zich op 
het beter benutten van de stedelijke ruimte: het toevoegen van nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen en het 
creëren van meer draagvlak voor de bestaande voorzieningen in de wijken rond de binnenstad, echter zonder 
dat dit ten koste zou gaan van groen. BouwJong! (2010-2012) concentreert zich op de groeiende vraag naar goede, 
kwalitatief hoogwaardige woonruimte voor jongeren. Stadsmarkeringen, The Books of Groningen behoort samen 
met A Star is Born, What a Wonderful World! Music Video’s in Architecture en Blue Moon tot de succesvolle 
manifestaties uit de jaren ‘90 van de vorige eeuw waarin Groningen de link legde tussen ruimte en cultuur, 
doorgaans georganiseerd voor een groot en breed publiek.



  Breng in beeld wat werkelijk gebeurt
Naast het positieve verhaal over deze regio is er ook kritiek. Er zou een 
groot gat zijn tussen beleid en praktijk waardoor het beleid onvoldoende 
is gefundeerd op de feitelijke activiteiten die plaatsvinden in de regio. 
Het Kwaliteitsteam beluistert de roep om een algehele reality check. Er 
moet beter in beeld worden gebracht wat er daadwerkelijk op alle schaal-
niveaus gebeurt, op economisch en cultureel gebied. Deze inventarisatie is 
broodnodig om een vernieuwde Regiovisie ook echt ván en vóór de regio te 
maken. Daarbij zal de nadruk moeten liggen op een kwantitatieve inven-
tarisatie, waarmee het brede spectrum van activiteiten en de onderlinge 
relaties zo duidelijk mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze 
inventarisatie kan beter worden beoordeeld waar de kansen voor de regio 
liggen. De inventarisatie zal aanwijzingen geven om op de juiste doelen te 
focussen. De ambitie wordt op schaal gebracht en sluit aan op de bestaan-
de kwaliteiten en de dagelijkse praktijk. Sommige thema’s zullen deze regio 
ook blijken te ontstijgen, zoals wellicht de vraagstukken rond landbouw en 
energie. Wees reeël over wat je wél en niet kunt op regionaal niveau.

‘Beleidsmakers weten onvoldoende van wat er nu écht speelt. Dat heeft een 
Regiovisie toch hard nodig. Dicht het gat tussen beleid en dat wat écht leeft en 
relevant is. Er wordt nu te veel in het wilde weg onderzocht: te kwantitatief, te 
‘eng’. Begin met een echte waarneming en hou de ogen open voor thema’s en 
zaken die buiten de thema’s Healthy Ageing, Sensor en Energy Valley vallen.’ 
(Regiotafel 1)

  De kwaliteit van het proces
Veelvuldig werd tijdens de Regiotafels door degenen met wie wij spraken 
het thema van een ‘dienstbare overheid’ genoemd. Het is een thema dat 
natuurlijk veel breder speelt. Het open profiel van de regio geeft de richting 
aan en is een inspiratie voor de opstelling van de overheid richting particu-
liere initiatieven. De regio zou hierin een voorloper kunnen worden. 
Het team adviseert in een nieuwe Regiovisie de dienstbare overheid tot een 
centraal thema te maken. Dan gaat het om een cultuurverandering die zal 
leiden tot het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening binnen alle 
onderdelen van de beleidsketen en om een ‘meedenkende’ omgang met 
regelgeving. Deze cultuur past bij een Regiovisie ‘nieuwe stijl’.
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‘Breng de kwaliteit van dienstverlening omhoog. Kwaliteitsbesef gaat over 
alle onderdelen van de keten. Ook hoe je omgaat met regelgeving. Het zou een 
instrument kunnen zijn in een Regiovisie nieuwe stijl.’ (Regiotafel 1)

‘Creëer ruimte door regels en processen overboord te zetten en terug te keren 
naar de essentie. Dan ontstaat er echt geen chaos. Leg niet alles meer vast, 
zoals bijvoorbeeld in de zorg gebeurt. Geef mensen meer vrijheid en ruimte. 
De basis is daar: je hebt nog best veel sterke gemeenschappen hier – sociaal, 
niet per se economisch – met mensen die de handen uit de mouwen willen 
steken.’ (Regiotafel 1)

‘Het meedenken en me(d)e mogelijk maken wordt erg gemist. De overheid zal 
een omslag moeten maken. Gesprekken moeten niet meteen gaan over wat wel 
en niet mag, maar: wat heb jij nou nodig, niet alleen in geld maar ook in samen-
werking, in ruimte? Maak de omkering naar een overheid die echt dienstbaar 
en faciliterend wordt. Laat dat een kenmerk worden van deze regio. Ga uit van 
initiatieven en probeer die een plus en meerwaarde te geven: wij vragen u actief 
te worden en als u hulp nodig hebt, bent u welkom.’ (Regiotafel 3)
  

  Het kaartbeeld als onderlegger
Het Kwaliteitsteam stelt voor om expressie te geven aan de geactualiseerde 
Regiovisie in nieuwe, aanstekelijke kaarten die laten zien waar de kwalitei-
ten van de regio liggen. En dan in de meest brede zin: van mooie routes tot 
de belangrijke kennisinstellingen, de leuke initiatieven en de sterrenrestau-
rants die de regio rijk is. Dergelijke kaarten – hard copy en digitaal – doen 
recht aan de ambities van de regio. Ze onderstrepen het complete aanbod: 
een conglomeraat aan kwaliteiten die als gelijkwaardige grootheden naast 
elkaar staan. Bovendien kunnen ze de onderlinge samenhang in beeld 
brengen. Ofwel: een cartografisch zelfportret van een Stadsregio die in Ne-
derland hoog scoort en zich kan meten met vergelijkbare regio’s in Europa.

  Het kwaliteitsteam als instrument
Wij besluiten dit advies met een paar woorden over onszelf: het Kwaliteits-
team van de Regio Groningen-Assen. Ook wij zijn immers onderdeel van 
het instrumentarium van de Regio. Waar ieder instrument gewogen moet 
worden, geldt dat eveneens voor het Kwaliteitsteam. Dit team is zo’n tien 
jaar geleden ingesteld om de kwaliteit van de projecten in de regio te bewa-
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ken, maar heeft zich geleidelijk ook ontwikkeld tot het ‘geheugen’ van 
de Regiovisie. Het adviseert bovendien breder dan alleen over de ruimte-
lijke thematiek. Dit blijkt ook uit het nu voorliggende advies, waarin ook 
andere dan ruimtelijke aspecten een belangrijker rol spelen. Een actua-
lisatie van de regiovisie is eveneens het juiste moment om opnieuw na te 
denken over de rol van het Kwaliteitsteam en het team – op basis van een 
geactualiseerde visie – een nieuw mandaat mee te geven. Het is immers 
zeer wel mogelijk dat de inhoud van een nieuwe visie vraagt om een andere 
samenstelling; om andere disciplines. 
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