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Onderwerp
Toekomstagenda 2020-2025 Regio Groningen Assen.
Gevraagd besluit
1. De actualisatie "Kwaliteitssprong voor de regio" van de regio Groningen- Assen vast te
stellen waarmee de gemeente Tynaarlo zich committeert aan de voortzetting van de
regionale samenwerking na 2020 vanuit de beschreven doelstellingen en geformuleerde
thema's.
2. In principe in te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage van €300.003 aan de
Regio Groningen-Assen met jaarschijven (2024 & 2025) onder voorbehoud integrale
afweging Perspectievennota.
3. Het onderwerp Regio Groningen Assen en bijbehorende bijdrage betrekken bij integrale
afweging van de Perspectievennota 2023.

Aanleiding
In het huidige convenant van de Regiovisie Groningen-Assen is vastgelegd dat eens per vier jaar
de samenwerking wordt geëvalueerd en zo nodig de koers wordt bijgesteld. Naast deze formele
aanleiding vraagt zeker ook de nieuwe realiteit tot een bezinning op inhoud, vorm en werkwijze van
de samenwerking. Op 30 mei 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van Regio Groningen-Assen
(hierna: RGA) E&E advies en Pro Facto opdracht gegeven om de samenwerking binnen de RGA te
evalueren en te actualiseren (Convenant 2014, artikel 17: lid 1): "Is de samenwerking in de Regio
zowel bestuurlijk, organisatorisch, inhoudelijk als financieel in overeenstemming met de Regiovisie
en biedt die visie nog voldoende antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen."
De informatie uit de evaluatie hebben is gedeeld met de deelnemers van het RGA-congres in mei
2019. In september 2019 hebben raads- en Statenleden in twee bijeenkomsten met elkaar van
gedachten gewisseld over het toekomstig beleid. De evaluatie en de opbrengst van de
bijeenkomsten heeft geresulteerd in de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. Deze is
op 13 december 2019 door de Stuurgroep van de RGA vastgesteld onder voorbehoud van
vaststelling door de raden en staten.
In de Toekomstagenda wordt voorgesteld om de bestaande hoofddoelen voor de samenwerking te
blijven hanteren en voor de komende periode te concentreren op de thema's: Wonen, economie,
mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

De monitoring van de woningbouwafspraken, bedrijventerreinen en het regionale
instemmingsproces blijft van belang. Hiernaast heeft de Stuurgroep met de vaststelling van de
Toekomstagenda ingestemd om de huidige 3 monitoren op wonen, mobiliteit en economie door te
ontwikkelen tot 1 regiomonitor. Aanvullend hierop heeft de Stuurgroep verzocht om het opstellen
van een nieuwe Regiovisie. De huidige visie kent een looptijd tot 2030.
Wat willen wij hiermee bereiken?
Kern van de Toekomstagenda is om samen te werken aan een economische sterke en goed
bereikbare regio. Met de Toekomstagenda wordt de regionale samenwerking gecontinueerd.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Volgens het huidige convenant van de Regiovisie Groningen-Assen is vastgelegd dat eens per vier
jaar de samenwerking wordt geëvalueerd en zo nodig de koers wordt bijgesteld. Dit heeft
geresulteerd in de Toekomstagenda naar aanleiding van de evaluatie en de opbrengsten van de
bijeenkomsten zoals eerder beschreven. De Toekomstagenda wordt voorgelegd aan de raden en
staten.
Wat ging er aan vooraf
De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband dat 22 jaar geleden is opgericht en bestaat uit de
gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo,
Westerkwartier en de provincies Groningen en Drenthe.
De bestuurlijke samenstelling is in de loop der jaren regelmatig veranderd, de ambitie is al die jaren
onveranderd gebleven: samen werken aan een economisch sterke en goed bereikbare regio waar
het voor de inwoners fijn werken, mooi wonen en lekker leven is. De samenwerking is een middel
om gezamenlijke doelen te bereiken. De ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en
morgen stoppen niet bij gemeente- of provinciegrenzen.
Gezamenlijk handelen
Een gemiddelde gemeente is soms te klein van omvang om een vuist te vormen en om de
slagkracht te ontwikkelen om strategische doelen te bereiken. Gemeenten kunnen vraagstukken
vaak niet alleen oplossen. Die vraagstukken overschrijden de bestaande bestuurlijke grenzen. Ze
spelen in het zogeheten Daily Urban System van de regio; dat is het gebied waarin mensen veelal
hun inkomen verdienen, gebruik maken van infrastructuur, openbaar vervoer en voorzieningen
gebruiken als zorg, onderwijs en cultuur. De regio Groningen-Assen is zo'n Daily Urban System.
Bovendien hechten Den Haag en Brussel aan afstemming op regionaal niveau. Door samen te
werken kunnen we onze vraagstukken oplossen en onze ambities realiseren en hier financiering
voor vinden. Door financieel ook samen te werken blijkt uit 22 jaar samenwerken dat alle
gemeenten netto-ontvanger zijn. Alle gemeenten hebben dus meer dan hun inleg terugverdient.
De regio Groningen-Assen zal ook de komende decennia een groeiende bevolking kennen. De
concentratie van werk, opleiding en voorzieningen zet zich door. De werkgelegenheid zal zich
vooral concentreren in de beide steden, met als gevolg dat de dagelijkse pendel naar de steden
toeneemt en dat stedelijke voorzieningen frequenter bezocht worden. In een gebied waar
bewoners, bedrijven en activiteiten niet gehinderd worden door gemeente- en provinciegrenzen,
zullen individuele overheden gezamenlijk moeten handelen.
Hoe informeren we de inwoners?

