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Regio Groningen-Assen is de organisatie waarin provincies en gemeenten al 25 jaar succesvol 
 samenwerken op het gebied van economie, woningbouw, mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

http://regiogroningenassen.nl


Resultaten
2020

BIJDRAGE DEELNEMERS 
(JAARLIJKS € 6.649.998)

AFGEREKENDE PROJECTEN

Naam Organisatie  Totale kosten  RGA-bijdrage 

REGIONALE EN INNOVATIEVE PROJECTEN (REIP)
Drone Festival TT-Assen St Drone Festival  180.000  20.000 
De Poolse Bruid Toneelgroep Echo  271.300  20.000 
Challenge the future Biblionet  39.570  19.785 
Matchmaker Innovatie Hanzehogeschool  196.790  50.000 
Facilitair Centrum Interzorg Interzorg  250.000  100.000 
Groeningen Hanzehogeschool  247.150  58.697 
Natuur-en landschapsboerderij P. en M. van Wijk  409.000  100.000 
Noordoosthoek Hoornsemeer Gemeente Groningen  1.985.000  300.000 

REGIOPARK
versterking recreatieve infrastructuur, 
landschap EHS Reitdiepgebied Gebiedscommissie Reitdiep  3.798.000  414.000 

Assen aan de Aa, deelproject Bosbeek/
Nijlandsloop gemeente Assen  3.240.000  474.182 

MOBILITEIT
Vervolg Beter Benutten "Groningen- 
Assen" voor het deelprogramma 
 Groningen Bereikbaar 1

Groningen Bereikbaar € 9.561.000 € 2.834.900

Vervolg Beter Benutten "Groningen- 
Assen", onderwijsaanpak 1 Groningen Bereikbaar € 980.400 250.879

Beter Benutten, deelprogramma 
 Mobiliteitsmanagement 03.2 BB1 1 Groningen Bereikbaar 1.602.420 1.418.906

BASISPROGRAMMA
Programma FlorijnAs Assen Gemeente Assen 155 miljoen 13,4 miljoen

1  Beschikt Rijksmiddelen bestemd voor deelnemers RGA
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‘RGA in 2020’ geeft een overzicht van de projecten 
die zijn afgerekend en van nieuwe activiteiten die in 
2020 zijn georganiseerd of in gang zijn gezet.  

Deelnemers Storting

PROVINCIE Groningen € 1.848.308 
Drenthe  € 921.732 

GEMEENTE Groningen € 1.611.570 
Assen € 931.190 
Westerkwartier  € 240.416  
Noordenveld  € 253.585  
Tynaarlo € 300.003 
Het Hogeland € 126.792 
Midden-Groningen € 416.402 

Totaal € 6.649.998  



Wonen

256.135 
is de woningvoorraad 

in de regio 
Groningen-Assen

3084
nieuwbouwwoningen 

opgeleverd

De regio Groningen-Assen telde begin 2020 
538.540 inwoners, waarvan 232.874 in de gemeen-
te Groningen en 68.599 in de gemeente Assen. Het 
inwoneraantal van de regio Groningen-Assen is 
t.o.v. 2019 toegenomen met 0,5%

2,0
is de gemiddelde 

huishoudengrootte, 
in Groningen het 
kleinst (1,7) en in 

Westerkwartier het 
grootst (2,4)
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OPGELEVERDE NIEUWBOUWWONINGEN

Een verstedelijkingsstrategie 
voor de hele regio
Waar worden de komende 10 jaar de 20.000 
woningen gebouwd die nodig zijn om het 
woningtekort in de regio Groningen-Assen op 
te lossen? En welke gevolgen heeft dat voor 
bereikbaarheid en de kwaliteit van het land-
schap? Een verstedelijkingsstrategie voor de 
hele regio moet deze vragen in goede banen 
leiden. In 2020 hebben de deelnemers van de 
RGA samen toegewerkt naar deze integrale 
langetermijnstrategie voor wonen, werken, 
bereikbaarheid en leefomgeving. Voor de 
uitvoering ervan zal medio 2021 een akkoord 
met het Rijk worden gesloten. Voor meer 
informatie: Verstedelijkingsstrategie

