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Algemene 
Informatie

Inleiding Regiopark 
Het regionaal programma Regiopark richt zich met name 
op de beleving van de kernkwaliteiten waar het gebied 
haar kracht aan ontleent: in het contrast tussen stad en 
platteland, het hoogstedelijke met de hoogwaardige 
voorzieningen en het vrije uitzicht, de natuur en de 
afwisselende landschappen en goede toegankelijkheid 
van het landelijk gebied.

TerugBlik
+ In het uitvoeringsprogramma Regiopark 2012 staan 72 projecten in uitvoering 
dan wel reeds afgerond met een totale omvang van ruim 70 miljoen euro. Van die 
72 projecten waren er in 2012 dertien projecten nieuw opgezet en zijn er zeven 
projecten opgeleverd. De bijdrage vanuit het Regiopark bedroeg in totaal zo’n 14 
miljoen euro aan harde verplichtingen waarvan ruim een miljoen in 2012 is uitgekeerd. 
Hiermee is een belangrijk resultaat dat er breed intern en extern draagvlak is voor de 
ambities en  de uitvoeringstrategie, waarbij ondanks de recessie de uitvoering van 
projecten goed op gang is gekomen. 
+ De context van het programma Regiopark is veranderd als gevolg van de 
economische crisis en de landelijke discussie omtrent de herijking van de 
Ecologische Hoofdstructuur. Samen met de stakeholders is een strategische 
verkenning uitgevoerd en het MIP Regiopark geactualiseerd. 
+ Als uitvoering van de woningbouwafspraken 2011 is vanuit Regiopark onderzocht 
hoe een kwaliteitsimpuls kan worden gegeven aan de woningbouwlocaties. Samen 
met Bereikbaarheid is een verkenning uitgevoerd, met als resultaat twee nieuwe 
investeringsprojecten in het MIP. 
+ Vanuit Regiopark, samen Wonen en Bereikbaarheid, is ingezet op de kwalitatieve 
versterking van stads- en dorpsranden, mede ter versterking van regionale 
woningbouwlocaties. Samen met de Rijksuniversiteit is een waarderingsmethodiek 
ontwikkeld, 
+ Vanuit Regiopark is proactief ingezet op beheer en onderhoud van het landschap, 
met als doel de kwaliteit van de investering te borgen voor de toekomst.
+ De afgelopen twee jaar is gekozen voor een extra impuls aan de recreatieve  
toegankelijkheid binnen de Ecologische Hoofdstructuur, waaronder Midden- 
Groningen, Reitdiep en de Onlanden. Verder heeft Regiopark sterk ingezet op de 
parels binnen de regio, zoals Nienoord, Veenhuizen, Fraeylemaborg en de land-
goederengordel Noord-Drenthe. Daarnaast ook op strategische groeninvesteringen, 
zoals de stadsrand Assen 

VooruiTBlik
+ Het geactualiseerde MIP Regiopark, waar de focus en scherpere keuzes in 
zijn aangebracht, wordt als input meegenomen in de actualisatie van de huidige 
Regiovisie. 
+ Een sterkere focus komt te liggen bij het investeringsgebied Laagveengordel. 
+ Opgaven voor een kwaliteitsimpuls woningbouwlocaties (strategische groen- 
investeringen) zitten in het MIP Regiopark. Echter, veel van deze opgaven bevinden 
zich nog in de idee- en ontwikkelfase. De zogenaamde waarderingsmethodiek  
stadsranden kan bijdragen aan een verdere concretiseringsslag. De gemeenten 
gaan samen met Regiopark hiermee aan de slag zodat uiteindelijk concrete  
investeringen kunnen worden opgenomen in de uitvoeringsprogramma’s van de 
Regio Groningen - Assen.
+ De Regio Groningen - Assen blijft zich verder richten zich op het versterken van 
de beleving van de kernkwaliteiten waar het gebied haar kracht aan ontleent: in 
het contrast tussen stad en platteland, het hoogstedelijke met de hoogwaardige 
voorzieningen en het vrije uitzicht, de natuur en de afwisselende landschappen 
en goede toegankelijkheid van het landelijk gebied. De herkenbaarheid en 
aantrekkelijkheid van de regio voor bedrijven, werknemers, kennismedewerkers/
experts, studenten zal hiermee worden versterkt. Er zal op verschillende manieren 
gewerkt worden aan de invulling hiervan. Deze strategie zorgt voor behoud van 
gebiedskwaliteit en de hieraan gekoppelde economische impuls.

De deelnemers van Regio Groningen-Assen 
worden jaarlijks geïnformeerd over de 
voortgang van de regionale programma’s 
en regionale opgaven. GA Rapporteert 
2012/2013 laat zien welke resultaten er 
in 2012 zijn geboekt en geeft een doorkijk 
naar 2013. Het is een samenvatting van 
de bestuurlijke programmaopdrachten 
2012/2013, de jaarrekening 2012 en de 
concept-begroting 2014. Deze uitgave van 
GA Rapporteert is later verschenen dan 
gebruikelijk, in verband met de actualisatie 
van de Regiovisie die in 2012/2013 heeft 
plaatsgevonden. De teksten op pagina  
3 t/m 18 zijn van begin 2013. 

AchTergrond
De samenwerking in Regio Groningen-Assen is gestart 
in 1996 met als doel meer kwaliteit in en voor de regio 
te bereiken. De basis is een vrijwillige samenwerking 
met een inhoudelijke benadering. De Regiovisie 2030 is 
de gezamenlijk gedragen lange termijnvisie. Belangrijke 
thema’s zijn de afstemming van woningbouw, economische 
ontwikkeling, versterken van landschappelijke kwaliteiten, 
verbeteren bereikbaarheid en gezamenlijke profilering van 
het gebied. Dankzij de regionale samenwerking profiteren 
de gemeenten o.a. van een beter bereikbare regio, van een 
beter perspectief voor centrumontwikkeling en van een 
versterking van de gebiedskwaliteit. 

regio groningen-Assen
Regio Groningen-Assen is een vrijwillig samenwerkings-
verband tussen twaalf gemeenten en twee provincies. 
Met ruim 450.000 inwoners en bijna 235.000 banen is 
deze regio dé economische motor van Noord-Nederland. 
Deelnemers zijn de provincies Drenthe en Groningen en de 
gemeenten Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-
Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, 
Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. 

nieuwe fAse
De Regio Groningen Assen is in een nieuwe fase beland. De context 
van de regionale samenwerking, die in 1996 van start ging, is de 
afgelopen periode aanzienlijk veranderd. De economische groei 
is minder dan verwacht. De behoefte aan woningbouwlocaties en 
bedrijventerreinen is verminderd. Deze veranderde context leidt tot 
een aangepaste inhoudelijke agenda. De veertien samenwerkende 
partijen zijn echter unaniem van mening dat de noodzaak tot 
samenwerking niet verminderd is. Juist in de huidige economische 
situatie is het behoud en het versterken van de kwaliteit van het 
economisch kerngebied van Noord-Nederland belangrijk. De regionale 
samenwerking is hierbij een essentieel instrument, dat zijn waarde 
in de afgelopen jaren heeft bewezen. In september 2013 stelde de 
stuurgroep Regio Groningen-Assen de actualisatie ‘Veranderende 
context, blijvend perspectief’ vast. Eind 2013/ begin 2014 wordt deze 
voorgelegd aan raden en Staten van de deelnemende partijen.

VerAnderde conTexT, nieuw perspecTief
De hoofddoelstelling van het samenwerkingsverband blijft ook 
in de nieuwe visie overeind. Deze luidt: “Benutten en uitbouwen 
van economische kansen en het behouden en versterken van 
gebiedskwaliteiten”. De veranderde context leidt  tot een nieuwe  
focus. De komende jaren zal de Regio Groningen-Assen zich  
richten op drie speerpunten: 
- De interne samenhang tussen steden en regio versterken, 
 o.a. door financiering van het pakket voor regionale    
 bereikbaarheid. 
- Het economisch kerngebied verder ontwikkelen, o.a. door   
 het faciliteren van het Economisch Platform waarin overheden,   
 bedrijfsleven en kennisinstellingen zitting hebben.
- De kwaliteit van stad en land behouden en versterken, 
 o.a. door in te zetten op regionale projecten ter versterking 
 van de gebiedskwaliteit.

inVesTeren in de regio
Door harde afspraken uit het verleden financieel overeind te houden, 
verplichtingen uit het Regiopark na te komen en nieuw geld vrij te 
maken voor regionale projecten wordt voor de komende jaren een 
investeringsbudget gecreëerd van ruim € 100 miljoen. Zeker in deze 
tijd een enorme prestatie! De bereikbaarheid van de regio Groningen-
Assen en van haar economische toplocaties in het bijzonder, is van 
cruciaal belang voor de economische ontwikkeling van de regio, 
haar (inter)nationale positie en de goede kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving. Daarom is in 2013 gewerkt aan een geactualiseerde 
visie op de bereikbaarheid van de regio. Hieruit is een basispakket 
ontwikkeld met een stevig investeringsprogramma voor de periode tot 
aan 2020. De bijdrage van de Regio aan dit pakket bedraagt € 62 mln.  
Een deel van deze investeringen was tot nu toe niet financieel gedekt. 
Nu dit wel is gebeurd, kan de beoogde 30% lagere jaarlijkse bijdrage 
van de deelnemende gemeenten en provincies behaald worden 
door de financiering van de investeringen over een  drie jaar langere 
periode te spreiden.
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Economie 
Regio Groningen-Assen is een belangrijk 
concentratiepunt van bedrijvigheid in Noord-
Nederland en is daarmee de motor voor de 
noordelijke economie. Het programma Economie 
heeft als kerntaak de economische positie van  
de regio te versterken.

