Een jaar geleden werd de Regiovisie GroningenAssen 2030 gepresenteerd als integrale toekomstvisie
voor een van de belangrijkste kerngebieden van
Noord-Nederland. De vijftien gemeentebesturen en
de beide provinciale besturen in het gebied stonden
gezamenlijk aan de wieg. Er zou niet langer worden
gedelibereerd over bestuurlijke reorganisatie en
gestreden om woningbouwlocaties en bedrijventerreinen; voortaan zouden de schouders eendrachtig
gezet worden onder de ontwikkeling van de regio
als geheel en zouden keuzen alleen nog in dat
perspectief worden gemaakt, in het belang van de
stedelijke ontwikkeling van Assen en vooral
Groningen, en ten behoeve van een krachtige
stimulans voor de werkgelegenheid. Maar even
belangrijk was het doel de landschappelijke
versnippering als gevolg van de snel uitdijende
woningbouw tegen te gaan en daarmee de hoge
landschappelijke kwaliteiten van de regio te
beschermen tegen verdere aantasting. In
Noorderbreedte hebben dit jaar verschillende
artikelen gestaan over Regiovisie. Een laatste
bijdrage van de gedeputeerde voor Ruimtelijke
Ordening in de provincie Groningen en voorzitter
van de stuurgroep Regiovisie Groningen-Assen 2030.

Ongebreidelde nieuwbouw
in Assen, foto Ton Broekhuis
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Regio

van grof geslepen
diamant tot
verfijnde schittering
In een aantal kritieken op de Regiovisie en het convenant dat door de betrokken overheden werd
gesloten, is opgemerkt dat daarmee een fait accompli werd gesteld: het beleid ligt onwrikbaar vast en
de burgers hebben het nakijken. Dit is een pertinent onjuist beeld. Zelf heb ik het bestuurlijk convenant steeds aangemerkt als een startpunt voor
nadere uitwerking. De overheden zijn weliswaar een
wilsbeschikking over hun gezamenlijke inzet overeengekomen, maar deze zal nog in beleid moeten
worden omgezet. Pas in mei 1998 presenteren de
colleges van GS van Drenthe en Groningen hiertoe
ontwerp-omgevingsplannen, waarop een ruime
gelegenheid tot inspraak zal worden geboden. Een
omgevingsplan is overigens een nieuw fenomeen,
waarin de 'oude1 planningkaders als streek-, milieubeleids-, waterhuishouding- en mobiliteitsplan (ook
juridisch!) worden samengebracht. Bovendien krijgt
de voorbereiding van de ontwerp-omgevingsplannen gestalte in een open planproces, zodat rond de
uitwerking van de Regiovisie over een lange periode
een publieke discussie zal worden gevoerd. Gezien
de belangen die op het spel staan, is dat een goede
zaak. Niet zonder reden sprak Riek Bakker, stedenbouwkundige en proces-architect van de Regiovisie,
bij de presentatie van het plan beeldend van: 'een
grof geslepen diamant: gaandeweg zal de verfijning en
het schitteren toenemen.
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Leegstand en kapitaalverlies
Verfijning is onder meer aan de orde op het gebied
van de woningbouw. Daar zullen de verwachtingen
van de Regiovisie moeten worden aangepast aan
deels nieuwe inzichten. Naast de nieuwbouwopgave
manifesteert zich een enorme herstructureringsopgave voor de bestaande woningvoorraad. De uitbreidingsopgave moet worden getemperd en de
aandacht moet deels worden verlegd naar de reeds
bebouwde omgeving. Nieuwbouw zonder oog voor
herstructurering zal leiden tot onaanvaardbare leegstand, verpaupering en opeenhoping van sociale
problemen in een deel van de huidige woningvoorraad.
De nu geprognosticeerde herstructureringsopgave
overtreft verre de verwachtingen die bij het totstandkomen van de Regiovisie bestonden.
Statistieken leren dat bij de huidige economische
perspectieven de doelgroep die voor huisvesting op
de overheid is aangewezen, enorm daalt. Een conservatieve berekening voor de regio GroningenAssen komt uit op ruim 20.000 huishoudens die in
de periode tot 2010 de kwaliteitssprong van huren
naar kopen zullen maken. Alleen maar nieuwe
woningen bouwen voor deze groep woningzoekenden leidt tot leegstand en kapitaalverlies. Er is daarom een uitgekiende aanpak nodig, een 'mixed stra-