Voor exacte aantallen per gemeente kunt u contact 
opnemen met het Regiobureau

https://regiogroningenassen.nl/programma-s/wonen/verstedelijkingsstrategie


Economie

Economisch Platform
Wat: Netwerkbijeenkomst  
 ‘’Digitale borrel met inhoud’
Voor wie:   Ambtenaren EZ in de  

regio Groningen-Assen
Met wie:  Trudy Huisman - Economic 

Board Regio Zwolle,  
Paul de Rook - wethouder 
EZ Gemeente Groningen,  
Peter Scheij - voorzitter 
Economisch Platform

Van REIP- naar ReP-regeling
De afgelopen jaren heeft de 
RGA via Regeling Regionale en 
Innovatieve Projecten (REIP) 
ongeveer 6 miljoen euro bijge-
dragen aan ruim 46 projecten. De 
Regeling is in 2020 vernieuwd en 
heet nu de Regeling Regionale 
Projecten (ReP). Innovatief is 

geen voorwaarde meer om voor 
een bijdrage in aanmerking te 
komen. Wel kunnen projecten die 
innovatief zijn aanspraak maken 
op een extra innovatiebonus. Klik 
hier voor het beoordelingskader 
van de ReP-regeling.

REIP- 
bijdrage 
voor zeven 
projecten

Versterken en Ontwikkelen  
Impact Ecosysteem  
Totale projectkosten  € 391.375 
REIP-bijdrage  € 131.825 

De eerste wijk Veenhuizen
Totale projectkosten  € 366.000 
REIP-bijdrage   € 128.100 

Theatrale ontdekkingstocht naar 
Moluks-Nederlandse geschiedenis 
in kamp Westerbork
Totale projectkosten  € 48.000 
REIP-bijdrage   € 10.000 

Proeftuin Westerkwartier in Beeld
Totale projectkosten  € 65.000 
REIP-bijdrage   € 25.000 

Groene parels van het Noorden (fase II)
Totale projectkosten  € 292.008 
REIP-bijdrage   € 58.402 

Business developer medische 
 technologie
Totale projectkosten  € 300.000 
REIP-bijdrage   € 75.000 

Move Your World
Totale projectkosten  € 40.392 
REIP-bijdrage      € 20.000 

21,5
uitgegeven 

hectare 
bedrijfsterrein

Post-coronascenario’s 
We konden aan het begin van 
2020 nog niet weten hoezeer 
corona de economie zou 
ontwrichten. Waar de toekomst 
normaal gesproken al onzeker 
is, geldt dat nu helemaal. Hoe 
kan de economie zich na corona 
herstellen? In opdracht van de 
RGA, de beide provincies en de 
gemeente Groningen heeft 
Jester Strategy vier scenario’s 
ontwikkeld die handvatten 

bieden bij het maken van 
robuust economisch beleid. De 
scenario’s zijn toepasbaar op 
talloze economische beleidster-
reinen. Voor nu gaat de RGA 
aan de slag met de thema’s 
Arbeidsmarkt en Bedrijventer-
reinen. We helpen graag 
andere organisaties in de 
toepassing van de scenario’s 
op hun beleid.

Scenario 1

Scenario 3 Scenario 4

SPEELVELD
Globalisering

R
EG

IE

Regionalisering

Scenario 2
Marktgedreven herstelOverheidsgedreven herstel

De Eerste Wijk Veenhuizen

https://www.regiogroningenassen.nl/images/Beoordelingskader_Regionale_Projecten_-_juni_2020.pdf


Mobiliteit

De digitale weg op orde
In 2020 is het implementatieplan 
digitalisering ‘de digitale weg op 
orde’ opgesteld. Het regionaal 
datateam gaat hier mee aan de 
slag. De RGA is voorzitter van dit 
team en neemt tevens deel aan 
het landelijk dataketenoverleg 
met het ministerie van IenW. Voor 
meer informatie een filmpje uit 
Gelderland hierover: 
https://vimeo.com/412705181/ 
2a62a49037

RGA & Hive.mobility
De RGA heeft zich als strategisch partner aangeslo-
ten bij Hive.mobility, het innovatiecentrum op het 
gebied van mobiliteit in Noord-Nederland. Hier 
werken diverse overheden, onderwijsinstellingen en 
bedrijven samen aan de ontwikkeling van slimme en 
groene oplossingen op het gebied van mobiliteit 
voor personen- en goederenvervoer. Het moment 
van deelname werd gemarkeerd met een digitale 
sessie met alle nieuwe partners.