TerugBlik
+ Het Economisch Platform is in 2012 twee keer bijeengekomen. De focus  
van het platform is: het verdienvermogen versterken en werkgelegenheid 
creëren in de regio. Het platform bestaat uit bestuurders van het 
bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en vertegenwoordigende organisaties. 
In 2012 zijn vier concrete lijnen afgesproken: Versterken kiezen voor techniek 
(nadrukkelijke wens bedrijfsleven), Focus op energie, Profilering van de regio 
en Samen-werken met Eemsdelta. Kern van deze laatste afspraak is dat 
beide regio’s elkaar omarmen en als één economische zone bezien.
+ De evaluatie van de regionale afspraken over kwaliteiten en grond- 
prijssystematiek zijn in 2012 vastgesteld. In februari 2012 is bedrijven-
terreinenmonitor opgeleverd. Ook is de marktanalyse naar de toekomstige 
vraag naar werklocaties in de Regio Groningen-Assen in kaart gebracht.  
Dit heeft geleid tot herijking van het aanbod. Van de oorspronkelijke plannen 
blijft 1/3 deel overeind, is 1/3 deel geschrapt en wordt 1/3 deel op langere 
termijn ontwikkeld. Om in de toekomst overaanbod te voorkomen is, samen 
met het programma wonen, een regionaal instemmingsmodel ontwikkeld.  
Dit is op 20 december 2012 door de stuurgroep ondertekend.
+ Er zijn contact gelegd bestuurlijk en/of ambtelijke contacten met onder 
andere Eemsdelta, Leeuwarden, Emmen en Oldenburg/Bremen om de 
mogelijkheden tot verdere samenwerking te onderzoeken.
+ In 2012 is de eerste energiemonitor Regio Groningen-Assen uitgebracht. 
+ Regio Groningen-Assen is partner in het Europese SEEDS-project, 
onderdeel van Interreg IVb. Het project zoekt naar innovatieve mogelijk- 
heden voor het (tijdelijk) anders bestemmen van leegstaande kantoren  
en bedrijventerreinen.

VooruiTBlik
Het kader voor de bestuurlijke bestuursopdracht ligt in de Ambitieagenda 
Economie 2013. Voor 2012 zijn de volgende speerpunten geformuleerd:
+ Het Economisch Platform komt in 2013 twee keer bijeen. De vier 
afgesproken acties staan dan centraal. Deze acties worden getrokken  
door de leden van het platform. 
+ Jaarlijks monitoren van vraag en aanbod van werklocaties.
+ Jaarlijks monitoren van de Energiemarkt  in de Regio Groningen-Assen.
+ Mogelijkheden voor gezamenlijke acquisitie worden verder verkend. 
+ De Stuurgroepexcursie (mei 2013) gaat naar Oldenburg/Bremen.  
Economie is een belangrijk onderdeel van de agenda.
+ Oppakken van de kwalitatieve analyse van de werklocaties. De analyse  
richt zich zowel op de bedrijventerreinen alsook op andere werklocaties  
zoals centra van steden en dorpen.
+ Verdere concretisering van de samenwerking met de Eemsdelta. 
+ In overleg met het economisch platform wordt een economisch profiel 
vastgesteld. Deze is nodig i.v.m. het positioneren van de regio in (inter)
nationaal verband. 
+ Komen met een aanpak voor de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarkt.
+ In economische termen de kansen verkennen die het buitenstedelijk 
regiogebied met de kwaliteiten van het landschap biedt en deze mogelijk 
versterkt. Er ligt een directe relatie met Wonen en Regiopark.
+ Vanuit economische positionering van de regio wordt input gegeven aan 
het programma Bereikbaarheid en programma Regiopark in de regio en  
de nationale hoofdstructuur.
+ Actieve deelname aan het Europese SEEDS-project.

Bereikbaarheid 
Het programma bereikbaarheid bevat maatregelen 
voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de 
regio, met oog voor de omgevingskwaliteiten. 

TerugBlik 
+ In september 2012 bleek binnen de gemeenteraad van Groningen geen 
draagvlak meer te bestaan voor de RegioTram in de stad. Over de gevolgen 
van dit besluit en “hoe verder” is binnen de regio veelvuldig gesproken. Met 
de gemeente en provincie Groningen is afgesproken vooral weer vooruit 
te kijken. Uitgangspunt is en blijft dat de bereikbaarheid van stad en regio 
een gezamenlijke opgave is van stad en regio. Er wordt een inhoudelijke 
verkenning uitgevoerd naar de mogelijke oplossingsrichtingen voor de 
regionale bereikbaarheidsopgave.
+ In november 2012 is gestart met de actualisering van de Netwerkanalyse 
in verband met het niet doorgaan van de Regiotram en de veranderde 
economische omstandigheden. 
+ In juli 2012 heeft de Stuurgroep besloten om verkenningen uit te voeren 
naar het doorrijden van de RegioTram naar diverse locaties. Dit onderzoek is 
inmiddels stopgezet. 
+ De heer Ockels heeft zijn ideeën gepresenteerd voor de Superbus op het 
traject Groningen - Heerenveen. Ondanks dat de Superbus een interessant 
en innovatief project is, is besloten niet verder gaan met het onderzoeken van 
de Superbus voor Groningen - Heerenveen, omdat de meerwaarde te gering 
is en de risico’s te groot.
+ De regio heeft een programma op gesteld voor “Beter Benutten” van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij haar bezoek aan de regio 
op 27 augustus 2012 heeft Minister Schultz een bijdrage toegezegd van  
€ 8,6 miljoen aan de Regio Groningen-Assen voor de uitvoering van vijf 
maatregelen. Het doel van het programma is het betere benutten van 
bestaande infrastructuur, waardoor de filedruk afneemt en een bijdrage wordt 
geleverd aan de verbetering van de exploitatie van het openbaar vervoer.
+ In 2012 is de projectorganisatie Groningen Bereikbaar gestart. De taak van 
dit project is om Groningen bij de uitvoering van de grote projecten in en om 
de stad bereikbaar te houden. 
+ Het POVV heeft ten aanzien van een aantal projecten een positief advies 
uitgebracht aan GS over de financiering uit het RSP-budget “HOV-bus en 
P+R/Transferia”. Grote projecten zijn Busbaan Eemskanaalzone, Vrije busbaan 
Europaweg, Stationsgebied Veendam en Busstation Gieten.
+ In 2012 is circa € 6,1 miljoen uit het Regiofonds uitgekeerd aan 
bereikbaarheidsprojecten. Een deel van de projecten die inmiddels zijn 
gestart lopen door in 2013, waardoor een deel van het geplande budget 
doorschuift naar 2013. Verschillende projecten zijn afgerond, van andere 
projecten zijn studies gestart en van weer andere projecten is begonnen met 
de uitvoering. 

VooruiTBlik 
+ Voor de zomer van 2013 zal de Actualisatie Netwerkanalyse gereed zijn. In 
relatie hiermee wordt medio 2013 ook het MIP Bereikbaarheid geactualiseerd.
+ In de jaren 2013 en 2014 wordt het programma Beter Benutten RGA 
uitgevoerd.  Het programma wordt in 2013 aangevuld met maatregelen voor 
de capaciteitsproblemen op het regionale spoor. 
+ In het kader van Beter Benutten wordt Mobiliteitsmanagement tot en met 
2015 voortgezet. De werkgeversgerichte benadering wordt gecontinueerd en 
daarnaast zal mobiliteitsmanagement een belangrijk onderdeel vormen van 
Groningen Bereikbaar en de aanpak van de Florijnas in Assen
+ Ook in 2013 zullen door de regionale partners aanvragen worden 
ingediend voor financiering van projecten. Wat betreft bereikbaarheid 
zullen aanvragen worden besproken van de gemeente Assen in het kader 
van de Florijnas en van de gemeenten Leek en Noordenveld voor het 
bereikbaarheidsprogramma Leek/Roden. 
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Communicatie 
en profilering
In 2009 is als resultaat van de  
evaluatie het programma  
communicatie en profilering  
ingesteld. Het belangrijkste doel 
van dit programma is het structureel 
verbeteren van de interne en externe 
communicatie en (samen met  
stakeholders) de regio profileren. 

TerugBlik
+ De nieuwe website is sinds 2011 online en kent 
een groeiend bezoekersaantal en een groeiend 
aantal volgers op Twitter. Nieuwe projecten worden 
voortdurend toegevoegd aan de site. De Twitterfiets-
actie vanuit Mobiliteitsmanagement leverde veel 
publiciteit op. Voor de opening van Fietsroute Plus 
projecten is een video gemaakt, die ook te bekijken 
is op het Youtube-kanaal van de regio.  
Er zijn in 2012 weer diverse bijeenkomsten geweest 
voor raden en Staten. Ten behoeve van de interne 
communicatie is gewerkt aan een nieuw extranet, 
gekoppeld aan de nieuwe website. Deze wordt naar 
verwachting begin 2013 opgeleverd. Het nieuwe 
extranet kent vele nieuwe functionaliteiten en 
ondersteunt o.a. het papierloos vergaderen.  
Voor het project CPO is een beknopte folder gemaakt 
ter promotie van deze regeling bij de gemeenten in 
Regio Groningen-Assen.  Veel aandacht is uitgegaan 
naar de communicatie met de media rondom het niet 
doorgaan van het project Regiotram. In 2012 is verder 
gewerkt aan het plan van aanpak profilering. Dit plan 
valt onder verantwoordelijkheid van het Economisch 
Platform. Vooruitlopend op de vaststelling van 
het plan in de stuurgroep Regio Groningen-
Assen is in 2012 een e-magazine verschenen. Het 
e-magazine brengt in woord en beeld naar voren 
welke economische innovaties uniek zijn voor Regio 
Groningen-Assen.   

VooruiTBlik
+ Voor 2013/2014 wordt een nieuw strategisch 
communicatieplan opgesteld. Tevens wordt een 
communicatieplan opgesteld voor het project 
Beter Benutten.  Het nieuwe extranet wordt in 2013 
opgeleverd en geïmplementeerd. De nieuwe website 
wordt verder uitgebreid, o.a. met webfilmpjes en 
(digitale) routekaarten. In 2013 worden weer diverse 
discussiebijeenkomsten georganiseerd voor raads- 
en Statenleden.  
In 2013 wordt veel tijd gestoken in de communicatie 
rondom de actualisatie van de Regiovisie en 
in samenhang hiermee de actualisatie van de 
Netwerkanalyse. Het plan van aanpak profilering 
wordt in 2013 opgeleverd en samen met stakeholders 
en regionale partners in het Economisch Platform 
wordt gewerkt aan de uitvoering ervan.

Wonen
Doel van het programma wonen is te 
zorgen voor een voldoende en gevarieerd 
woningaanbod in aantrekkelijke woon-
milieus. Hoofdtaak is de afstemming  
van de woningbouwprogramma’s.  
Directe aanleiding hiervoor zijn de recente 
woningmarktontwikkelingen in het licht
van de recessie.

