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Voorwoord van de voorzitter van de stuurgroep 

Een nieuwe eeuw, nieuwe plannen. De komende decennia worden er in de regio Groningen-Assen vele 

plannen en projecten gerealiseerd. Nog geen drie jaar geleden legden de provincies Groningen en 

Drenthe en twaalf gemeenten de basis voor een dynamische toekomst van de Regio Groningen-Assen. 

Zij ontwikkelden een ambitieuze langetermijnvisie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van 

het gebied. Een visie, die een 

grensoverschrijdende samenwerking vereist van de deelnemende partners. 

De overtuiging dat de doelstellingen van de regiovisie worden waargemaakt, is op 14 juni 1999 bekrach

tigd met de ondertekening van het uitvoeringsconvenant. Dat is na het afsluiten van het convenant in 

november 1996 in bestuurlijk opzicht een prestatie waar we trots op mogen zijn. 

Het verantwoordelijkheidsgevoel van de partners was ook in de afgelopen periode groot. Flexibiliteit 

en de wil om er uit te komen hebben steeds de boventoon gevoerd. Bestuurlijk over grenzen gaan is 

één ding, maar af en toe werden de grenzen wel eens letterlijk bereikt. Dat het conceptrapport op 

onderdelen moest worden bijgesteld, was te voorzien. 

De besluitvorming in de verschillende raden en staten vertoonde soms grote eensgezindheid, maar er 

waren ook wel eens hoog oplopende meningsverschillen. Een feit is wel, dat de manier waarop er gedis

cussieerd werd, duidt op een grote betrokkenheid bij de eigen directe (woon)omgeving. 

De instelling van het Regiofonds voor de co-financiering van regionale projecten, waarin de partners 

samen jaarlijks 10 miljoen gulden storten, getuigt daarnaast ook van een grote betrokkenheid bij het 

totale gebied. Daaruit spreekt de bereidheid om te investeren in de hele regio en niet alleen in de eigen 

gemeente of provincie. De gemaakte afspraken over de financiële aspecten van de uitvoering zijn uniek 

en een belangrijk signaal naar de inwoners van dit gebied, naar de potentiële investeerders en naar het 

Rijk én Europa. 

De boodschap is duidelijk: deze regio heeft de zaken goed voor elkaar. 

De regio Groningen-Assen vervult een motorfunctie binnen het Noorden op het gebied van werkge

legenheid, onderwijs, woningbouw, voorzieningen, vervoersverbindingen en cultuur. Groningen is de 

grootste stad met een nationale en internationale betekenis. Assen is in aanvulling op Groningen als 

"tweede sterke stad" de zuidelijke groeipool binnen de regio. 

De omliggende gemeenten profiteren van de gebundelde ontwikkeling van de twee sterke steden.Tege

lijkertijd is het duidelijk, dat de steden niet zonder de omliggende gemeenten kunnen. 

Voorop staat het doel om ontwikkelingen in het hele regiogebied op gang te brengen en te verster

ken. 

We staan pas aan het begin. De kansen voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio 

Groningen-Assen liggen er. Het enthousiasme om ze op te pakken is groot. 

Met een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor de uitwerking van dit rapport zetten wij vol 

vertrouwen de stap naar de volgende eeuw. 

ir. M.A.E. Calon, 

voorzitter van de stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 

juni 1999 















































































































Colofon. 

Uitgave 

Adres 

Telefoon 

Fax 

E-mail 

Stuurgroep Regio Groningen-Assen 2030 

Projectbureau Regio Groningen-Assen 2030 

Postbus 630, 9700 AP Groningen. 

050-3164376 / 3164814 

050-3164639 

regroas@prvgron.nl 

Vormgeving Dienst Ruimte en Milieu Provincie Groningen 

Drukwerk Scholma druk bedum bv. 

Belangstellenden kunnen dit rapport bestellen bij de afdeling 

Communicatie provincie Groningen.Telefoon 050-3164160. 
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