tegy' waarvan de volgende elementen deel uitmaken: verkoop en/of kwaliteitsverbetering van huurwoningen, verbetering van de woonomgeving,
sloop en vervangende nieuwbouw.
Ongebreidelde nieuwbouw op uitleglocaties zal de
herstructureringsopgave ernstig bemoeilijken.
Daarom is terughoudendheid gewenst. De huidige
inzichten, maar de discussie woedt nog, gaan in de
richting van een nieuwbouwbehoefte (los van herstructurering) van 14.000 woningen tot 2010. De
woningbouwopgave uit de Regiovisie blijft daarmee
ambitieus, maar is minder gericht op uitleglocaties
en het binnendringen van het lavetsbare landschap
en meer op het handhaven van de leefbaarheid en
de kwaliteit van de bestaande bebouwde omgeving.
Hoewel cijfers voor zich spreken, zal ook bestuurlijk de knop om moeten. Toch is die vanzelfsprekendheid nog geen gemeengoed.
Harmonie tussen woningbouw en landschap
Vanuit de gedachte dat terughoudend moet worden
omgegaan met woningbouw in het landelijk gebied
en dat er een herkenbaar contrast moet zijn tussen
stad en land, is de hierboven beschreven woningbouwontwikkeling op zichzelf al winst. Vanuit
milieu- en landschapsorganisaties wordt er al sinds
jaar en dag voor gepleit om versnippering van het
landschap als gevolg van woningbouw tegen te gaan
en de nieuwe woningbouw beter met het omringende landschap te laten harmoniëren. Dit verklaart ook hun positieve houding in reacties op de
Regiovisie; een van de voorname uitgangspunten
van die visie was immers dat de stedelijke ontwikkeling afgestemd zou moeten worden op behoud en
versterking van natuur en landschap. Er was echter
ongeloof, en dus kritiek, op de keuzen die desondanks in de Regiovisie werden gemaakt. Ik heb de
lopende jaargang van Noorderbreedte er nog eens op
nagelezen en destilleer een viertal kritiekpunten. In
het navolgende zal ik daarop reageren en de kans
benutten de deels gewijzigde inzichten op deze
punten aan te geven.

Villa Bosch en Vaart in de Koningsas,
foto John Stoet
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Kritiekpunt 1: Het zonder meer bestemmen van
een groot deel van het landelijk gebied tussen Assen
en Groningen tot 'suburbia'. Deze kritiek verbaast
niet. Wie de kaart bij de Regiovisie goed bestudeert, kan tot de conclusie komen dat er met kwistige hand toch stipjes in dat tussengebied zijn gete-

kend. Het laartbeeld versterkt de indruk van een
den woonvormen op de as Groningen-Assen ontwiklandschap waar de mazelen zijn uitgebroken, kortheld zouden kunnen worden. 'Om alle misverstanden
om waar versnipperde wildgroei van suburbane
weg te nemen: het is natuurlijk niet de bedoeling
woningbouw plaats kan vinden. Dat beleid spoort
woningbouw, in welke vorm dan ook, te ontwikkeniet met het genuanceerde uitgangspunt, want in
len in het gebied rond de Drentsche Aa.
de Regiovisie is slechts bedoeld dat 'op basis van een Bij de verdere uitwerking zal overigens worden
goede landschappelijke inpassing in zeer lage dichthe- vastgesteld dat zal worden afgezien van de bepleite,
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beperkte oostwaartse uitbreiding van Assen,
Essentieel blijft echter dat een nadere ontwerpopgave totstandkomt voor wat Hans Elerie de feitelijke 'Koningsas' heeft genoemd, het gebied tussen
de oude Rijksstraatweg, het Noord-Willemskanaal,
de spoorlijn en de A28. Aansluitend aan de wijk
Marsdijk kan hier op langere termijn een noordelijke uitbreiding van Assen gestalte krijgen; op een
eerder moment moet hier ruimte gezocht worden
voor bedrijventerreinontwikkeling. Ook kan hier de
ambitie van de Regiovisie worden verwezenlijkt om
op strategische plaatsen hoogwaardige locaties voor
wonen en werken (landgoederen) tot stand te brengen, in aanvulling op het 'Harense milieu'.
Landschappelijke inpassing
Kritiekpunt 2: Het negeren van landschappelijke,
natuurlijke en cultuurhistorische waarden door
woningbouw toe te staan rond het Leekstermeer,
op de assen Midwolde-Lettelbert-Oostwold en
Foxwolde-Roderwolde-Peizerwolde.
De achterliggende gedachte in de Regiovisie is om
op deze wijze tegelijkertijd realiseren van een stedelijke ring door het samensmeden van Roden en
Leek, en van een nieuw natuurlandschap. Deze stedelijke ontwikkeling zal voldoende potentie moeten
hebben om een nieuwe hoogwaardige openbaar vervoerverbinding met Groningen mogelijk te maken.
Toegegeven moet worden dat hiermee het oude cultuurlandschap van de Groningse en Drentse
Wolden wordt aangetast. Meer dan voldoende
reden om terug te komen op de 'dwalingen onzer
wegen'. De ambitie van de stedelijke ring kan beter
gerealiseerd worden door Roden en Leek westelijker, in het gebied Nieuw-Roden - Oost-Indië, aaneen te klinken. Inmiddels ligt hiertoe een voorstel,
hetgeen niet wegneemt dat ook hier veel aandacht
zal moeten zijn voor een goede landschappelijke
inpassing.
Watermachine
Kritiekpunt 3: De geprojecteerde 'watermachine'
aan de westzijde van Groningen is in zijn uitwer-