TerugBlik
+ Voor de woningbouwprogrammering zijn in 2012 belangrijke 
stappen gezet en beslissingen genomen. De Stuurgroep 
heeft het regionaal instemmingsmodel vastgesteld en heeft 
ingestemd met de planningslijsten waarin afgesproken 
scenario’s zijn uitgewerkt naar woningbouwlocaties. Dit proces 
is verwoord in een ‘woondocument’. Landelijk bestaat er veel 
aandacht voor dit proces.
+ Door vermindering van de bovenregionale woningbouwopgave 
in de schragende gemeenten (Leek, Noordenveld en 
Hoogezand-Sappemeer) zijn gemeenten gecompenseerd.
+ Er heeft een uitwerkingsslag plaatsgevonden voor de 
kwaliteitsimpuls op woningbouwlocaties door mogelijkheden 
voor de programma’s Bereikbaarheid en Regiopark te 
combineren met de woningbouwlocaties. 
+ Er zijn drie kwartaalberichten 2012 opgesteld die inzicht geven 
in de huidige woningmarktsituatie. Voor het eerst ook met 
sturingsadviezen.
+ CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-regeling is 
ontwikkeld in samenwerking met de Rabobank en vastgesteld 
door de Stuurgroep.
+ Innovatieteam Wonen heeft advies gegeven voor innovatieve 
woonconcepten aan de hand van zeven basisprincipes en heeft 
daarnaast vier innovatieve ideeën bedacht voor locaties in de 
gemeente Ten Boer, Hoogezand-Sappemeer, Leek en Roden. 
+ Er twee overleggen gevoerd met een afvaardiging van 
corporaties en van bestuurders uit de Regio Groningen-Assen 
over verschillende woonthema’s en over de actualisatie van de 
Regiovisie. 

VooruiTBlik
+ Eén uitgebreide woningmarktmonitor wordt opgesteld met 
sturingsadviezen. Hierin staan o.a. de voortgang en de planning 
van de woningbouwopgave en wordt een relatie gelegd met de 
afgesproken scenario’s per gemeente. Rapportage wordt april 
2013 verwacht.
+ Er worden drie korte kwartaalberichten met sturingsadviezen 
worden opgesteld als input voor afstemming van de woning-
bouwprogramma’s.
+ Regionale CPO-regeling wordt opengesteld en uitgevoerd in 
samenwerking met de Rabobank.
+ Het innovatieteam Wonen komt met een uitwerking/
implementatie van een aantal eerder uitgebrachte kansrijke 
ideeën.
+ Het innovatieteam Wonen komt met een advies voor 
binnendorps en binnenstedelijk bouwen en geeft daarnaast 
nieuwe ideeën voor vier aangedragen locaties (Assen - 
Havenkade, Slochteren- Slochterhaven, Winsum - Lombok/
Winsum-Oost en Zuidhorn- RWZI)
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TerugBlik 2012
+ De heroverwegingen die in de Regio Groningen-Assen zijn opgemaakt over wonen en 
werken zijn vertaald naar het beleid en de financiële kaders van Assen. De uitvoering 
van de plannen voor de FlorijnAs passen binnen de nieuwe afgesproken kaders. 
+ De raad heeft ingestemd met een stedenbouwkundige visie en de uitwerkingsstrategie 
voor het Havenkwartier. Het planconcept laat ruimte om op actuele en toekomstige 
ontwikkelingen in te spelen. 
+ In januari is de visie op de Stadsboulevard vastgesteld. Deze is uitgewerkt naar een 
voorlopig ontwerp.
+ Voor de ontwikkeling van het Stationsgebied met de daarbij behorende voorzieningen 
is een businesscase opgesteld. 
+ Op 9 maart 2012 heeft de feestelijke start van de Blauwe As plaatsgevonden.
+ Op 24 mei 2012 heeft Minister Schultz van Haegen het tracébesluit verdubbeling N33 
Assen - Zuidbroek ondertekend.
+ In november 2011 is visiedocument en het projecten- en ideeënboek Assen aan de Aa 
vastgesteld door de raad. Het is opgezet als ‘cafetaria-model’. In 2012 is gewerkt aan de 
volgende projecten: Toegangspoort Drentse Aa, Fietspad Oude Spoorbaan (afgerond), 
Amelte en Nijlandsloop.
+ Voor Assen Zuid is in 2012 een ontwikkelstrategie opgesteld voor het werklandschap 
en is het bestemmingsplan vastgesteld.
+ Voor de Toeristisch Recreatieve Zone (TRZ) langs de A28 zijn twee toeristisch-
recreatieve concepten ontwikkeld. Voor het noordelijk deel is het concept de ‘Green 
valley’ ontwikkeld en voor het zuiden de ‘TT-experience’.
+ Ondanks de recessie zijn er in Assen 268 woningen gebouwd. Het gaat om 177 
huurwoningen en 91 koopwoningen.
+ Sinds het begin van de crisis is de verkoop van bedrijventerreinen teruggelopen 
maar niet gestagneerd en zijn er nieuwe panden verrezen op de beschikbare 
bedrijventerreinen.
+ Onder de titel ‘verbetering bereikbaarheid busstation Assen’ zijn langs de Europaweg 
9 nieuwe bushaltes aangelegd. Vooral de Q-liners en streeklijnen naar Groningen zullen 
profiteren van deze voorzieningen. 

VooruiTBlik 2013
+ Begin 2013 neemt de raad het besluit over het definitief ontwerp voor het Stations-
gebied. Op basis daarvan worden de aanbestedingen voorbereid.
+ Het definitief ontwerp voor de Stadsboulevard komt in 2013 gereed.
+ Begin 2013 wordt de Europese aanbesteding voor de aansluiting A28 in gang gezet.  
De werken starten eind 2013.
+ Op basis van de resultaten van het onderzoek naar een evenementenstation in Assen 
Zuid wordt de planontwikkeling verder uitgewerkt.
+ In 2013 verwachten we de oplevering van circa 300 woningen.
+ In 2013 wordt een Verkeersmanagementsysteem (VMS) ontwikkeld in samenhang met 
Sensor City als onderdeel van Beter Benutten ITS. Dit VMS is ook toepasbaar tijdens de 
werkzaamheden aan de FlorijnAs en bij evenementen. 
+ In het kader van Beter Benutten worden de stallingsvoorzieningen voor fietsen bij 
bushaltes verbeterd.

sociAAl-econoMische gegeVens

Inwoners   67.177

Huishoudens  29.459 

Beroepsbevolking  30.500  

Banen   41.240 

www.cbs.nl (februari 2012)

gemeente Assen
Assen is samen met de stad Groningen een belangrijke drager van 
het stedelijk netwerk Groningen-Assen. Assen heeft een essentiële 
functie voor wonen, voorzieningen en werken binnen de regio. 
Deze groene stad biedt een hoogwaardig woon- en werkklimaat. 
Aantrekkelijk voor bedrijven is de gunstige ligging aan de snelweg 
A28, de verdubbelde N33, de spoorlijn Zwolle-Groningen en de 
toenemende aanwezigheid van kennisinstellingen. De FlorijnAs is 
het programma voor bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling dat 
vanaf 2012 in uitvoering komt en voor 2020 wordt afgerond.

sociAAl-econoMische gegeVens

Inwoners   10.495 

Huishoudens  4.323 

Beroepsbevolking  -  

Banen   3.200

www.cbs.nl (februari 2012)

gemeente Bedum
Bedum vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen met 
de gemeenten Ten Boer, Winsum en Zuidhorn. 

TerugBlik 2012
+ In Bedum biedt het Structuurplan 2006 het ruimtelijk kader voor de locaties voor 
uitvoering van de woningbouwopgave en de uitbreiding van het bedrijventerrein. 
+ Om de verkeerssituatie in Bedum en Onderdendam te verbeteren is een nieuwe  
oost-(of)-west ontsluiting noodzakelijk. De aanpak is afhankelijk van de besluitvorming 
over de N361.
+ Voor de woningbouwopgave is in Bedum gestart met de uitbreidingswijk Ter Laan 4. 
Inmiddels is ongeveer 30% van de in totaal circa 350 woningen in dit plan verkocht/ 
gebouwd/ in aanbouw. 
+ Op diverse herontwikkeling-, transformatie- en invullocaties wordt een ander deel van 
de woningbouwopgave gerealiseerd en is een aantal plannen in verschillende stadia  
van voorbereiding. 
+ In samenhang met het centrumplan is voor de vervangende nieuwbouw van het 
seniorencomplex Bederawalda een integraal uitwerkingsplan opgesteld. Met het 
centrumplan wordt ingezet op een kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van 
de bebouwing (nieuwbouw winkels met appartementen) en het openbaar gebied 
(aankleding en parkeervoorzieningen) om ook in de toekomst de regionale functie 
van Bedum te kunnen garanderen. Het Kwaliteitsteam heeft in 2012 een positief 
advies gegeven en het project is op het uitvoeringsprogramma Substantiële Projecten  
geplaatst. 
+ Van het Bedrijvenpark Boterdiep fase 2 is de uitgifte in 2009 gestart. In totaal is  
circa 80% verkocht en grotendeels bebouwd.
+ Onderdeel van het investeringsprogramma Regiopark is het gebiedsplan Woldstreek. 
In 2012 is door de stuurgroep Woldstreek besloten af te zien van de mogelijkheid van 
een golfbaan, het proces voor het opstellen van een gebiedsinrichtingsplan wordt nu 
afgerond en zal in 2013 tot definitieve besluitvorming leiden.
+ Het project Bereikbaarheid station is gestart, opdracht voor het maken van een 
definitief schetsontwerp is verstrekt. De afronding is voorzien in 2013, daarna volgt  
de realisering.
+ Met het project Fietsrouteplus Bedum-Groningen is gestart. De afronding zal in 2013 
plaatsvinden.

