
 
 
Bijdrage CDA regiovisie Groningen-Assen 
 
Als CDA zijn wij in het verleden kritisch geweest net als op alle andere 
samenwerkingsverbanden. Het voordeel van een samenwerkingsverbanden is dat je 
meer dingen gedaan kan krijgen en soms (maar vaak ook niet) goedkoper. Het 
nadeel is de democratische controleerbaarheid. 
 

 

De regiovisie heeft was ons betreft zich echter bewezen. Niet alleen zijn we als 
(voormalige) gemeente(n) netto ontvanger, er kunnen hier zaken en projecten 
gerealiseerd worden die niet gelukt waren zonder dit samenwerkingsverband. En het 
gaat om meer, om datgene wat de achterliggende boodschap was van de 
herindeling: elkaar wat gunnen. Door elkaar wat te gunnen ontstaat er voor iedereen 
ruimte 
 

 

Voor onze gemeente hebben we fietspaden aangelegd, heeft het OV een flinke 
investering gehad, is er aan natuurgebieden gewerkt en bv de aanleg van het 
knuppelpad mede gefinancierd, is een financiële injectie in het stadspark in 
Hoogezand gerealiseerd evenals de herinrichting van de Slochterhaven. 
 

 

Naast deze economische voordelen is ook een voordeel dat dit elkaar gunnen ook 
leidt tot een gezonder overleg tussen de gemeenten onderling en de provincie. Hier 
zien we de voordelen van het gunnen. 
 

 

Is de regiovisie nog nodig? Wij denken dat de thema’s: economie, wonen en 
mobiliteit nog steeds actueel zijn en in onze regio de aandacht blijven verdienen. 
Daarmee is de taak en het doel nog steeds actueel. 
 

 

Zijn er dan geen negatieve punten? Natuurlijk, in deze moeilijke economische tijd is 
het lastig een flink bedrag vrij te maken voor de regiovisie, maar tegelijkertijd levert 
dit een grotere return of investment op dan projecten die we zelf kunnen realiseren, 
in de thema gebieden die zeer belangrijk zijn. Daarom vinden wij, zolang dat 
financieel mogelijk is, het belangrijk dit voort te zetten. Verder is het aan ons als raad 
om accenten te leggen op welke terreinen we projecten willen indienen. En daarom 
kunnen wij instemmen met dit voorstel. 
 


