
   

 

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 3 februari 2020 Opsteller: Frank Wiertz 

Zaak: 2020-002264 Contactgegevens: frank.wiertz@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: José van Schie; Jaap Borg Stukken ter inzage: Toekomstagenda 

   

Onderwerp: Raadsvoorstel betreffende actualisatie Regiovisie Groningen-Assen: Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor 

de regio'  

 

1. Voorstel 

 Geen zienswijze in te dienen op de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' van de 

Regiovisie Groningen-Assen. 

 Vaststellen van de actualisatie van de Regio Groningen-Assen, zoals verwoord in het 

bijgevoegde rapport Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio'. 

 In te stemmen met het verlengen van de jaarlijkse bijdrage aan de Regio Groningen-Assen  

van € 461.402,= tot en met 2025. 

 

2. Inleiding 

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." 

 

Totstandkoming Toekomstagenda 

De informatie uit de evaluatie 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 
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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. Daarenboven 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 nog verzocht om het opstellen van een nieuwe Regiovisie. De huidige visie 

kent een looptijd tot 2030. 
 

3. Publiekssamenvatting 

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. 

 

In de Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' wordt ingegaan op het unieke karakter 

van de regio en wordt, na een kort historisch overzicht, een algemene schets gegeven van waar 

de regio en de regionale samenwerking op dit moment staat. Tevens wordt er ingegaan op de 

thema’s en activiteiten economie, wonen, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit waar de RGA mee 

aan de slag gaat en welke organisatorische en financiële consequenties dat met zich 

meebrengt. Al naar gelang het onderwerp kan het samenwerkingsverband een coördinerende, 

faciliterende of agenderende rol spelen. Bij de actualisatie is rekening gehouden met een 

aantal wensen vanuit onze gemeente. Daarom wordt de raad gevraagd geen zienswijze in te 

dienen op de Toekomstagenda. Daarnaast wordt de raad gevraagd om de jaarlijkse bijdrage aan 

de Regio Groningen-Assen ter hoogte van € 461.402,- tot en met 2025 vast te stellen en dit om 

te nemen in de meerjarenbegroting.  

 

4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad heeft in haar kaderstellende en haar budgetrecht de bevoegdheid om deze 

toekomstagenda vast te stellen en in te stemmen met de alsdan logische consequentie: het 

verlengen van de jaarlijkse bijdrage aan de RGA. 

 

5. Beoogd effect 

 Het faciliteren van de regionale samenwerking waar ook Midden-Groningen profijt van 

heeft; 

 Het beter afstemmen van de investeringen van de deelnemers en van derden; 

 De realisatie van de ambities en de opgaven zoals verwoord de Toekomstagenda 2020-2025. 

 

6. Historische context 

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 
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doelen te bereiken. De ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen 

stoppen niet bij gemeente- of provinciegrenzen. 

 

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 terug verdient. 

 

7. Argumenten 

Wat betreft het eerste beslispunt: 

 

 De Toekomstagenda speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken waar het 

samenwerkingsverband een rol kan en wil spelen. 

 De Toekomstagenda brengt focus aan op de rol van de uitvoeringsorganisatie en de 

deelnemers aan het samenwerkingsverband. 

De actualisatie brengt scherpte aan op de relevantie van acties en projecten. 

 De Regiovisie draagt bij aan de verwezenlijking van onze gemeentelijke ambities. Dat 

blijkt uit het resultaat tot op heden waarbij de voormalige gemeenten Hoogezand-

Sappemeer en Slochteren per saldo profijt hebben gehad van de Regiovisie. In de 

periode 2000-2018 hebben de voorgangers van Midden-Groningen € 8.330.000 

bijgedragen aan de Regiovisie. Vervolgens is door de Regiovisie voor € 10.350.000 

geparticipeerd in 27 projecten in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren met een totaal 

investeringsniveau van € 47.200.000. Dit laat zien dat de Regiovisie goed in staat is om 

fondsen voor cofinanciering aan te boren. Voorts is bij de actualisatie rekening 

gehouden met aantal wensen vanuit onze gemeente. Zo hebben wij gepleit voor op 

kortere termijn: 

o De herstructurering om de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad te 

verbeteren; 

o Meer aandacht voor de kansen en mogelijkheden die Midden-Groningen voor de 

overloop vanuit de stad Groningen;  

o Het oppakken van de kansen en mogelijkheden aangaande Groeningen; 

o Het leggen van goede relaties met het Nationaal Programma Groningen. 