VooruiTBlik 2013
+ Met de woningbouw in Ter Laan 4 wordt doorgegaan, het plan zal worden bijgesteld 
om op de huidige marktomstandigheden aan te sluiten.
+ De herstructureringsprojecten Vogelzang en Almastraat (fase 2) worden afgerond.  
In overleg met een marktpartij zal verder worden onderzocht of de transformatielocatie 
De Plank (20 woningen) op de markt wordt gebracht. Het herstructureringsproject 
Almastraat fase 3 (Wierden & Borgen) zal worden opgestart.
+ Met een planstudie voor de nieuwe verkeersstructuur aan de noordzijde van 
Bedum (mede ter verbetering van de ontsluiting van de Frico-Domo locatie) wordt in 
samenwerking met de Provincie Groningen een aanvang gemaakt.
+ Het centrumproject wordt in samenwerking met marktpartijen verder uitgewerkt, 
nadere besluitvorming is in 2013 te verwachten. Onderzocht wordt om een zorgcentrum 
te integreren.
+ De nieuwbouw van woningstichting Wierden & Borgen op het gesaneerde terrein van 
de voormalige gasfabriek (32 appartementen) en van het seniorencomplex Bederawalda 
(57 woningen) zal in 2013 starten.
+ Het Gebiedsplan Woldstreek wordt afgerond. Voor de eventuele uitvoering zal ook een 
beroep op de middelen van het Regiopark worden gedaan.
+ Nadat het definitief ontwerp voor het project Bereikbaarheid station gereed is, worden 
de voorbereidende werkzaamheden gestart. De uitvoering start in 2013. Voor een 
doorkijk naar de middellange en lange termijn ontwikkeling is een notitie opgesteld die 
in 2013 wordt ter vaststelling wordt aangeboden.

een greep uiT AcTuele projecTen

- Bereikbaarheid busstation Assen

- Arboretum Assen

- Aanleg beekdal Messchen, fase 1

- Herstel en aanleg fietspad oude   

 schoolpad Zeijen

- Toegangspoort Dijkveld

- Fietspad Spoorbaan, deelproject van  

 Assen aan de Aa

- Toegangspoort Drentsche Aa

- Landgoed Amelte 

- Inrichting Zeegseloopje

- Pilot onderhoud landschap middels  

 burgerparticipatie

een greep uiT AcTuele projecTen

- Fietsrouteplus Bedum - Groningen

- Bus / treinkooppunt stationsgebied   

 Bedum

- Natuurgebied Noordwolde en 

 Zuidwolde 

- Herinrichten Boterdiep Zuidwolde 

- Centrumplan Bedum

- Fietspad Ter Laan - Fraamklap

- Gebiedsplan Woldstreek

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

een greep uiT AcTuele projecTen

- Bereikbaarheid busstation Assen 

- Aanleg beekdal Messchen, fase 1

- Fietspad Spoorbaan, deelproject van      

 Assen aan de Aa 

- Toegangspoort Drentsche Aa, 

- Landgoed Amelte, deelproject Assen - 

 aan de Aa

een greep uiT AcTuele projecTen

- Fietsrouteplus Bedum – Groningen

- Facelift Noordelijke Stations

- Gebiedsplan Woldstreek 

- Centrumplan Bedum
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sociAAl-econoMische gegeVens

Inwoners   189.991 

Huishoudens  113.104 

Beroepsbevolking  92.000  

Banen   132.050

www.cbs.nl (februari 2012)

gemeente haren
Haren heeft een sterke eigen identiteit. Door de ligging nabij de 
stad Groningen heeft zich een aantrekkelijk, woonmilieu met een 
goed voorzieningenniveau ontwikkeld. 

TerugBlik 2012
+ Voor het uitwerken van de ontwerpopgave Haren heeft de gemeente een 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) opgesteld. In het LOP wordt vanuit de 
landschappelijke kwaliteiten gekozen voor woningbouw in Dilgt, Hemmen en Essen 
(Haren-Noord). 
+ Ten behoeve van de landschappelijke “ontwerp”opgave is het Landschaps-
uitvoeringsplan (LUP) vastgesteld. Het eerste project dat in uitvoering is gebracht is 
‘Kwaliteitsverbetering landgoed Huis te Glimmen’. Deze werkzaamheden zijn afgerond.
+ In 2009 is gestart met het project ‘Herstel kleine landschapselementen’. Binnen dit
project is de doelstelling geformuleerd om 1.300m houtwal te renoveren en 2.000m 
nieuwe houtwal aan te leggen. Het project Herstel kleine landschapselementen 
heeft in 2011 de Gouden Mispel heeft ontvangen van de Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap. 
+ Met het bedrijventerrein Nesciopark voldoet de gemeente Haren aan de opgave voor
bedrijvigheid tot 2020.
+ In mei 2010 heeft de Raad heeft ingestemd met de uitvoering van de Structuurvisie 
Meerweg. 
+ De bouw van de woningen in Haren-Noord DHE deelgebied 3 verloopt voorspoedig. 
Het aantal harde plannen op de inbreidingslocaties is de afgelopen jaren behoorlijk 
toegenomen, maar de productie blijft achter. Het ontwerp bestemmingsplan Haren 
Noord DHE deelgebieden 5 en 6 is ter inzage gelegd. 

VooruiTBlik 2013
+ Om na de aanleg en herstel van de kleine landschapselementen het behoud te 
waarborgen zijn er met de deelnemers afspraken gemaakt over het uit te voeren
onderhoud voor de komende 10 jaar. Vanwege het succes wordt onderzocht of het 
project ‘Herstel kleine landschapselementen’ een vervolg kan gaan krijgen. Voorliggend 
projectvoorstel streeft na om in de periode 2013 t/m 2016 opnieuw 1.300m houtwal 
te renoveren en 2.000m houtwal aan te leggen. Tevens zal 1.000m  meidoornhagen 
worden aangelegd en 300m meidoornhaag hersteld. 
+ Nadat het project Herstel Huis te Glimmen is afgerond is eind 2011 een start gemaakt 
met het opknappen van de eendenkooi en de naast gelegen speelweide in het 
Quintusbos, Glimmen. Dit is het vervolg op het succesvolle participatieproces wat als 
resultaat had een breed gedragen ontwerp voor beide elementen. 
+ Voor het bedrijventerrein Nesciopark is samen met een ontwikkelaar aan een 
stedenbouwkundig Masterplan gewerkt. De regio heeft toestemming gegeven voor een 
minder intensieve bebouwing. We starten de afslanking van het stedenbouwkundig 
masterplan op. Begin 2013 zal een aangepast plan worden gepresenteerd. 
+ Vrijwel direct na de aanleg van het transferium bleek dat de capaciteit niet was 
afgestemd op de onverwacht snelle en grote vraag. In dat verband wordt bekeken of 
en in hoeverre  tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het Transferium kan worden 
gerealiseerd in afwachting van een permanente oplossing. 
+ Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitwerking van de Meerwegvisie tot concrete 
projecten. Als eerste zal een wandelpad over de dijk langs de Meerweg worden 
aangelegd.
+ Het “substantiële” project Stationsbuurt is in voorbereiding.
+ In het kader van het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) wordt als 
eerste stap een integrale verkeersstructuurvisie ontwikkeld. Ook wordt meegenomen 
de ontwikkeling van een regionale noord-zuid fietsverbinding (fietsroute plus) tussen 
Groningen en Zuidlaren via Haren.
+ De gemeente Haren zal in 2013 het vigerend Woonplan 2004 actualiseren. 

sociAAl-econoMische gegeVens

Inwoners   18.515 

Huishoudens  8.248 

Beroepsbevolking  7.100  

Banen   7.660

www.cbs.nl (februari 2012)

gemeente groningen
De grootste concentratie op het gebied van wonen,  
voorzieningen en werken in Regio Groningen-Assen is  
te vinden in de stad Groningen.

TerugBlik 2012
+ Ondanks de recessie zijn in 2012 ruim 800 woningen gebouwd. 8% daarvan vindt in de 
uitleg plaats en 92% in de bestaande stad. In Meerstad zijn in 2012 27 woningen verkocht.
+ Het programma voor woningbouw en bedrijventerreinen t/m 2030 is fors naar beneden 
bijgesteld.
+ De manifestatie BOUWJONG is in juni 2012 feestelijk afgesloten, de projecten 
Wielewaalflat (150 eenheden) en Eendrachtskade ZZ (63) zijn gerealiseerd.
+ De gemeente en de corporaties werken aan uitvoering van het NLA 2.0.
+ Er is 1,5 hectare bedrijventerrein uitgegeven, ondanks de recessie meer dan in 2011. 
Bedrijventerrein Roodehaan is in uitgifte genomen.
+ In 2012 is een nieuwe innovatienota opgesteld.
+ De sloop van de Oostwand van de Grote Markt is voortgezet en er is gestart met de 
bouw van de parkeergarage onder het Forum. 
+ De kandidatuur voor de Floriade heeft het niet gehaald. Er wordt gewerkt aan een 
tijdelijke invulling van het Suikerunieterrein. 
+ Eind 2012 is gestart met een nieuw bereikbaarheidsplan a.g.v. het niet doorgaan van  
de Regiotram.
+ Het voorkeursalternatief voor het Stationsgebied is verder uitgewerkt.
+ Het definitieve Station Europapark is in december in gebruik genomen.
+ Er is gewerkt aan het Ontwerp-Tracébesluit voor de Zuidelijke Ringweg.
+ De aansluiting van P3 Euroborg op de Europaweg is in december opgeleverd.
+ In december is besloten om een nieuwe busbaan aan te leggen over de Europaweg.
+ Groningen Bereikbaar is van start gegaan.
+ Het definitief ontwerp voor de Sontbrug over het Winschoterdiep is vastgesteld.
+ De fietsrouteplus Groningen-Zuidhorn is gerealiseerd evenals de fietsbrug over het 
Reitdiep bij Zernike.

VooruiTBlik 2013
+ In 2013 verwachten we de oplevering van circa 800 woningen. Pas in 2014 zal de 
recessie merkbaar worden in de woningbouwproductie.
+ Er wordt gewerkt aan een aanvalsplan om de woningbouw op gang te houden ondanks 
het regeerakkoord, de recessie en het verdwijnen van ISV na 2014.
+ Meerstad wordt verder ontwikkeld volgens de nieuwe ontwikkelstrategie, met aandacht 
voor de verbinding met de stad (Sontbrug), de vaarverbinding en het aanleggen van 
groen.
+ De BOUWJONG projecten Belastingkantoor (136 eenheden) en Zonnelaan (135) worden 
opgeleverd. Voor de andere locaties is de planvoorbereiding verder gevorderd.
+ De stad blijft startersleningen verstrekken.
+ Er komt een aanjaagteam om tijdelijk ruimtegebruik te stimuleren.
+ De stad gaat fundamenteel nadenken over de toekomst van de binnenstad.
+ Het nieuwe bereikbaarheidsplan zal in 2013 gereed zijn.
+ Er komt een herijking van de parkeerbalans in relatie tot de regionale bereikbaarheid.
+ De uitwerking van het Stationsgebied zal aan het rijk worden voorgelegd via het BO-
MIRT.
+ De Minister neemt het Ontwerp-Tracébesluit voor de Zuidelijke Ringweg.
+ Samen met de provincie werkt de stad verder aan het ongelijkvloers maken van de 
Oostelijke Ringweg. 
+ Er worden 150 bushaltes ingericht met DRIS-panelen.
+ Planontwikkeling voor de op- en afritten Hoogkerk en de HOV-as Peizerweg wordt 
afgerond.
+ Er wordt gestart met de uitvoering van de Sontbrug.
+ De stad werkt aan duurzaamheidsdoelstellingen uit het Masterplan Groningen 
Energieneutraal via vijf sporen: warmte, zonne-energie, windenergie, biomassa en 
energiebesparing.

