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Opzet presentatie 

• Aanleiding actualisatie

• Korte terugblik

• Resultaten samenwerking afgelopen jaren

• Kern actualisatie

• Speerpunten agenda en organisatie komende periode

• Financieel kader

• Planning actualisatieproces



Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen 

Volgens het convenant eens in de vijf jaar, nu een jaar vervroegd.

Aanleiding:

•Economische crisis

•Discussie rollen en taken overheden

Resultaat: 

een overtuigende, kwalitatieve actualisatie van de Regiovisie



Geschiedenis Regionale Samenwerking 

1996-2004:
•Vrijwillige samenwerking sinds 1996 met inhoudelijke visie
•Uitvoeringsconvenant  met regionaal investeringsfonds sinds 
1999
•Focus op wonen, bedrijventerreinen en bereikbaarheid 
(Kolibri)

2004 - 2008
•Geactualiseerd convenant 
•Nationaal Stedelijk Netwerk in Nota Ruimte
•Integrale benadering van wonen, werken, bereikbaarheid en 
landschap
•Verhoging regionale bijdrage vanwege zware opgave; 
genereren van extra rijksmiddelen
•Accent op uitvoering projecten en programma’s



Geschiedenis Regionale Samenwerking 

2009-2012
•Evaluatie met actieve betrokkenheid stakeholders
•Start economische agenda
•Kwaliteitsimpuls landschap
•Meer aandacht voor communicatie en profilering
•Versterken positie niet-stedelijke gemeenten

•2013
•Actualisatie vervroegd door veranderde context
•Uitvoering de regio/deelnemers zelf
•Gelijktijdige actualisatie Netwerkanalyse 
(bereikbaarheidsstrategie)



Resultaten Regionale Samenwerking 

Enkele resultaten uit de periode 2009-2012 

•Oprichting van Economisch Platform en samenwerking met 
Eemsdelta
•Meerjaren investeringsprogramma Regiopark (oa Onlanden, 
Veenhuizen, Reitdiepgebied)
•Goed lopende uitvoering bereikbaarheidsprogramma (oa 
P+R, fietsroute plus, mobiliteitsmanagement)
•Versterking centrumfunctie niet-stedelijke gemeenten
•Betrokkenheid Raden en Staten vergroot door bijeenkomsten 
en nieuwsbrieven
•Regionale afstemming woningbouw en bedrijventerreinen



Resultaten Regionale Samenwerking 

Investeringen regiofonds  periode 2006-2012 

Regiopark:
•14 miljoen euro uit regiofonds geïnvesteerd
•72 projecten
•Totale investeringsomvang 70 miljoen euro
•25 projecten afgerond in 2012

•Bereikbaarheid:
•50 miljoen euro uit regiofonds geïnvesteerd
•37 projecten
•Totale investeringsomvang 200 miljoen euro
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Kern Actualisatie:

•Regionale samenwerking behoudt haar waarde ook in crisis

•Doelstellingen blijven het benutten en uitbouwen van economische

kansen en het behouden en versterken van gebiedskwaliteiten

•Concentratie op drie speerpunten

•Organisatie versimpelen
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Nieuwe speerpunten:

1.Het economisch kerngebied verder ontwikkelen – het behouden en 

versterken van de sterke economische positie van de regio

2.De interne samenhang versterken – het samenhangende systeem 

(daily urban system) goed laten functioneren en ontwikkelen

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

diversiteit aan woonmilieus, voorzieningen, landschappen en 

ecologische kwaliteiten koesteren en versterken
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De vernieuwde regionale agenda

Het economisch kerngebied verder ontwikkelen

Regio Groningen-Assen doet

•Economisch Platform faciliteren. Uitkomsten kunnen leiden tot gerichte regionale acties op 

het economisch terrein van de regio

Regio Groningen-Assen agendeert

•Nieuwe economie vraagt in variatie in werkplekken bij bestaande en mogelijk nieuwe 

locaties

•Externe bereikbaarheid regio en verbinding met andere economische kerngebieden

•Regio Groningen-Assen in beeld als gezonde middelgrote stadsregio 
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De vernieuwde regionale agenda