Het gehucht Essen ligt in een waardevol opei
landschap tussen Groningen en Haren, foto*
Aerophoto Eelde

king ongenuanceerd en kan ten koste gaan van
natuur en landschap.
De Regiovisie legt een landschapsecologische verbinding tussen het Drents plateau, de Drentse
beken, de lager gelegen kleigebieden ten noorden
van de stad Groningen, en de Waddenzee. Het versterken van die relatie roept geen weerstand op.
Integendeel, alom heerst de mening dat er veel te
winnen is bij het herstel van de natte ecologische
verbindingen over de provinciegrens heen. De kritiek richt zich dan ook niet op de in het kader van
de 'watermachine' bepleite omschakeling naar
oppervlaktewaterwinning.
Wel is de vraag gesteld waarom de mogelijkheden
van het Hunzedal buiten beeld zijn gebleven. Ook
is er kritiek op het bondgenootschap dat door de
watermachine wordt gelegd tussen natuurontwikkeling, recreatieve gebruiksmogelijkheden en het creëren van waterrijke woonmilieus. Deze punten zijn
aanleiding geweest voor een kritische analyse.
Daarbij is vastgesteld dat de oorspronkelijke
gedachte om ten zuidwesten van de stad Groningen
een groot gebied te inunderen, niet letterlijk vertaald hoeft te worden in de verdere planvorming.
Nadere berekeningen wijzen uit dat de mogelijke
bijdrage van deze waterplas aan de waterwinning te
gering zal zijn en bovendien niet nodig en doelmatig is. In het Hunzedal ligt een bondgenootschap
tussen natuur en waterwinning inderdaad meer
voor de hand. Vernatting van de Eelder- en
Peizermaden, zoals voorgesteld in de plannen voor
natuurontwikkeling, blijft overigens onderdeel van
de watermachine, evenals het nastreven van een
natte, doorlopende verbindingszone in de richting
van het Reitdiep en het daardoor totstandbrengen
van waterrijke nieuwe woonmilieus aan de westzijde van de stad.
Groningen-Haren
Kritiekpunt 4: Aantasting van het waardevolle
'open' gebied tussen Groningen en Haren.
De Regiovisie neemt hier het oplossen van het
grote verkeerskundige knelpunt van de zuidelijke
ringweg rond Groningen tot uitgangspunt. In het
kader van de Tracéwet wordt op dit moment een
Milieueffectrapportage opgesteld, waarin een aantal
varianten wordt bestudeerd. Publicatie is begin
Noorderbreedte 9716 *

1998 voorzien. Pas dan kunnen voor het tussengebied Groningen-Haren nadere conclusies worden

Elan en debat
Momenteel worden de uitgangspunten van de
Regiovisie vertaald in de provinciale omgevingsplannen. Dit gebeurt niet kritiekloos, er is ruimte
voor nieuwe inzichten. Maar ook met de vaststelling van de omgevingsplannen is niet het laatste
woord gesproken. Een langetermijnvisie - en daarvan is hier sprake - zal voortdurend aan maatschappelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst. En
bovendien, ook in het omgevingsplan worden
slechts de beleidsmatige hoofdlijnen verwoord. Veel
punten zullen nog moeten worden uitgewerkt. Dat
resulteert ongetwijfeld in tal van interessante ontwerp-opdrachten. Een sprekend voorbeeld voor de
korte termijn is de multifunctionele ontwikkeling
aan de westzijde van de stad Groningen. Een deel
van de opgave is bij de bespreking van de watermachine reeds aangegeven. Naast woningbouw is hier
ook de ontwikkeling van bedrijventerreinen voorzien, in een omgeving waarin zich twee grote suikerfabrieken dominant manifesteren. Ook in dit
gebied zal in de toekomst de felbegeerde hogesnelheidsspoorlijn Groningen komen.
Dit voorbeeld illustreert nog eens dat de Regiovisie
weliswaar het fundament heeft gelegd voor een visie
op de langere termijn maar dat het, nog maar eens
in de woorden van Riek Bakker, gaat om slechts
een ruw geslepen diamant. Stap voor stap vindt verfijning plaats. Daarvoor is een blijvend elan nodig
en is maatschappelijk debat onmisbaar. Er kunnen
over de uitwerking van de visie nog vele kolommen
in dit blad worden gevuld; gelukkig maar! •*»