een greep uiT AcTuele projecTen

- Fietsbrug Reitdiep / Noordelijke 

 Ringweg / Plataanbrug

- Transferium Hoogkerk 

- HOV-as West Koeriersterweg 

- Doortrekking OV-as Peizerweg naar  

 hoofdstation Groningen

- Station Europapark

- Regiotram

- Busdoorstroming Europaweg

- Uitvoering 1e fase inrichtingsplan   

 Leegkerk-Dorkwerd   

- Fietsbrug Aduarderdiep

- Bezoekerscentrum Reitdiep

- Fietspad Groningen - Zuidlaardermeer

- Groningen, Hoofdstad van de smaak

- Verhogen van natuur- en belevings  

 waarde Piccardthofplas

- Toeristisch recreatieve infrastructuur  

 (TRIP) Paterswoldsemeergebied

- Stadsweg, eeuwenoude handelsroute

een greep uiT AcTuele projecTen

- A28 De Punt - Haren

- Bereikbaarheid transferium Haren 

- Tijdelijke uitbreiding transferium Haren

- Stationsgebied Haren, fietstunnel

- Buurderij Oost- en Onnerpolder

- Versterken landschapselementen 

 Haren

- Herstel Huis te Glimmen

- Herstel en recreatieve invulling eenden 

 kooi Huis te Glimmen

- Herstel natte landschapselementen  

 LUP Haren 

- Uitvoering structuurvisie Meerweg

- Intentdant Koningsas

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Toeristisch recreatieve infrastructuur  

 (TRIP) Paterswoldsemeergebied

- Entree Meerweg  

- Pilot onderhoud landschap middels  

 burgerparticipatie

een greep uiT AcTuele projecTen

- Fietsrouteplus Zuidhorn - Groningen

- Fietsrouteplus Bedum - Groningen

- Station Europapark

- Bus op de vluchtstrook A7 Leek - 

 Munnikesloot – Hoogkerk

- Verkeersmanagement Ring Groningen 

- Aansluiting P+R Europapark (P3) op  

 Europaweg

- Bus doorstroming Europaweg 

- Fietsbrug Reitdiep / Noordelijke 

 Ringweg (voltooid)

- Uitvoering 1e fase inrichtingsplan   

 Leegkerk-Dorkwerd   

- Realisatie Stadsrandzone Peizermaden

- Versterking recreatieve infrastructuur,  

 landschap EHS Reitdiepgebied

- Verkenning integrale opgave 

 Laagveengordel

een greep uiT AcTuele projecTen

- Herprofilering weg/fietspad langs   

 Meerweg

- Bus op vluchtstrook  A28 

 De Punt – Haren

- Verbetering  Bereikbaarheid 

 transferium Haren / westelijke 

 aansluiting A28 (Meerweg)

- Permanente uitbreiding transferium   

 Haren Stationsgebied Haren 

- Versterken landschapselementen 

 Haren

- Herstel natte landschapselementen  

 LUP Haren fase 1

- Uitvoering structuurvisie Meerweg

- Verkenning integrale opgave 

 Laagveengordel

- Entree Meerweg incl verbinding 

 Paterwoldsemeer - Friescheveen

- Herstel en recreatieve invulling 

 eendenkooi Huis te Glimmen

- Landschapselementen Haren fase 2
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gemeente 
hoogezand-sappemeer 
Hoogezand-Sappemeer heeft samen met de gemeenten Leek en 
Noordenveld een schragende functie in de Regio. Dit betekent dat 
Hoogezand-Sappemeer een ondersteunende functie heeft voor 
de concentratie van wonen, werken en voorzieningen. De in 2012 
geactualiseerde regionale woningbouwopgave van Hoogezand-
Sappemeer wordt in de diverse woningbouwplannen gerealiseerd.

TerugBlik 2012
+ Gelet op actualisering van de regionale woningbouwopgave is besloten om de Ont-
wikkelingsstrategie De Groene Compagnie los te laten en wordt geen verdere invulling 
meer aangegeven.
+ In 2012 is besloten om plannen rondom de Regiotram te beëindigen.
+ In 2012 zijn belangrijke besluiten genomen voor de doorontwikkeling van het nieuwe 
Stadshart van Hoogezand-Sappemeer. Gelet op de regionale functie van het stadshart 
is een financiële bijdrage van Substantiele Projecten  toegekend. 
+ In 2012 is een start gemaakt met de realisatie van de fietspaden Vosholen fase 3 en 
Woldweg – Foxholstermeer.

VooruiTBlik 2013 
+ Hoogezand-Sappemeer heeft ambities die te maken hebben met de rol van de 
gemeente in de Regio. Hierin is voor de komende jaren nog een groei van het aantal 
wooneenheden voorzien. Het betreft:
+ Het verbeteren van de uitstraling en functie van het stadshart en creëren van nieuwe 
‘binnenstedelijke’ woonmilieus.
+ Het verbeteren en upgraden van de structuur van de hoofdontsluiting en de interne 
verbindingen naar de stations zijn een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken van 
nieuwe inwoners en het faciliteren van bedrijvigheid.
+ Naast invulling van de groeiambities en het opvangen van regionale behoefte, blijft 
Hoogezand-Sappemeer ook doorgaan met wijkvernieuwing om aan de veranderende 
kwaliteitsvraag van bewoners te kunnen voldoen en de kwalitatieve uitstraling van de 
gemeente te versterken.
+ De gemeente kiest voor het intensiveren en vernieuwen van bestaande 
bedrijventerreinen en het verder vormgeven van de regionale samenwerking op het 
gebied van bedrijvigheid.
+ In 2012 zijn de plannen voor de Regiotram stopgezet. Ook is in 2012 besloten 
geen OV-knoop te realiseren in Hoogezand-Sappemeer. In 2013 zal de volledige 
netwerkanalyse voor de regio geactualiseerd worden op basis waarvan de nieuwe 
bereikbaarheidstrategie, inclusief te nemen maatregelen, bepaald wordt. 
+ In het kader van het Regioproject “Stadsranden” formuleert ook Hoogezand-
Sappemeer projecten.

sociAAl-econoMische gegeVens

Inwoners   34.814 

Huishoudens  15.577 

Beroepsbevolking  15.600  

Banen   13250

www.cbs.nl (februari 2012)

gemeenten 
leek en noordenveld
( Gezamenlijke opgave ) IGS LEEK-RODEN

Leek en Roden (gemeente Noordenveld) hebben een 
schragende functie in de Regio Groningen-Assen. Ten behoeve 
van de invulling van die functie hebben de raden van Leek 
en Noordenveld de Intergemeentelijke structuurvisie Leek-
Roden (IGS) vastgesteld. Bij de uitvoering van de IGS wordt 
samengewerkt tussen de provincies Groningen en Drenthe, de 
gemeenten Leek en Noordenveld en de Dienst Landelijk Gebied. 
Deze samenwerking is bekrachtigd in een op 2 juli 2010 door 
partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst.

TerugBlik 2012
+ De sombere economische vooruitzichten en de situatie op de woningmarkt zijn 
aanleiding geweest om het woningbouwprogramma binnen de Regio Groningen-
Assen opnieuw tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot het instemmingmodel; 
nieuwe regionale afspraken over het aantal te bouwen woningen en de ontwikkeling 
van nieuwe bedrijventerreinen. De regionale afspraken hebben geleid tot een forse 
bijstelling van het woningbouwprogramma van de beide gemeenten en de keuze 
om potentiële woningbouwlocaties uit de IGS niet, niet volledig of niet meer op 
korte termijn te ontwikkelen. Met steun van de regio en de beide provincies is de 
boekwaarde van al verworven gronden afgewaardeerd en is gecompensenseerd 
in gemaakte plankosten. Verder wordt gewerkt aan de totstandkoming van een 
investeringsprogramma, dat met financiële steun van de regio en de beide provincies 
in de periode tot 2020 wordt uitgevoerd. 
Mede als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen is een discussie gestart 
over de toekomst van de IGS en de daarbij horende samenwerking. Die discussie wordt 
mede beïnvloed door de actualisatie van de Regiovisie, die in 2012 is gestart.   

VooruiTBlik 2013
De inzet in 2013 zal in ieder geval gericht worden op de volgende werkzaamheden: 
+ het voortzetten van de ontwikkeling van de woonwijk Oostindie (kern Leek), inclusief 
de implementatie van het advies van het Innovatieteam;
- het faciliteren van binnendorpse woningbouw door marktpartijen  
(kernen Leek en Roden); 
- de herinrichting en kwaliteitsverbetering van de Albertsbaan  
(centum Roden) oppakken;
- het uitvoeren van de formele procedure voor het bestemmingsplan  
‘Zevenhuizen Oost’;
- de herinrichting en kwaliteitsverbetering van het centrumgebied van de kernen Leek 
en Nietap (gemeente Noordenveld). Het betreft hier een project uit het regionale 
Uitvoeringsprogramma Substantiële Projecten, waarvan de uitvoering in 2012 is gestart; 
- het verder uitwerken en uitvoeren van het Investeringsprogramma Leek-Roden. 
Hiertoe wordt onder andere de herstructurering van het bedrijventerrein Bitseveld 
uitgevoerd, het plan van aanpak voor de studie naar de kwaliteitsverbetering van 
hoogwaardig openbaar vervoer Groningen-Roden-Leek v.v. uitgevoerd en wordt 
een uitvoeringsprogramma voor de landschapsopgave Terheijl (onderdeel van de 
landgoederenzone Nienoord- Terheijl- Mensinge) opgesteld;
- het vervolgen van een in 2012 gestart onderzoek naar de mogelijkheden van een 
alternatieve aanwending (definitief of tijdelijk) van overtollige gronden;
- het vervolgen van en zo mogelijk trekken van conclusies in de discussie over de 
toekomst van de IGS en de bijbehorende samenwerking.

gezAMenlijke sociAAl-

econoMische gegeVens

Inwoners   50.127  

Huishoudens  21.059  

Beroepsbevolking  21.900  

Banen   16.560

www.cbs.nl (februari 2012)

een greep uiT AcTuele projecTen

- Fietsverbinding “de Vosholen”

- Fietsroute Woldweg - Foxholstermeer

- Stadshart Hoogezand

- Fietspad Wolfsbarge

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

een greep uiT AcTuele projecTen

- Dynamisch gebruik busbaan 

 Peize-Groningen

- DRIS-studie, DRIS-informatie A7 en   

 DRIS-informatie N372

- Bus op de vluchtstrook A7 

- Recreatieve voorzieningen Veenhuizen

- Centrumplan Leek - Nietap

- Veenhuizen, Kolonie in beeld

- Fietspad oostindie

- Fietspaden Veenhuizen en 

 Fochteloerveen

- Veenhuizen, Kolonie in beeld, sluis 3

- Ecologische verbindingszone F’veen en  

 bovenloop Slokkert

- Recreatieve voorzieningen en 

 infrastructuur i.k.v. waterberging

- TRI Landgoederenzone Nienoord

- Versterken recreatieve infrastructuur 

 Beekherstel Oostervoortsediepje

- Natuur, landschap en recreatie

- Schakel landgoed Nienoord - centrum  

 Leek-Nietap

- Uitvoering ontwikkelingsvisie Leek  

 stermeern (VIEP), versterken 

 recreatieve infrastructuur Onlanden  

 (VIEP) 