De interne samenhang versterken

Regio Groningen-Assen doet

•Monitoring van woningbouw, werklocaties en mobiliteitsontwikkeling

•Uitvoeren geactualiseerde bereikbaarheidsstrategie: 

-Bereikbaar houden van de economische toplocaties in de regio

-Versterken HOV-structuur, incl OV-Knooppunten en P+R locaties

•Uitvoeren programma Beter Benutten

Regio Groningen-Assen agendeert

•Verbeteren van de bereikbaarheid van de regio voor auto, OV en fiets. Stimuleren 

mobiliteits- en verkeersmanagement

•Vergroten variatie woonmilieus en werklocaties
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De vernieuwde regionale agenda

De kwaliteit van stad en land behouden en versterken

Regio Groningen-Assen doet

•Inzetten op regionale projecten ter versterking gebiedskwaliteit (meerwaarde woon- en 

werkmilieus, toerisme en recreatie) 

•Behoud en ontwikkeling regionale parels (natura 2000, Nationale landschappen en 

landgoederen)

Regio Groningen-Assen agendeert

•Actieve herstructurering en transformatie bestaande voorraad woningen, 

bedrijventerreinen, panden en winkels

•Uitvoering regionale landschapsprojecten

•Aandacht voor verrommeling
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De vernieuwde regionale organisatie

Uitgangspunten

1.Vorm volgt inhoud

2.Flexibiliteit

3.Lichtere bestuurlijke/ambtelijke structuur: “leaner and meaner”
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Het regiofonds 2013-2020

•Looptijd verlengd met 3 jaar t/m 2023

•Jaarlijkse bijdrage verlaagd met 30% tov 2004

•62 miljoen uit regiofonds voor basispakket Bereikbaarheid (uit 

geactualiseerde bereikbaarheidsstrategie 2013)

•Gemeente Groningen en provincie Groningen investeren 95 miljoen 

extra voor OV stad Groningen en Groningen Bereikbaar!

•1,2 miljoen tbv Economisch Platform

•16,9 miljoen voor investeringsprogramma Regiopark

•4 miljoen euro voor nieuwe en adaptieve opgaven
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Planning

2 september: Informerende/meningsvormende ronde voor raads- en statenleden

1e helft september: Vaststelling definitieve tekst door stuurgroep onder voorbehoud van 

besluitvorming door raden en staten.

2e helft september/

eind oktober: Agendering in raads- en statencommissies, indien gewenst 

ondersteund door een presentatie vanuit de regio.

Eind oktober/begin

November:  Stuurgroep verwerkt reacties vanuit raden en staten

tot nota van reactie en definitief concept.

2e helft november/

December: Raden en staten nemen een besluit op grond van de voorgestelde 

besluiten.



Tynaarlo in de regio
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Tynaarlo in de regio

Regionale programma’s: 

•Bereikbaarheid

•Bedrijventerreinen, 

•Woningbouw

•Regiopark (investeringsgebied Koningsas) 



Tynaarlo in de regio

Projecten in uitvoering: 

investering 22.17 miljoen/bijdrage regio 4.74 miljoen

•Bus op de vluchtstrook A28 De Punt-Haren

•Fietsroute rotonde Meerweg Paterswolde

•Ecozones ter Borch

•Recreatieve voorzieningen en infra

•TRIP Paterswoldsemeer

•Landgoederenzone Noord-Drenthe

•Herstel particuliere landschapselementen

•Inrichting Zeeuwseloopje

•Ter Hansouwe



Tynaarlo in de regio

Projecten voltooid: 

investering 2.85 miljoen/bijdrage regio 1.3 miljoen

•Fietsrouteplus Eelde-Paterswolde-Groningen

•Fietsrouteplus Assen-Vries

•Fietsverbinding Okkeveen-Noordlaarderbos




