
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 22 september 2021

Betreft 
O Collegebrief (informatief)

Titel en datum van het stuk (+ link):
Verstedelijkingsstrategie Regio Groningen Assen (collegebrief 8 september 2021)

Verstedelijkingsstrategie-Regio-Groningen-Assen 

i.c.m.

Deltaplan Noordelijk Nederland (collegebrief 19 april 2021)

Deltaplan-Noordelijk-Nederland 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Ronald Klaassen (beleidsmedewerker), 050 367 8944, ronald.klaassen@groningen.nl  

Jilles Hazenberg (beleidsmedewerker), 050 367 7126, jilles.hazenberg@groningen.nl 

Marieke Eillert (bestuursadviseur), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
 De komende jaren wordt in zes gebieden in Nederland waar de woningkrapte het grootst is het 

woningtekort versneld aangepakt. De regio Groningen Assen is een van deze zes gebieden. In de 

Woondeal (2019) die gemeente en de minister van BZK in 2019 hebben gesloten is één van de 

afspraken om de regionale opgave verder uit te werken in een Verstedelijkingsstrategie voor het hele 

grondgebied van Regio Groningen-Assen (RGA). Doel van de verstedelijkingsstrategie is in kaart 

brengen hoe de opgave op het gebied van wonen en werken kan worden ingevuld met de grootste 

maatschappelijke meerwaarde. Dit document heeft geen wettelijke status, maar het is de basis voor 

het uitwerken en vertalen in eigen gemeentelijke, provinciale en rijks beleidsinstrumenten. Voor de 

gemeente Groningen betreft het dan met name de samenhang met de omgevingsvisie, de woonvisie 

en de concept-mobiliteitsvisie. Op basis van deze analyse zijn twee belangrijke conclusies getrokken. 

Ten eerste is er genoeg ruimte in de RGA te zijn om de opgave te kunnen realiseren. Sterker nog, er is 

potentieel om aanzienlijk meer woningen te realiseren, tot maximaal 60.0003woningen in de RGA. 

Daarmee is men in staat om 130% plancapaciteit te realiseren, waarop door Den Haag gestuurd 

wordt en waarom ook in een motie door de raad is gevraagd. Ten tweede bleek er ruim draagvlak om 

vanuit vier modellen te werken aan een voorkeursmodel dat uitgaat van verstedelijking in de stad 

Groningen en bij knooppunten van OV in stad en regio.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Verstedelijkingsstrategie-Regio-Groningen-Assen
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De agendacommissie heeft besloten dat bij het gesprek over dit onderwerp ook de bouwstenen voor 

het Deltaplan moeten worden betrokken. Hierover heeft het college de raad in april jl geïnformeerd. 

Op 17 december 2020 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om 

samen met de regio een Deltaplan van en voor Noord-Nederland op te stellen waarin de Lelylijn een 

belangrijk onderdeel is. De bouwstenen, die als bijlage bij deze brief zitten, zijn hiervan het eerste  

deel.

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr  2020-154

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (heeft grote implicaties voor komende jaren, relatie met eerdere discussies 

over verstedelijking en mobiliteit, idem met Deltaplan Noordelijk Nederland)

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/17-

februari/10:30/Mobiliteit-verstedelijking-en-Haagse-lobby 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/1-

september/10:00/Verstedelijking-Mobiliteit-collegebrief-7-7-2021 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn.  De  

voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor de sessie is anderhalf uur beschikbaar, dat betekent ong. 5 minuten per fractie.

Nadere informatie
https://regiogroningenassen.nl/themas/wonen/verstedelijkingsstrategie/ 
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