- Brinkenplan Noordenveld

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Revitalisering enkele Knapzakroutes

- Zwartendijksterschans (Schans bij Een)

- Realisatie Stadsrandzone Peizermaden

- Pilot onderhoud landschap middels  

 burgerparticipatie

een greep uiT AcTuele projecTen

- Fietsverbinding “de Vosholen”

- Verkenning integrale opgave 

 Laagveengordel

- Transferium Hoogezand 

 (P+R faciliteit, 1e fase) 

- Stadshart Hoogezand

een greep uiT AcTuele projecTen

- Realisatie Stadsrandzone Peizermaden

- Huis Ter Hansouwe 

- Veenhuizen, Kolonie in beeld

- Uitvoering ontwikkelingsvisie 

 Leekstermeer

- Brinkenplan Noordenveld

- Centrumplan Leek-Nietap

- Recreatieve voorzieningen Veenhuizen 

- Verkenning integrale opgave 

 Laagveengordel

- Bus op de vluchtstrook A7 Leek - 

 Munnikesloot – Hoogkerk

- Dynamisch gebruik busbaan Peize -  

 Groningen  

- TRI Landgoederenzone Nienoord

- Schakel landgoed Nienoord-centrum  

 Leek/Nietap

- Wandelnetwerken Westerkwartier en  

 Middag-Humsterland, fase I

- Versterken recreatieve infrastructuur  

 Onlanden 

- Het Hoge Hert
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sociAAl-econoMische gegeVens

Inwoners   15.546  

Huishoudens  6.404  

Beroepsbevolking  6.000  

Banen   3.220

www.cbs.nl (februari 2012)

 

een greep uiT AcTuele projecTen

- Herinrichting Slochterhaven

- Fietspad Meenteweg

- Freaylemaborg

- Herstel sluis Haansvaart Slochteren

- Versterking recreatieve infrastructuur  

 EHS Midden-Groningen, fase I 

 Knuppelpad

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Versterking recreatieve infrastructuur  

 EHS Midden-Groningen

gemeente slochteren
De gemeente Slochteren ligt in de groene driehoek tussen 
Groningen, Delfzijl en Hoogezand-Sappemeer, met nog volop rust 
en ruimte. Harkstede, Slochteren en Siddeburen zijn de grootste 
kernen en in het ruime buitengebied liggen diverse kleine dorpen. 
De dorpen, gelegen in het lint, staan bekend om hun vaak 
karakteristieke woonhuizen en boerderijen.

TerugBlik 2012
+ Voor de kern Harkstede is gewerkt aan een ruimtelijke structuurvisie waarbij met name 
aandacht is voor de dorpsranden en de functioneel ruimtelijke koppeling met Meerstad. 
+ In het natuurontwikkelingsgebied Midden Groningen is het gebied Dannemeer 1 
afgerond. Het gebied Dannemeer tussen het Slochterdiep en de Slochtermeenteweg is 
het centrum van de natuurontwikkeling Midden Groningen. Samen met de aanleg van 
Dannemeer is het laatste deel van het Toeristisch Recreatief en Archeologisch Project 
(TRAP) Duurswold aangelegd. Het laatste deel van deze TRAP route betreft een fietspad 
langs één van de laatste stukken van de oude rivier de Fivel.
+ Bedrijvenpark Rengers heeft in 2012 PostNL als nieuw bedrijf verwelkomd. Vanwege 
de afwikkeling van het (vracht)verkeer is de verbindingsweg tussen fase 2 en 4 van het 
bedrijvenpark versneld aangelegd.
+ Het bestemmingsplan Verlengde Veenlaan is in 2012 onherroepelijk geworden. In het 
plan is ruimte voor 45 woningen en wordt gefaseerd uitgevoerd. Het project heeft de 
naam ‘de Molenstreek’ gekregen. Particulier opdrachtgeverschap is het uitgangspunt. 
+ De restauratie van het waardevolle cultuurhistorische monument Sluis Haansvaart is 
afgerond. De sluis maakt onderdeel uit van het rondje Schildmeer en heeft een functie als 
waterinlaat voor het achterliggende gebied.
+ In het masterplan voor het centrumgebied van Slochteren zijn de kaders geschetst voor 
herinrichting van het dorpscentrum en wordt nu verder uitgewerkt. 
+ De eerste stappen zijn gemaakt om het gebied Steendam – Schildmeer goed op de 
kaart te zetten. Door het kwaliteitsteam is hierover een advies ontvangen.
+ In Meerstad is de basisschool gerealiseerd waarin ook kinderopvang is gevestigd. 

VooruiTBlik 2013
+ In 2013 wordt het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijvenpark Rengers ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.
+ Voor het natuurontwikkelingsgebied Dannemeer 2 is het bestek voor de uitvoering 
gereed. De uitvoering start in het voorjaar van 2013. Met de uitvoering van Dannemeer 2 
wordt een extra toeristische voorziening in de vorm van een knuppelpad meegenomen. 
Het gebied krijgt hierdoor een extra toeristische attractie die kan worden bereikt door 
een fietspad en nieuw aan te leggen parkeerplaatsen.
+ De structuurvisie voor Harkstede zal naar verwachting in 2013 worden afgerond. 
+ Het plan Eilandrijk 3a in Harkstede is vastgesteld en de grondverwerving is gestart. 
+ De gemeente gaat verder met gesprekken met marktpartijen om de nieuwbouwopgave 
uit het masterplan centrumgebied Slochteren uit te werken. De historische bebouwing 
krijgt een nieuwe invulling en er komt een stedenbouwkundig plan voor de pleinen. Het 
innovatieteam zal een advies over de Slochterhaven uitbrengen.
+ Ook wordt in 2013 het gemeentelijk verkeer en vervoersplan vastgesteld. 
+ De dorpsentree Korenmolenweg wordt heringericht door een reconstructie van berm en 
weg en er worden drie bedrijfspercelen toegevoegd.
+ De verkoop van de eerste 10 kavels aan de Verlengde Veenlaan start in 2013, zodra het 
bouwrijp maken is afgerond. 

gemeente Ten Boer
Ten Boer vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen met 
de gemeenten Bedum, Winsum en Zuidhorn.  

TerugBlik 2012
+ Ook voor Ten Boer heeft het instorten van de woningmarkt grote (financiële) 
gevolgen. Dit betekent dat de lopende uitbreidingsplannen langer doorlopen en de 
toekomstige uitbreidingswijk Woldwijk later zal starten. 
+ Uitbreidingsplan Woldwijk: Er is op de bestaande boekwaarde de afgelopen jaren 
een bedrag afgeboekt. Er zou aanmerkelijk meer moeten worden afgeboekt maar 
hiervoor ontbreken bij de gemeente de financiële mogelijkheden. Voor Woldwijk is 
een aantal onderzoeken (onder andere door het Innovatieteam Wonen) gestart om 
verschillende mogelijkheden na te gaan.
+ Centrumplan: Gezien het niet verkopen van de woningen in cluster IV is besloten 
om deze ontwikkeling op te schorten. 
+ Uitbreidingsplan Dijkshorn: Er zijn helaas in 2012 geen kavels in dit gebied verkocht. 
Er is besloten dat er definitief geen transferium zal worden gerealiseerd. 
+ Wegverbinding Groningen – Delfzijl N360: In 2012 heeft de provincie besloten alleen 
verder te gaan met het uitwerken van het sobernulplus alternatief. Dit betekent dat 
alleen verbeteringen op de knelpunten gaan plaatsvinden. 
+ Fietsroute Plus Groningen – Ten Boer: Parallel aan het project wegverbinding N360 
zijn diverse routealternatieven voor een nieuwe hoogwaardige en comfortabele 
fietsroute tussen Groningen en Ten Boer bedacht. In 2013 wordt een nadere keuze 
gemaakt. 
+ Toegankelijke bushaltes: Er ligt de opgave om vóór 2015 ongeveer de helft 
van alle bushaltes in de gemeente Ten Boer toegankelijk te maken voor minder 
validen. Omdat de meeste haltes eigendom zijn van de provincie ligt deze opgave 
voornamelijk bij de provincie. In 2012 zijn hierover afspraken met de provincie 
gemaakt.  

VooruiTBlik 2013
+ Voor de toekomstige uitbreidingswijk Woldwijk zal duidelijk moeten worden welke 
mogelijkheden kansrijk zijn en wat de resultaten, ook in financiële zin, kunnen 
opleveren. 
+ Centrumplan: voor het nog te realiseren veld 1 is de verwachting dat met de bouw 
van de woningen op Veld I zal worden gestart.
+ De resterende kavels in het plan Dijkshorn, worden naar verwachting de komende 
tijd verkocht. Wel zal het verkooptempo aanmerkelijk lager liggen dan in eerste 
instantie was aangenomen. 
+ Naar verwachting worden de resterende appartementen op de voormalige BIM-
locatie aan de Groene Zoom in Ten Boer in 2013 opgeleverd. 
+ In het kader van de Stadsrandaanpak Groninger Ommelanden participeert 
de gemeente in diverse projecten, mede in relatie met de benoeming tot 
investeringsgebied voor het Regiopark, namelijk: de identiteitsvisie Damsterdiep. 
+ Het Ruimtelijk Ontwikkelingskader voor het Dijkpark, in 2012 opgesteld 
gebruikmakend van een uitgebreid participatieproces, brengt de uit te voeren 
werkzaamheden in het gebied tussen Eemskanaal en Damsterdiep samen met de 
gewenste ontwikkelingen benoemd in de identiteitsvisie Damsterdiep. In 2013 zal 
hierover besluitvorming plaatsvinden.
+ Er wordt, in samenspraak met de Regio Groningen-Assen en de provincie een plan 
voorbereid om de dorpsentree van Ten Boer te verbeteren. De planning is dat de 
uitvoering in de tweede helft van 2013 zal plaatsvinden.
+ Wegverbinding Groningen – Delfzijl N360: In 2013 wordt het definitieve 
maatregelenpakket vastgesteld en een realisatiebesluit opgesteld over de te nemen 
maatregelen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

sociAAl-econoMische gegeVens

Inwoners   7.454 

Huishoudens  2.945  

Beroepsbevolking  7.454  

Banen   860

www.cbs.nl (februari 2012)

een greep uiT AcTuele projecTen

- MER-studie N360 Ten Boer - 

 Groningen

- Centrumplein Ten Boer

- Herstelplan Damsterdiepgebied 

 Ten Boer

- Dorpsentree Ten Boer

- 1e fase Fietspad Eemskanaal-

 Noordzijde

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Stadsweg, eeuwenoude handelsroute

een greep uiT AcTuele projecTen

- Herstel sluis Haansvaart Slochteren 

- Versterking recreatieve infrastructuur  

 EHS Midden Groningen fase I 

 knuppelpad

- Versterking recreatieve infrastructuur  

 EHS Midden Groningen fase II

- Versterking groene dorpslint in het   

 open landschap Duurswold

- Herinrichten Sloterhaven

een greep uiT AcTuele projecTen

- Herstel Damsterdiepgebied Ten Boer

- Centrumplein Ten Boer

- Dorpsentree Ten Boer
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gemeente winsum
Winsum vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen  
met de gemeenten Ten Boer, Bedum en Zuidhorn. 

