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Wethouder P. Vemer (pho) en wh. H. Wiersema

Besproken items

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en geeft een inleiding. Mevrouw Betty de
Boer en de heer P. Kamps van de Regio Groningen-Assen stellen zich voor.
Het doel van de avond is een helder beeld krijgen van de toegevoegde waarde van de
regionale samenwerking RGA. Omdat we nav elke evaluatie tot wijzigen van het
convenant overgaan. Omdat de gemeente op dit moment staat voor een verlenging is het
nu te kijken wat de wensen van de raad zijn in deze samenwerking.
De jaarlijkse bijdrage is ca. € 300.000. Overigens zal bij de integrale afweging van de
Perspectievennota 2023 het onderwerp Regio Groningen Assen en bijbehorende bijdrage
worden betrokken bij de integrale afweging van de Perspectievennota 2023. Tot die tijd is
de bijdrage opgenomen in de begroting.

W.B. Aardema (concernmanager R&DO), M. van der Gaag (beleidsadviseur)
P. Koekoek en S. Puite (verslag)

Mw. De Boer geeft vooraf uitleg over de regionale samenwerking. De regio is 22 jaar
geleden ontstaan uit de behoefte van gemeenten en provincies Drenthe en Groningen
om nadere afstemming en samenwerking te zoeken op bovenregionale thema’s zoals:
bedrijventerreinen, woningbouw, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit. De besluiten worden
genomen in de stuurgroep van de RGA. Hierin zitten de wethouders van deelnemende
gemeenten en gedeputeerden van provincies Drenthe en Groningen. Het regiobureau
coördineert, ondersteunt en begeleidt het regionetwerk. Het regiobureau neemt geen
besluiten. Het regiobureau maakt voorstellen waar de Stuurgroep over besluit. In de
voorstellen wordt aangegeven wat de argumenten zijn en staat een verdere
onderbouwing. Subsidieverzoeken worden half jaarlijks gepitcht door initiatiefnemers,
dat kunnen gemeenten zijn maar ook particulieren en/of verenigingen.
Rol RGA bedrijventerreinen:
De voorzitter vat samen: de meerwaarde van de RGA op het punt van bedrijventerreinen
is dat de RGA zorgt voor coördinatie en afstemming bij de invulling van lokale
bedrijventerreinen. Men heeft zicht op het netwerk en contact met lokale ez-teams.
Daardoor kan de RGA een rol spelen bij de invulling ervan, bijvoorbeeld door lobbyen of
acquisitie. De RGA kan maatwerk bieden voor lokale bedrijven die willen groeien maar
waar geen ruimte voor is binnen eigen gemeente. De RGA monitort bedrijventerreinen.
Op basis van eigen onderzoek en/of onderzoeken van andere deskundigen heeft de RGA
inzicht in huidige- en toekomstige ontwikkelingen. De RGA doet – naast onderzoek naar
bedrijventerreinen, ook onderzoek naar woningbouw en mobiliteit. En zorgt voor analyse
van de trends en ontwikkelingen. Deze analyse wordt gedeeld met de EZ-ambtenaren en
in de stuurgroep.
Naar aanleiding van een opmerking van de VVD over verborgen leegstand doet mevrouw
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de Boer de toezegging dat de RGA de suggestie op om onderzoek te doen naar de
verborgen leegstand op bedrijventerreinen op zal pakken.
Rol huisvesting:
Het regiobureau faciliteert de totstandkoming van de verstedelijkingsstrategie. Op 23
oktober is een bijeenkomst gepland om raden hierover verder bij te praten. Het
regiobureau werkt verder aan de monitor woningbouw. Het regiobureau speelt in op
kansen, zoals de woondeal van Groningen. Door bemoeienissen van de RGA wort de
woondeal breder getrokken naar de regio. De RGA doet geen dingen die al gedaan
worden en doet ook geen dingen over. De beleidskaders van de deelnemers zijn
uitgangspunt. Er is ruimte voor lokale plannen op het gebied van woningbouw. Mocht
een gemeente bijzondere plannen hebben die niet echt passen in de regio dan zijn er ook
nog de voorschriften vanuit provincie op het gebied van ruimtelijke ordening.
De lijnen tussen RGA en deelnemers zijn kort. De medewerkers van het regiobureau
komen uit de deelnemende gemeenten/provincies waardoor de lokale kennis groot is. Er
zijn tevens goede contacten met het rijk. Door de samenwerking in een regio is men
groter en staan de deelnemers daardoor sterker. Zowel op rijksniveaus als Europees. De
RGA scant en monitort ontwikkelingen en kan snel op ontwikkelingen inspelen. De RGA
lobbyt niet op politiek niveau.
Ruimtelijke kwaliteit:
Het is niet helemaal duidelijk wat met deze pijler wordt bedoeld. Hoe zit het met de
relatie tot omgevingsvisie en bv de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De RGA geeft aan
dat de bemoeienissen op de pijler ruimtelijke kwaliteit zich met name richten op het
project Groeningen. Op verzoek van bestuurders pakt de RGA hierin een coördinerende
en faciliterende rol omdat het een gemeente- en provincieoverschrijdend project is. Dat
is de aanleiding geweest om de pijler Ruimtelijke Kwaliteit in de toekomstvisie
nadrukkelijke naar voren te brengen. De pijler was er eerder ook al maar kreeg toen
minder aandacht. Het project Groeningen is gericht op versterking van de ruimtelijke
kwaliteit in samenhang met de economische kwaliteit van het gebied ten zuiden van de
stad Groningen, vanaf ca. Leekstermeer via Paterswoldsemeer, Zuidlaardermeer tot aan
het Schildmeer.
Financiën:
De jaarlijkse bijdrage is ca. 300.000 euro per jaar. Als deelnemer hebben wij het één na
laatste rendement van de deelnemers als wij puur naar de cijfers kijken. Door het
meedoen in de regio ontvangt de gemeente ook kennis en kunde d.m.v. onderzoeken,
inzet in projecten, de voordelen van een netwerkorganisatie (regionaal en nationaal) en
een multiplier van financiële inbreng. Het projectboek geeft inzicht in alle projecten van
de RGA. Enkele voorbeelden uit Tynaarlo: de wijk Ter Borch, transferium Hoogkerk, Qliner Zuidlaren, ect.
Conclusie van de voorzitter:
Er is vanavond genoeg informatie uitgewisseld en gedeeld om het debat over de
toekomstagenda van de RGA in de raad te kunnen bespreken. De RGA werkt voor ons op
allerlei terreinen waarop een bovenregionale denkkracht nodig is en de
regiobureaumedewerkers maken voorstellen waarmee het makkelijker is om als regio
doelen te realiseren. De krachten te bundelen en samen te werken wordt de Regio een
groter kaliber gesprekspartner.

Vervolgafspraken
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Er komt een duidingsbrief van het college.
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Aan het presidium zal worden voorgesteld de toekomstagenda Regio Groningen-Assen op
de agenda van de raad van 22 september te plaatsen.
De RGA pakt de suggestie op om onderzoek te doen naar de verborgen leegstand op
bedrijventerreinen.
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