
 

Raadscommissie 16-4-2020 - Bijdrage D66 MG bij Regiovisie Groningen-Assen 

 

D66 kan zich vinden in de algemene kaders en 5 domeinen die geschetst worden. Per thema een aantal 

opmerkingen. 

 
Econonomie 
Wij willen ook graag de banden tussen overheden, ondernemers en onderwijs versterken. 
 
D66 MG ziet graag dat naast bedrijventerreinen en het netwerk nadrukkelijk ook wordt ingezet 
inzetten op duurzame werkgelegenheid en leven lang leren. We denken aan verbinden van 
BWRI met het economisch platform, stimuleren van technisch onderwijs en volwassen-
onderwijs (bijscholing en nascholing) en stage plekken en uitwisseling tussen ondernemers. 
 
Wonen 
Woningbouwopgaven worden afgestemd en er wordt een verstedelijkingstrategie opgezet. Het 
is in ons belang dat er een krachtenveld is: groei stedelijk gebied en krimp in landelijk gebied vs 
woningbestand, behoefte, kwaliteit en duurzaamheid. 
 
Midden-Groningen is volgens de woningmarktanalyses 2017 en 2019 een gebied met relatief 
veel verouderde slecht geïsoleerde woningen, moeilijk verkoopbaar doordat ze gedateerd zijn 
en er sprake is van krimp. 
MG moet ook kwalitatief mee kunnen doen met groei rond Harkstede, krimp (met inbreiding) 
rond Slochteren, maar ook aan regiobrede innovaties voor bevingsbestendigheid (koppelkans 
bij bevingherstel) en isolatiematerialen voor woningen met een slecht energie label.  
Als gemeente dus inzetten op herstructurering en verduurzaming van het woningbestand in de 
dorpen, waarbij MG ook gebruik moet kunnen maken van een fonds die hiervoor ogenschijnlijk 
opgezet gaat worden. 
 

 
Mobiliteit 
Als Midden-Groningen kan aansluiten op smart-mobility oplossingen met name ook voor Noord-Zuid 

zou dat mooi zijn. Elektrische snelfietsen bij stations en Hubs zou een kans kunnen zijn om ook de 

laatste paar kilometer in buitengebieden te kunnen bereikenn waar busverbindingen steeds schaarser 

worden.  
 
Ruimtelijke kwaliteit 
Uit de stukken begrijpen we dat de coördinatie voor gebiedscoöperatie en Innovatiewerkplaats 

Groeningen nu is ondergebracht bij RGA. Eerder heeft D66 MG gepleit om ook verbinding te leggen 

met gebiedscoöperaties Groeningen (west) en Zuid- en Oost Groningen aan de Oost-zijde van onze 

gemeente. 
Zijn er vanuit de gemeente ook rechtstreekse contacten met de ondernemers van Groeningen? Er staat 

resultaten kunnen gedeeld worden maar D66 zou graag via de gemeente een actieve uitnodiging zien 

zien hoe ondernemers en dorpscollectieven zich hierbij kunnen aansluiten. 

 
 