TerugBlik 2012
+ De gemeente heeft gewerkt aan het versterken van de winkelvoorzieningen. Er zijn 
plannen in voorbereiding voor een versterking van winkelcentrum Obergon. Door de 
verschuiving in supermarktland is de planvorming vertraagd. 
+ Er is een ondernemersfonds ingesteld en de Stichting Promotie Winsum is opgericht. 
Met als doel Winsum met behulp van evenementen op de kaart te zetten en meer 
kooppubliek te trekken. 
+ De parkeermogelijkheden bij het station in Winsum zijn uitgebreid. Daarnaast zijn bij de 
stations in Winsum en Sauwerd E-laadpunten aangebracht . 
+ Om de toegankelijkheid van het perron van het station Winsum voor minder validen te 
verbeteren, zijn plannen uitgewerkt voor de aanleg van een nieuwe hellingbaan aan de 
voorzijde van het station. Verwachte start uitvoering in 2013.
+ Er is een tweetal inbreidingslocaties in ontwikkeling genomen. Door de situatie in 
de markt verloopt de verkoop van de woningen moeizaam. Voor één van beide wordt 
daarom gezocht wordt naar een alternatieve invulling. Het innovatieteam heeft zich 
hierover gebogen.
+ De mogelijke tracés van het fietsroute plus tussen Winsum en Groningen zijn met de 
inwoners van het gebied besproken.
+ Samen met ondernemers is een begin gemaakt met actieplannen voor zowel recreatie 
& toerisme, als voor economie. 
+ In de realisatie van projecten in het Reitdiepgebied zijn stappen gezet. Zo is de 
financiering van een voetveer Aduaderzijl-Schaphalsterzijl grotendeels rond, is er een 
initiatiefgroep opgericht en wordt gekoerst op realisatie voor zomerseizoen 2013 
+ Ook wordt de verbinding Winsum-Garnwerd onderzocht, met als streven een veiliger 
fietsverbinding en een alternatieve route voor het Pieterpad.
+ Het verpleeghuis De Twaalf Hoven heeft twee nieuwe woongebouwen (Allershoff en 
Tiggelborg) in gebruik genomen, ter vervanging van de gedateerde oudbouw.  
+ Het bestemmingsplan en de grondexploitatie voor Winsum Oost zijn vastgesteld en de 
gemeente werkt aan de voorbereiding van het uitbreidingsplan.
+ Woningstichting Wierden en Borgen bouwt 55 woningen in Obergum Noord.

VooruiTBlik 2013
+ Uitbreiding vindt op korte termijn vooral plaats in het plan Oosterhuisen in Baflo.
+ Voor Winsum Oost werkt de gemeente aan een gefaseerde ontwikkeling in meerdere 
deelplannen.
+ In 2013 volgt uitsluitsel over de te varen koers voor de N361.
+ De verduurzaming van bestaande woningen wordt ondersteund door een collectief van 
plaatselijke ondernemers.
+ Gestart wordt met de uitwerking van de technische haalbaarheid van de aanleg van 
een verbindingsweg tussen de Onderdendamsterweg en de Trekweg in Winsum, om 
daarmee de bereikbaarheid van het station (openbaarvervoersknooppunt) in Winsum 
flink te verbeteren.  
+ De gemeente onderzoekt samen met de schoolorganisaties de haalbaarheid van een 
brede school in Winsum en Baflo.
+ Er wordt gestart met de herinrichting van de Onderdendamsterweg. Die verloopt 
gefaseerd en wordt in 2014 afgerond.
+ In het centrum ontwikkelt de gemeente de Boogpleinlocatie met winkels en woningen. 
+ In 2013 staat besluitvorming door de gemeenteraad over de structuur-, woon- en 
verkeersvisie en het te voeren sportbeleid  op de rol. Aansluitend wordt de uitvoering van 
hieruit voortvloeiende zaken ter hand genomen. 
+ De gemeenteraad besluit in 2013 over de (co)financiering van projecten voor de 
komende jaren.
+ Op het terrein van verpleeghuis De Twaalf Hoven verrijst een derde woongebouw. 
Gewerkt wordt aan plannen voor verdere vervangende nieuwbouw.

sociAAl-econoMische gegeVens

Inwoners   14.054  

Huishoudens  5.861  

Beroepsbevolking  7.100  

Banen   2.480

www.cbs.nl (februari 2012)

 

een greep uiT AcTuele projecTen

- Facelift Noordelijke Stations

- Wierdenland museum

- Dorpscentrum Boogplein Winsum

- Herinrichting Onderdendamsterweg

- Revitalisering enkele dorpsommetjes  

 (Struunroutes)

- Herstel Karateristieke Boerenerven 

 Middag Humsterland

- Versterking recreatieve infrastructuur,  

 landschap EHS Reitdiepgebied

- Klein Wetsinge: landschap, landbouw en  

 voedsel

gemeente Tynaarlo
Wie wil er niet in Tynaarlo wonen, de groene long tussen  
Groningen en Assen? Ruimte genoeg, er komen regelmatig 
nieuwe bouwkavels op de markt. En nog steeds vinden die  
bouwkavels aftrek, al loopt het niet zo hard als een paar jaar  
geleden en is de ene wijk populairder dan de andere.

De belangrijkste uitbreidingslocaties zijn Ter Borch (Eelderwolde), Groote Veen 
(Eelde) en Oude Tolweg-Zuid (Zuidlaren). Verder zijn er kleine uitbreidingslocaties: 
Donderen, Zuidlaarderveen en Zuidoevers (De Groeve). Afgelopen zomer is besloten 
de bestemmingsplanvorming voor De Bronnen (Vries) op te pakken. Daarnaast vindt in 
Nieuwe Akkers (Paterswolde) vervangende nieuwbouw plaats. Verder zijn er plannen 
voor het versterken van de 3 hoofd(winkel)centra, waarbij woon- en winkelruimte wordt 
toegevoegd. Tenslotte is het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren een 
herontwikkellocatie waarvoor de planvorming wordt voorbereid.

TerugBlik 2012 
+ In Ter Borch is plaats voor ca. 1.200 woningen. Tot en met 2011 zijn er bijna 500 
kavels verkocht, waarvan inmiddels 455 bebouwd. In 2011 zijn 32 kavels verkocht, met 
name in de Waterwijk. Door diverse omstandigheden is het aantal verkochte kavels 
in 2012 lager uitgevallen. Deze zomer is de vaarverbinding tussen Waterwijk en het 
Paterswoldsemeer in gebruik genomen. Bewoners kunnen nu vanaf hun huis naar het 
meer varen. Hiertoe is een brug in de Groningerweg en een sluisje aangelegd. Ook  is 
hiermee een schakel in de ecologische verbindingszone tussen de Onlanden en het 
Paterswoldsemeer gerealiseerd.
+ In Groote Veen is plaats voor bijna 200 huizen en een multifunctionele accommodatie. 
Het woningsegment is zeer divers. Er zijn kavels beschikbaar om zelf te bebouwen, 
eveneens zijn er kant- en klare projectwoningen in diverse prijsklassen. 
+ De eerste huizen zijn bewoond. In opdracht van de SEW worden momenteel 27 
sociale huur- en 37 sociale koopwoningen gebouwd. De eerste huizenblokken zijn 
opgeleverd en bewoond. Na instemming van de gemeenteraad met het Integraal 
Accommodatiebeleid is de voorbereiding voor de bouw van de MFA opgepakt.
+ Zuidoevers: na een korte periode van herijking is begin 2012 de verkoop van kavels 
weer opgepakt, tevens worden aanpassingen van de entree voorbereid.
+ In juni heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor het opstellen van het 
bestemmingsplan voor realisatie van circa 300 woningen in De Bronnen.
+ Oude Tolweg-Zuid blijft een succesvol plan. Ook de uitgifte van het laatste plandeel 
lijkt goed te verlopen.

VooruiTBlik 2013
+ In Ter Borch wordt de volgende deelwijk bouwrijp gemaakt: Rietwijk. De eerste kavels 
komen in de loop van 2013 op de markt. Ook wordt gewerkt aan verdere invulling van 
het Entreegebied. Hierbij is het, gelet op de huidige markt, de vraag in welke mate dit 
met realisatie van appartementen is.
+ Gesprekken over invulling van het voorterrein van de Prins Bernhardhoeve worden 
naar verwachting in 2013 afgerond.
+ In Groote Veen krijgt de planvorming van de MFA gestalte en blijft de inzet gericht op 
kavelverkoop, net als in de overige plangebieden.
+ Eind 2013 is het ontwerp bestemmingsplan De Bronnen gereed.
+ De planvorming van de centrumplannen Eelde en Vries worden in 2013 afgerond. 
Aandachtspunt hierbij blijft de financierbaarheid.

sociAAl-econoMische gegeVens

Inwoners   32.450  

Huishoudens  13.598  

Beroepsbevolking  14.000  

Banen   10.260

www.cbs.nl (februari 2012)

  

een greep uiT AcTuele projecTen

- Rotonde Meerweg Paterswolde

- Brink Zuidlaren

- Revitaliseren dorpscentra

- Inventarisatie landschapselementen 

- Fietsverbinding Eekhoornstraat-

 Paasveen

- Realisatie ecologische verbindingszone  

 Ter Borch

- Huis Ter Hansouwe

- Herstel particuliere landschaps-

 elementen

- Intentdant Koningsas

- Toegangspoort Noord

- Revitalisering enkele Knapzakroutes

- Toeristisch recreatieve infrastructuur  

 (TRIP) Paterswoldsemeergebied

- Landgoederengordel Noord-Drenthe 

- Pilot onderhoud landschap middels  

 burgerparticipatie

een greep uiT AcTuele projecTen

- Fietsroute rotonde Meerweg - 

 Paterswolde 

- Bus op vluchtstrook  A28 De 

 Punt – Haren

- Realisatie Stadsrandzone Peizermaden

- Toeristisch recreatieve infrastructuur  

 (TRIP) Paterswoldsemeergebied, fase 1

- Herstel particuliere landschaps-

 elementen Tynaarlo

- Huis Ter Hansouwe

- Verkenning integrale opgave 

 Laagveengordel

- Inrichting Zeegserloopje

- Landgoederengordel Noord-Drenthe  

 fase 1

- Revitalisering dorpscentra gemeente - 

 Tynaarlo

- Brink Zuidlaren 

- Versterken recreatieve infrastructuur  

 Onlanden 

- Het Hoge Hert

een greep uiT AcTuele projecTen

- Facelift Noordelijke Stations

- Klein Wetsinge: landschap, landbouw  

 en voedsel

- Versterking recreatieve infrastructuur,  

 landschap EHS Reitdiepgebied

- Herstel karakteristieke boerenerven  

 Middag Humsterland

- Herstel en versterken wierden Middag  

 Humsterland

- Herinrichting Onderdendamsterweg

- Boogplein Winsum 

- Wandelnetwerken Westerkwartier en  

 Middag-Humsterland, fase I
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gemeente zuidhorn
Zuidhorn vervult binnen de Regio een schakelfunctie, samen met 
de gemeenten Ten Boer, Bedum en Winsum. 