Burgerparticipatie is hier niet aan de orde. De besluitenlijst is openbaar. Het betreft een
samenwerking met verschillende gemeenten en provincies. Na vaststelling van de
Toekomstagenda door de Stuurgroep van de RGA op 26 juni 2020, wordt de communicatie
verzorgd door de RGA.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na vaststelling van de Toekomstagenda in de Stuurgroep van 26 juni 2020 volgt de vaststelling van het
samenwerkingsconvenant door de Stuurgroep.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
De financiële afspraken over de bijdragen van de deelnemers en de afspraken waaraan we die uitgeven liggen
vast tot en met 2023. Middels het Convenant 2014 Regio Groningen-Assen hebben alle deelnemers zich
hieraan gecommitteerd. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft op 26 mei 2015 ingestemd met het convenant en
daarmee ook met de bijdrage van €300.003 per jaar tot en met 2023.
De organisatorische samenwerking loopt echter af in 2020 waarna het Regiobureau zou ophouden te bestaan.
De organisatorische en financiële samenwerking lopen dus niet gelijk op. Dit komt doordat projecten langer
doorlopen, en daarmee ook de financiële afspraken.
In feite verlengen we met deze Toekomstagenda de financiële samenwerking met 2 jaar - 2024 en 2025 - en de
organisatorische samenwerking met 5 jaar. De bijdragen van de deelnemers in de jaren 2024 en 2025 zijn
hetzelfde als in de voorgaande jaren, voor de gemeente Tynaarlo is dit €300.003.
De regionale samenwerking is weliswaar geen wettelijke taak. Echter draagt regionale samenwerking op
verschillende manieren bij aan de lokale vitaliteit. Gemeentegrenzen vormen een bestuurlijke realiteit, maar
geen begrenzing voor maatschappelijk opgaven en ontwikkelingen. Een lokale woningmarkt is gebonden aan
regionale ontwikkelingen. Een lokaal wegennet is aangesloten op regionale infrastructuur. Daarnaast is het
goed om te bedenken dat de gemeente Tynaarlo centraal ligt in de regio Groningen Assen. Veel van onze
inwoners zijn voor hun inkomen en (stedelijke) voorzieningen aangewezen op Groningen en Assen.
Tynaarlo kan er ook voor kiezen om niet mee te doen na 2020 aan de RGA. Dit houdt in dat de gemeente
Tynaarlo geen formele, informele en bestuurlijke zeggenschap meer heeft in de RGA. Tynaarlo heeft dan geen
zetel in de stuurgroep en portefeuillehouders overleggen en kan niet meedoen aan de samenwerking en
programma’s op het gebied van op het gebied van mobiliteit, economie en wonen.
Gezien de gedeelde belangen en opgaven in de ruimtelijk economische agenda van Tynaarlo en de RGA is het
onverstandig om van de versterkte samenwerking af te zien. Dit zal ten koste gaan van de efficiënte en
effectieve uitvoering van het collegeprogramma. Tynaarlo loopt dan veel kansen mis op cofinanciering vanuit
RGA, Rijk en Europa mis en zal zich wellicht moeten terugtrekken uit een aantal lopende projecten in de RGA.
Als voorbeeld, de gemeente zal dan zelf een woningmarktonderzoek (circa €30.000) moeten bekostigen wat nu
door RGA gezamenlijk door de deelnemers wordt bekostigd.
Uw raad wordt gevraagd om de actualisatie 'Kwaliteitssprong voor de regio' van de Regio Groningen-Assen
vast te stellen, waarmee de gemeente Tynaarlo zich committeert aan de voortzetting van de regionale
samenwerking na 2020 vanuit de beschreven doelstellingen en geformuleerde thema's. Hiervoor wordt uw raad
gevraagd de jaarlijkse bijdrage met 2 jaar te verlengen voor de jaren 2024 en 2025 onder voorbehoud van de
integrale afweging Perspectievennota.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester
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Raadsbesluit nr. 15
Betreft: Toekomstagenda Regio Groningen Assen
De raad van de gemeente Tynaarlo;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 7 april 2020
gelet op de bepalingen van de gemeentewet,
B E S L U I T:
1. De actualisatie "Kwaliteitssprong voor de regio" van de regio Groningen- Assen vast te
stellen waarmee de gemeente Tynaarlo zich committeert aan de voortzetting van de
regionale samenwerking na 2020 vanuit de beschreven doelstellingen en geformuleerde
thema's.
2. In principe in te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage van €300.003 aan de
Regio Groningen-Assen met jaarschijven (2024 & 2025) onder voorbehoud integrale
afweging Perspectievennota.
3. Het onderwerp Regio Groningen Assen en bijbehorende bijdrage betrekken bij integrale
afweging van de Perspectievennota 2023.

Vries, 22 september 2020

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

P. Koekoek,

griffier