Mobiliteitsstrategie
In 2020 is de mobiliteitsstrategie Regio  Groningen-Assen geformu-
leerd, waarin we voortborduren op de successen uit de afgelopen 
jaren. In de regio ligt dankzij gezamenlijke inspanning inmiddels een 
prachtig netwerk van (hoogwaardig) openbaar vervoer, P+R’s en (door)
fietsroutes. In 2021 zal de mobiliteits strategie worden gecombineerd 
met een nog op te stellen uitvoeringsprogramma.

Smart mobility
Ook slimme mobiliteit  
- smart mobility -  pakken 
we regionaal op. In 2020 is 
gewerkt aan de MaaS-pilot 
(mobility as a service), 
autonoom vervoer en 
deelmobiliteit. Ook de 
realisatie van een aantal 
iVRI’s in de regio (dat zijn 
intelligente verkeersregelin-
stallatie, oftewel ‘stoplichten’) 
valt hier onder. Voor meer 
informatie over iVRI’s: 
https://www.youtube.com/
watch?v=lkPPy19JQkE
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Mobiliteitsstrategie Regio Groningen - Assen 

Vergroenen, verknopen en verslimmen: 
Het versterken en beter benutten van de duurzame mobiliteitsketens 

 

Versie 1.1 
Mei 2020 

Uitvoeringsagenda 
Logistiek
Eind november is de Uitvoerings-
agenda Stadslogistiek in het 
MIRT-overleg met de minister 
vastgesteld. Minder kilometers, 
schonere kilometers en ze-
ro-emissiebinnensteden van 
Assen en Groningen zijn hierin 
o.a. opgenomen. De agenda 
wordt in de regio Groningen- 
Assen uitgevoerd binnen de 
samenwerking LogistiekNoord.nl. 
De landelijke organisatie ‘Op weg 
naar ZES’ maakte een mooi 
filmpje over Zero-Emissie 
Stadslogistiek: pic.twitter.com/
VZnbBhBisI

https://vimeo.com/412705181/2a62a49037
https://vimeo.com/412705181/2a62a49037
http://www.hivemobility.nl/
https://www.regiogroningenassen.nl/publicaties/interne-samenhang-bereikbaarheid/mobiliteitsstrategie-rga
https://www.youtube.com/watch?v=lkPPy19JQkE
https://www.youtube.com/watch?v=lkPPy19JQkE
http://LogistiekNoord.nl
https://t.co/VZnbBhBisI
https://t.co/VZnbBhBisI
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Toekomst 

Colofon 
‘RGA in 2020’ is een uitgave van het Regiobureau van Regio Groningen-Assen. 
Bezoekadres Emmasingel 4, Groningen • Telefoon 050 - 316 42 89 • e-mail: info@regiogroningenassen.nl

Datagedreven werken met  
de Regiomonitor
De RGA en het CBS Urban Data Center (UDC) hebben 
in oktober een intentieverklaring getekend om samen te 
werken aan een Regiomonitor. Hiermee kunnen de RGA 
en de deelnemende provincies en gemeenten beter beleid 
maken. De Regiomonitor komt voort uit de Toekomstagenda 
van de RGA. Daarin is afgesproken om zoveel mogelijk 
‘data gedreven’ te gaan werken. De intentieverklaring werd 
ondertekend door Ruben Dood, directeur CBS,  
Paul de Rook, voorzitter UDC Groningen en Mirjam Wulfse, 
voorzitter van de Stuurgroep RGA.

Uitvoeringsprogramma Groeningen
In 2020 is gestart met het maken van een uitvoerings-
programma voor Groeningen: het gebied op de 
laagveengordel die van oost naar west door de regio 
Groningen-Assen loopt. Voor Groeningen zijn ‘groene 
doelen’ gesteld. Deelnemers in het Groeningen- netwerk 
(overheden, onderwijsinstellingen, onder nemers en 
natuurorganisaties) willen gezamenlijk bereiken dat 
Groeningen hét voorbeeld wordt van een klimaatpositieve 
regio waarin ecologie en economie elkaar aanvullen en 
versterken. Groeningen is bestuurlijk ondergebracht bij 
Regio Groningen-Assen. Bureau PAU stelt het uitvoe-
ringsprogramma op, dat in het voorjaar van 2021 wordt 
vastgesteld. Kijk voor meer informatie op Groeningen.nu

Foto: Sylvia Grermes

http://regiogroningenassen.nl
http://www.groeningen.nu/

