Ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen strekt zich een bijzonder gebied
uit op de laagveengordel. Het bestaat uit vele kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende
landschappen. Samen vormen zij één geheel: Groeningen. Voor dit gebied zijn 'groene doelen' gesteld, waarmee
overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen de eerste klimaatpositieve regio van Nederland willen realiseren.
Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen is verantwoordelijk voor Groeningen.

Gebiedsafbakening Groeningen

Wat speelt er in Groeningen?
De waterspiegel in de dit gebied daalt. Daardoor droogt de bovenlaag van het veen uit en breekt het af (zgn.
veenverbranding) met oxidatie en CO2-uitstoot tot gevolg. Daarnaast klinkt de grond in en dat veroorzaakt een
verdere verlaging van de bodem. Ondanks, of misschien juist dankzij deze bedreigingen, biedt Groeningen unieke
kansen op het gebied van natuurontwikkeling en wateropvang - vooral als deze hand in hand gaan met een
economische ontwikkeling die op de toekomst gericht is.
Wat gaat er gebeuren?
We willen de kansen die Groeningen biedt samen met inwoners, ondernemers, overheden en maatschappelijke en
natuurorganisaties benutten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Groeningen hét voorbeeld voor Nederland wordt
van een klimaatpositieve regio waarin ecologie en economie elkaar aanvullen en versterken. Een regio waarin meer
C02 wordt vastgelegd dan uitgestoten, waar wordt bijgedragen aan wateropvang en -opslag, waar wordt gewerkt
aan een verbeterde biodiversiteit en waar fossielvrije energie wordt opgewekt.

Om welke groene doelen gaat het?
De komende jaren gaat het om de realisatie van concrete projecten die een bijdrage leveren aan de volgende groene
doelen:
- CO2-reductie, stikstofreductie en CO2-binding
- waterveiligheid en toename waterkwaliteit
- natuurontwikkeling en biodiversiteitsvergroting
- klimaatadaptatie
Waar ligt de focus op binnen Groeningen?
Groeningen biedt kansen voor betekenisvolle projecten en verdienmodellen die de waarden van het gebied
benutten, beheren, beschermen en aanvullen. De focus ligt hiermee op kwalitatieve en haalbare projecten die
zichzelf (zoveel mogelijk) kunnen bedruipen. Zo komt er een duurzame en toekomstbestendige basis onder de
ontwikkeling van Groeningen. Een perfecte balans tussen natuurbescherming, natuurbeleving en economie.
Waar moeten de projecten aan voldoen?
Projecten moeten passen binnen een van de 5 hoofdprogramma’s van Groeningen:
1 Natuur- en waterontwikkeling
- vergroten van de waterveiligheid en waterkwaliteit in de regio
- terugdringen bodemdaling als negatief effect van veenverbranding, o.a. door vernatting.
- terugdringen van C02-oxidatie als negatief effect van veenverbranding
- terugdringen van de hoeveelheid stikstof en andere schadelijke gassen in Groeningen
- toename van de biodiversiteit in de regio, volgens de doelstellingen van het Deltaplan Biodiversiteit
2 Toerisme en recreatie
- Vergroten van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de sector toerisme, recreatie en sport door
gebruik te maken van de waarden van het gebied
3 Agri-food in de regionale voedselketen
- Vergroten van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in voedsel, door vernieuwende concepten in de
korte ketengedachte
4 Biobased economy en energie in de korte keten
- Vergroten van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in de ‘biobased economy’ en energie, door
vernieuwende concepten te ontwikkelen in de korte ketengedachte
5 Sport en gezondheid
- Terugdringen effecten van hittestress in de stedelijke- en dorpskernen

Hoe nu verder?
Regio Groningen-Assen heeft Jan Kleine van Bureau PAU in de arm genomen om het Uitvoeringsprogramma voor
Groeningen op te stellen. Onder zijn leiding gaan we de komende tijd met verschillende partijen in gesprek, met als
belangrijkste vraag: Hoe kunnen we de kansen van Groeningen op een ecologisch en economisch verantwoorde
manier en voor langere tijd verzilveren?
Graag horen we van u welke ideeën ú heeft voor de ontwikkeling van Groeningen!
Kijk op www.groeningen.nu voor meer informatie of bel/mail voor meer informatie met Marjolein van Schoonhoven van het
Regiobureau Groningen-Assen (+31 (0)50 316 4289 op maandag t/m vrijdag van 9.00- 13.00;
schoonhoven@regiogroningenassen.nl)

