Groningen, 3 februari 2021
Aan de griffies van de provincies Drenthe,
Groningen en de gemeenten Assen, Groningen,
Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo,
Westerkwartier en Het Hogeland.
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Geachte raden en Staten,
Op 4 december 2020 hebben wij u een brief gestuurd over het proces van de verstedelijkingsstrategie
voor de regio Groningen-Assen. Hierbij sturen wij u nogmaals een geactualiseerde brief met de laatste
informatie over inhoud en proces.
In de eerste fase (maart - juni 2020) is de 'Contour Verstedelijkingsstrategie' opgesteld bestaande uit
een inventarisatie van de mogelijkheden om woningen te ontwikkelen, bijvoorbeeld meer of minder
binnenstedelijk. Met onze brief van 8 juli 2020 hebben wij u hierover geïnformeerd.
In de tweede fase (juni - november 2020) is de Contour Verstedelijkingsstrategie verder uitgewerkt
door de principes voor verstedelijking te bepalen. Hiervoor heeft u op 23 oktober 2020 deel kunnen
nemen aan een digitale conferentie om uw reacties mee te kunnen nemen in het vervolg. Dit heeft
geresulteerd in het document 'Koers verstedelijkingsstrategie Regio Groningen-Assen, fase 2' dat wij u
met onze brief van 4 december 2020 hebben toegestuurd.
In de derde fase en laatste fase (december 2020 - voorjaar 2021) wordt toegewerkt naar een
overeenkomst met de ministeries van BZK en I&M over de gezamenlijke opgave die regio en Rijk hier
hebben. RGA en BZK zijn hiervoor gezamenlijk opdrachtgever.
Deze derde fase bestaat uit het 'spiegelen' van de contour verstedelijkingsstrategie (resultaat fase 1)
aan de verstedelijkingsprincipes (resultaat fase 2) en de woningbouwplanning zoals wij die nu kennen.
Hier komt een 'voorkeursvariant' voor verstedelijking uit (= fase 3). Het proces is erop gericht om,
voorafgaand aan de Kabinetsformatie na de Tweede Kamerverkiezingen, een eerste antwoord op deze
vragen te hebben, met een accent op de periode 2021-2030. Eventuele knelpunten en de kansen
binnen onze regio kunnen wij zo bij het Rijk over het voetlicht brengen. Dit dient als input uit deze
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regio bij de kabinetsinformatie. Het is van belang om het Rijk op dat moment mee te nemen in de
voorlopige investeringsopgave die voortvloeit uit de woningbouwopgave die we hebben in deze regio.
De definitieve verstedelijkingsstrategie bestaat uit een voorkeursvariant en een ontwikkelpad met een
uitvoeringsstrategie ten aanzien van de keuzes over het bouwen van woningen, aanwijzen van
werklocaties en de gevolgen voor mobiliteit en bereikbaarheid voor de periode 2021-2040. Over dit
pakket zal rond de zomer van 2021 een akkoord met het Rijk worden gesloten.
Ook in deze derde fase van de totstandkoming van de Verstedelijkingsstrategie is uw inbreng van
belang. Net als in de tweede fase nodigen wij u uit voor een digitale bijeenkomst. U krijgt hiervoor
binnenkort de uitnodiging. Tijdens deze bijeenkomst informeren de proces/projectleiders Jan Kleine
(Pau) en Nynke Jutten (De Zwarte Hond) u over de strategie en kunt u uw vragen en opmerkingen
kwijt. In de periode hieraan voorafgaand zullen zij (op verzoek) alle raden en Staten in de RGA
bezoeken om de strategie per gemeente en provincie toe te lichten. Wij organiseren dit in overleg met
de betreffende griffies.

Mocht u nog behoefte hebben aan een verdere toelichting, dan ben ik daartoe graag bereid.
Met vriendelijke groet,

B.G. de Boer,
Secretaris/Directeur Regio Groningen-Assen
Bijlagen:
1. Overzicht stappen verstedelijkingsstrategie
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