 We hebben ons hierbij vooral ook laten leiden tot de denklijnen in de notitie Midden-

Groningen in de regio: door samenwerking op weg naar meer evenwicht.  

Wat betreft de langere termijn hebben we aangedrongen op een fundamentele 

herijking van de regiovisie. Als er naar andere regio’s kijken, bijvoorbeeld die rond 

Zwolle, die van Arnhem/Nijmegen of die rond Eindhoven, dan zijn al die regio’s bezig 

piketpalen naar de toekomst te zetten. Allen hebben de intentie om via samenwerking 

belangrijke slagen in de eigen ontwikkeling te maken, niet alleen naar Den Haag toe 
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maar ook naar Brussel. Naar onze mening mag onze regio in die ontwikkeling niet 

achter blijven. Sterker, gecombineerd met de mogelijkheden van het NPG liggen hier 

de nodige kansen.  

       Wat betreft de beslispunten 2 en 3: 

 Om de gestelde ambities en acties te realiseren is  verlenging van de storting tot en 

met 2025 in het regiofonds noodzakelijk.  

 Met de storting kan het Regiobureau ook de organisatiekosten dekken tot en met 2025. 

 Vanwege de gemeentelijke herindeling van de Groningse gemeenten zijn bedragen voor 

sommige deelnemers gewijzigd. Per saldo maakt dat voor Midden-Groningen geen 

verschil. De bijdrage is de optelsom van de bijdragen van de voormalige gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. 

      

8. Kanttekeningen en risico’s 

De financiële bijdrage van de gemeente aan de RGA wordt op deze wijze opgenomen in de 

meerjarenramingen van de gemeente Midden-Groningen. De gemeente zelf zal initiatieven 

moeten nemen om de eigen bijdrage van een multiplier te voorzien. 

 

9. Financiële paragraaf 

De financiële afspraken over de bijdragen van de partners en de afspraken waaraan we die 

uitgeven liggen vast tot en met 2023. De organisatorische samenwerking loopt echter af in 2020 

waarna het Regiobureau in beginsel 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 partners in de 

jaren 2024 en 2025 zijn hetzelfde als in de voorgaande jaren. De jaarlijkse bijdrage van de 

deelnemers komt neer op: 

 

Deelnemer  Storting in € per jaar 

Provincie Groningen  1.848.308 

Provincie Drenthe  921.732 

Gemeente Groningen  1.611.570 

Gemeente Assen  931.190 

Gemeente Tynaarlo  300.003 

Gemeente Noordenveld  253.585 

Gemeente Westerkwartier  240.416 

Gemeente Midden-Groningen  416.402 

Gemeente Het Hogeland  126.792 

 

De bedragen bij de gemeenten Groningen, Westerkwartier, Midden-Groningen en Het Hogeland 

zijn tot stand gekomen door de storting van de gemeenten van voor de herindelingen bij elkaar 

te voegen. 

 

De bijdrage van Midden-Groningen – genoemde € 416.402 – staan tot en met 2024 in de 

meerjarenraming van de gemeentelijke begroting. De consequentie van dit voorstel is dat in de 
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calculatie voor de begroting 2021 het meerjarenperspectief ongewijzigd moet worden 

doorgetrokken. De verlenging van de jaarlijkse bijdrage zal worden verwerkt in de 

Meerjarenbegroting. 

 

10. Communicatie 

Dit raadsvoorstel is openbaar en uw besluit komt op de besluitenlijst en wordt toezonden aan 

de Regiovisie Groningen-Assen. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Over uw beslissing dient de regiovisie voor 12 mei geïnformeerd te worden. Daarna worden de 

eventuele reacties verwerkt in een nota van reacties voor de Stuurgroepvergadering van 26 juni 

2020 en stelt de Stuurgroep de Toekomstagenda vast. Over deze (eventuele) reacties zal uw raad 

worden geïnformeerd, alsmede over (eventuele) wijzigingen. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlagen:  

1. Toekomstagenda 'Kwaliteitssprong voor de regio' 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


