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De rcqio Groninqon-Assen stddl aan
ile vooravond var. 70«r inqnjpcnde
lOrandonngen. Op het Keui-pg-
rongrts word door Ru-k Bakker van
het ourta^ BVR een ko'tfc besch'ij-
vmg gegeven /an dit plan dat on
I november 1996 iue't qo'e.a tot
epn (.onvenant tussen dp uiosinrjci
Grori'nqtf en Drenthe er 15
gemeenten waarbij een regionale
onlwlkkpliiigsvisifc voer dc7c regio
word: beschreven pn /dl moeten
Ipidc-n tot stt'KP sleden on het
cchoiül v-in du og.cn iden'ileil vjn
het lar dschap D.: stdfilssecretaris
van Biniii-nlci'idse Zaten wil mi't
hddr zogeheten G20-r;elpid, dat een
l/vintiq steden omvat, een 'Krachtige
impuls geven aan do ontwikkeling
van de steden in Nederland In dp
ogp". vesn hu'. kabm^t vormen do
steden de motoren van de econo-
mische ontwikkeling Dit jaai zal
Noorderbreedte veel cjandathl
besteden aan deze regio1.is e. Als
e"rsle korte kennismaking heott oo
redactie gfdepul"erde Gera'O
Bcukernci, tevens «or/ilter van di1

biujrgrocp Groningen ^005 2030'
go/rd.igd dot plan too tp li> lilpn

C20 hef ft "pri bijna marjisc'if" kLiik
in !.et Dii'nonlands bestuur gi'Kre-
gen in dit kdder v^ordt naqnqrisn ol
lipstuüihike schaalvcrqrotiüg i'Odrq
is voor t'Aint g groie cenirumge
rv-rnti-i. Groninrjen K e'-n vnn d:O
C20-gpmoentPn
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Waar dndere piovinrialp tiHstuian
O[J hjsis van oen vralnl korte inven-
tarisatie hebhen bepaald ut dp nro-
ccdure voor cjomepntcl'jkt- honnde
Wig üi dan rie', moet wo'den gp
stsrt, hteft t)c provincie Groningen
voor pun cigcn^inrugp ddnuak
gekoren Nn-i do on'.vnkkpl;ng var.
do s!dd Gromnqtn word cpntraai
geplaatst, rruar de ontVJikkbling vd>:

de regio en d(- stdd als qehppl Niet
hot ridcjddi' vjn do wcnsplijkhcia
v.in s-en bestuu'lijkü reorganisatie
stond voorop, irfior het ontoikk»len
van een inlfqrale 'oi-komitvisie
W.mt bes'.uui lijkt- reorganisatie ,s
slorhts (-én yan de mogehjkr instfu
mentp'i bij hot nuliviien van een
orifA ikkelmgsvisie.
Het rd|iport Regio Groningen Ass'jn

2030 schets i" hootdlijnen dp vis:e
voor net gebied Groningen Assen
Hpt n het prodjtt van een ums-k
pianvornhrgsprocps van Iwoe pro
VIPCIC-S en vjftipn gemeenten.
Ondpi dp boziel'MUp leiding van het
Adviesbureau BVR is binnen een
nalf j.idi dit rappoit tol sldnd qcko
men. De rapport-ige wo'dt onder
vc-rantwooidolijkheid vdn BVR uit
gpbrdcht De betrokken o-.crneden
binden /i ' l i wel aan de nooMli|non
vdn dp ontwikkclings/isie De bin
ding die dp overheden aanyejan is
vastgelegd in een ronvenant. D>t
tonvonant bpl'eft niet ailppn dp
binding dan de hoofdlijnen van de
vis'p, maar ook de uitvoering er/-jn
in een uitvjpr:nqskadpr
Hurmep is adrgpgpven dat dp onl-
•.vkKelingwisie, hoc be:dngn;k ook,
nipt mep' dan epn stdrlount is Dp
visie zal in de komende periode in
bclfid motten worden omgivel
Evenals bij net opstellen van dp ont-
v.ikkelingsvisic is daarvoor eon ent
hoiisidstc ir.7Pt vdn betrokken over-
heden nodig Maar het loont dp
moei'.e! Want dp regio Groningen
Assen is een gebied mot grote
rroqclijkheden die dllper! met oen
<fd<ht*gc en pensgi'zindc aanpdk
kunnc-ri wordpn gc-rralisperd.
Kortom, ons wacht pen enorme
uitdaging

.-'V

; 'i

Noorderbreedte 97:i