+ Voor Zuidhorn bestaat de woningbouwopgave met name uit de ontwikkeling van 
de nieuwe woonwijk Oostergast, met een capaciteit van 1.100 woningen. Inmiddels 
zijn in fase 1, 160 woningen (projectmatig / vrije kavels) gebouwd. In 2010 is het 
nieuwe woonzorgcentrum in gebruik genomen met 200 intramurale plaatsen c.q. 
aanleunwoningen en 100 (sociale) huurwoningen. In fase 2A en 2B worden 143 woningen 
gebouwd. 
+ De gemeenteraad heeft op 17 december 2012 ingestemd met de temporisering van 
de woningbouwopgave voor fase 2D. De productie is teruggebracht van 58 naar 47 
woningen per jaar.
+ Voor de vervolgontwikkeling in fase 2D gaat Zuidhorn fasegewijs verwerven en 
realiseren. In het eerste te verwerven deel 2D-A kunnen 218 woningen worden gebouwd. 
+ Binnen de schakelfunctie van de kern Zuidhorn is het komplan Zuidhorn een project 
van regionaal belang. De gemeente Zuidhorn voert een omvangrijk project uit om het 
dorpscentrum van Zuidhorn om te vormen tot een eigentijds centrum, dat kwalitatief 
en kwantitatief in staat is de verzorgende functie voor het omliggende gebied ook in 
de toekomst waar te maken. Zij doet dit door het realiseren van nieuwe culturele en 
winkelvoorzieningen, het herstructureren van woongebieden in het dorpscentrum en 
het opwaarderen van de verblijfsfunctie van het openbare gebied.
+ Het nieuwe Cultureel Centrum aan de Jellemaweg met drie appartementenblokken 
is gereed. Woonzorgcentrum het Zonnehuis is verplaatst naar de nieuwe 
wijk de Oostergast. Er is via een spoorwegonderdoorgang een nieuwe 
langzaamverkeersverbinding gerealiseerd tussen het nieuwe woonzorgcentrum en 
het dorpscentrum. Het nieuwbouwproject Overtuinen met een supermarkt, winkels, 
30 appartementen en een ondergrondse parkeergarage is afgerond. De nieuwbouw 
van twee supermarkten, een winkel en een ondergrondse parkeergarage aan de 
Dorpsvenne is gestart in 2012 en wordt begin 2014 opgeleverd. 
+ Voor het dorpscentrum is een fasegewijze herstructurering van de openbare ruimte in 
uitvoering. De nieuwe centrumpleinen Overtuinen en het Holtplein zijn in 2012 ingericht 
als autovrije pleinen. Midden 2012 is de nieuwe hoofdontsluiting van het dorpscentrum 
op het regionale wegennet gerealiseerd.
+ De vrijgekomen locatie van het voormalige woonzorgcentrum het Zonnehuis wordt 
ontwikkeld met woningbouw, appartementen en commerciële ruimten. In 2012 is 
begonnen met de bouw van de eerste koopwoningen. Deze worden in 2013 opgeleverd. 
In 2012 zijn er 10 huurwoningen in de vrije sector gerealiseerd. Ook is in 2012 begonnen 
met de bouw van 20 nieuwe appartementen en 12 grondgebonden woningen aan de 
Oosterburcht van woningbouwcorporatie Wold en Waard. De afronding is voorzien in 
2013.
+ Binnen het kader van het Regiopark is door de gemeente in 2010 een visie opgesteld 
voor het gebied in en rondom Aduard onder de naam “Het Nieuwe Wonder van 
Aduard”. Dit project beoogt de cultuurhistorische waarden uit de tijd van het beroemde 
klooster van Aduard weer zichtbaar te maken. In 2012 is de voorbereiding ter hand ter 
genomen van het eerste uitvoeringsproject. De realisering hiervan is voorzien in 2013. 

Rekening 
in één oogopslag
rekening 2012
In 2011 is de lijn ingezet om regelmatig bij de deelnemers 
langs te gaan waardoor een scherper beeld van de uitvoering 
ontstaat en snel kan worden bijgestuurd. Deze lijn is in 2012 
doorgezet. Een groot deel van de projecten is mede daardoor 
conform planning gestart. Onvermijdelijk is echter dat een 
aantal projecten door uiteenlopende oorzaken is vertraagd. Van 
grotere invloed is het niet doorgaan van de tram geweest.  
In totaal is er vanuit de projecten hierdoor in 2012 ruim  
€ 7 mln. minder geclaimd dan er begroot was. Eind 2012 sloot 
het regiofonds op € 27,8 mln.

prognose 2013
De prognose voor 2013 wijkt in grote mate af van de begroting 
2013. Belangrijkste oorzaken die zich na vaststelling van 
de oorspronkelijke begroting hebben voorgedaan zijn het 
stopzetten van de tram en een bijdrage van het Rijk in het 
kader van het programma Beter Benutten. Voor Beter Benutten 
is een bijdrage van € 7,2 mln. beschikbaar gekomen voor de 
regio, waarvan in 2013 al € 5,3 mln. is ontvangen. Voor de tram 
waren in zowel 2012 als in 2013 grote bedragen gereserveerd. 
Door deze twee effecten zal, ondanks een structurele verlaging 
van de bijdrage van de deelnemers (zie ook het volgende 
punt), het regiofonds met een prognose van € 23,5 mln. circa  
€ 15 mln. hoger sluiten dan ruim een jaar geleden werd 
verwacht.

finAncieel kAder 2014-2020
De Stuurgroep heeft 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.

   

    
    
    2012 2013 2014
saldo regiofonds (1 januari)                  33.5 27.8 23.4
   
inkomsten   
Storting van de deelnemers                     8.8 6.6 6.6
Algemene inkomsten                               0.7 5.2 1.9
Verwachte rente                                       0.4 0.2   0.06
Totale inkomsten                                  10.0         12.1 8.6
   
uitgaven   
Programmabureau                                   1.0 1.0 1.0
Projecten                                                14.6 15.5 16.5
Totale uitgaven                                     15.7 16.5 17.5
    
regiofonds (31 december)                    27.8 23.4 14.5

inkoMsTen 2012

                Regiodeelnemers  €8.81 miljoen 

  Rente inkomsten €0.47 miljoen

  Algemene Inkomsten  €0.77 miljoen

uiTgAVen 2012

Programma Bereikbaarheid    

Project Taskforce Mobiliteitsmanagement   

Programma Regiopark

Compensatiemiddelen  

Programma’s Economie, Bedrijventerreinen, Profilering

Programma Wonen

Substantieel Regionaal Project

Kwaliteitsteam

Programmabureau

Totale uitgaven 2012

6.108.248

776.581

1.362.383

3.500.000

304.869

206.096

2.320.000

100.035

1.078.183

14.678.211

een greep uiT AcTuele projecTen

- Fietsrouteplus Zuidhorn - Groningen

- Fietspad Zuidhorn - Den Horn  

- Herstel karakteristieke boerenerven  

 Middag Humsterland

- Herstel en versterken wierden Middag  

 Humsterland

- Natuurbeleving natuurgebied het Stort

- Verkenning integrale opgave 

 Laagveengordel

- Uitvoering fase 1 Nieuw Wonder 

 van Aduard

- Herstructurering dorpscentrum 

 Zuidhorn

- Wandelnetwerken Westerkwartier en  

 Middag-Humsterland, fase I

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 vanaf 2013 met 30% ten   
 opzichte van het niveau 2010 onder gelijktijdige verlenging van   
 de betalingstermijn van 2020 naar 2023; 
•  een taakstellende verlaging van 30% (= € 3,4 mln.) op   
 Regionale Projecten (voorheen Begroting Regiopark);
•  een taakstellende verlaging van 80% (= € 4,4 mln.) op   
 Economie (voorheen Begroting Economie, wonen, 
 profilering) 80%; 
•  verlaging van organisatiekosten, incl. het Programmabureau.
De actualisatie is het uitgangspunt geweest bij het opstellen van het 
financieel kader voor de jaren 2014-2020. Dit kader laat zien welke 
uitgaven (€ 102,6 mln.) tot en met 2020 zijn begroot. Tevens laat het 
zien dat voor deze uitgaven, de dekking (€ 102,6mln.) is uitgesmeerd 
over de jaren 2014-2023. Binnen dit kader is de begroting voor 2014 
opgesteld. 

BegroTing 2014
Tot 2013 werd onderscheid gemaakt in regionale programma’s en 
projecten (Bereikbaarheid, Regiopark, Economie en Innovatie) en 
overige projecten (Substantiële projecten, Kwaliteitsteam). Voor 2014 
en daarna wordt de begroting gebaseerd op de speerpunten zoals 
die staan geformuleerd in de geactualiseerde regiovisie:
1.  Het economisch kerngebied verder ontwikkelen (Economie)
2.  De interne samenhang tussen steden en regio versterken 
 (Interne samenhang)
3.  De kwaliteit van stad en land behouden en versterken 
 (Kwaliteit stad-land).
De projecten in het kader van Bereikbaarheid en Regiopark maken 
vanaf 2014 respectievelijk onderdeel uit van de speerpunten Interne 
Samenhang en Kwaliteit stad-land.

onTwikkeling sAldo regiofonds 
(bedragen afgerond in € miljoen)
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