
Bijdrage raadscommissie 16 april 2020

Agendapunt 05: Actualisatie Regiovisie Groningen-Assen: Toekomstagenda 
Kwaliteitssprong voor de regio

We lopen eerst de verschillende thema's Economie, Wonen, Mobiliteit en Ruimtelijke Kwaliteit 
bij langs voordat we tot de algemene conclusie komen:

Thema Economie
Wel hebben we de indruk dat vooral de overheden (gemeenten en provincies) en semi-
overheden (onderwijs- en zorginstellingen) als belangrijke partners worden gezien. Als het 
gaat om economie hebben wij de indruk dat er ook echt meerwaarde valt te halen bij het 
bedrijfsleven. 

Thema Wonen
In het stuk lezen we dat de woningbouwopgaven op elkaar worden afgestemd. Daarin ook 
graag aandacht voor de positie van Midden-Groningen. Wat ons betreft is het belangrijk om te 
compenseren voor krimp en verdunning zodat het inwonertal op pijl blijft. Dit ook vanwege 
negatieve financiële consequenties als we in een andere gemeenteklasse terecht komen. Dat 
kunnen we er momenteel niet bij hebben. En als we daarbij ook aandacht hebben voor een 
goede sociaal-economische balans zijn we helemaal blij.

Thema Mobiliteit
In een tijd dat er weinig vraag naar woningen was is de focus van de Regio vooral verschoven 
naar mobiliteitsvraagstukken. Wij denken dat de focus op gebied van mobiliteit nu verlegd kan 
worden naar verslimmen en verduurzamen. En dat het goed is dat in de algehele focus zoals 
eerder aangegeven weer (meer) ruimte komt voor Wonen.

Thema Ruimtelijke Kwaliteit 
Hier wordt het project Groeningen genoemd. Wat ons betreft zijn hier mooie kansen om 
duurzaamheid aan toerisme en recreatie te koppelen. Kunnen wij ook resultaten op dat gebied 
verwachten?

Wat goed om te lezen dat alle deelnemers aan de Regiovisie netto-ontvanger zijn. Door 
samenwerking goed vorm te geven en daar samen ook geld voor beschikbaar te stellen creëert
dat een vliegwieleffect met het aantrekken van subsidies van andere partijen.
De ChristenUnie hecht er waarde aan samenwerkingen die goed gaan en meerwaarde creëren 
in stand te houden. 


