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Toekomstagenda

Geachte leden van de raad,
Met deze brief bieden we u de Toekomstagenda Groningen aan. De Toekomstagenda Groningen is
vandaag op bestuurlijk niveau vastgesteld tussen Rijk en regio en vormt de basis voor een
langjarige samenwerking die de komende tijd verder uitgewerkt zal worden. Deze toekomstagenda
komt voort uit de afspraken over de versterking die in november 2020 met het Rijk en regio
(Provincie Groningen en gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum,
Midden-Groningen en Oldambt) zijn gemaakt.
Over de voorbereiding van de agenda heeft geen formelere consultatie met ons college dan wel de
colleges van B&W en GS plaatsgevonden. Omdat het hier om een agenda gaat die nog nadere
uitwerking krijgt kan hierover in de vervolgfase nader overleg plaatsvinden, ook met raden en
Staten.
In de Toekomstagenda spreken Rijk en regio af om te investeren in de economische en duurzame
ontwikkeling van de Regio waarmee het perspectief voor bewoners verder verbeterd wordt.
Hieraan geven Rijk en regio invulling door het bundelen van middelen en expertise en het
ontwikkelen van samenwerking op kansrijke projecten rondom thema’s als woningbouw,
energietransitie en regionale economie. De concrete afspraken zijn opgenomen in de
Toekomstagenda Groningen die is bijgevoegd bij deze brief. Het Rijk investeert extra in
aardgasvrije wijken en er zijn afspraken gemaakt rondom woningbouw en krimp, waarmee de
leefbaarheid in Groningen verbetert. Voor de afspraken die toezien op groei en krimp binnen onze
provincie is op provinciaal niveau nog nadere uitwerking nodig die resulteert in een evenwichtige
ontwikkeling binnen onze regio. Daarover zullen partijen binnenkort op regionaal niveau nadere
afspraken voorbereiden. Op het thema energietransitie zijn afspraken gemaakt op de terreinen
warmtetransitie en waterstof.
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Gekoppeld aan de energietransitie hebben Rijk en regio in de toekomstagenda aandacht voor de
versterking van de regionale economie, waarin aansluiting bij een veranderende arbeidsmarkt
centraal staat. Ook spreken Rijk en regio af dat er bijna € 500 mln. aan nationale en Europese
middelen bestemd zullen worden voor Noord-Nederland. Dit zal o.a. worden geïnvesteerd in
innovaties die de regio een economische en duurzame impuls geven en in arbeidsmarktinterventies
om Groningers klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Over de exacte inzet van
deze middelen maakt een volgend kabinet afspraken met de regio.
Eerder heeft het Rijk Groningen al aangewezen als mogelijk NOVI-gebied. Met deze aanwijzing
gaan Rijk en regio een langjarig partnerschap aan. Na het Nationaal Programma Groningen is deze
Toekomstagenda dan ook de volgende bevestiging van een intensieve en meerjarige samenwerking
tussen Rijk en regio. Het Rijk laat met deze toekomstagenda zien dat met het NPG als startkapitaal
er nu en in de toekomst verder geïnvesteerd gaat worden in de Groningen.
In de agenda konden helaas geen afspraken gemaakt worden over verbetering van de
bereikbaarheid van Groningen. Volstaan wordt met een verwijzing naar de bestaande systematiek
van het overleg over het MIRT. In het afgesproken vervolg met het volgende kabinet is dit voor ons
een belangrijk aandachtspunt.
Met deze Toekomstagenda geven we niet alleen verdere invulling aan de Bestuurlijke Afspraken van
november 2020, maar geven we Groningen extra perspectief op een duurzame toekomst. Met de
agenda als functionerend kader bouwen Rijk en regio hier samen op verder.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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