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lnleiding

De Noordervisie 2040 is de afgelopen twee weken in Statencommissies van respectievelijk Fryslân

(4 september) en Drenthe en Groningen (11 september) behandeld. Hierbij is een aantal oproepen en

voorstellen in de richting van de drie colleges van GS gedaan. Om hieraan gehoor te kunnen geven

en de bespreking in de drie afzonderlijke Provinciale Staten (op 18 en 25 september) op basis van

dezelfde informatie te laten verlopen, doen wij u in deze voordracht een voorstel voor aanvullingen en

aanpassingen van de uiteindelijke Noordervisie.

Hieronder vindt u respectievelijk vier voorstellen voor inhoudelijke aanvullingen en aanpassingen en

daarna geven we een toelichting op hoe we de evaluatie van Noordervisie 2040 willen laten plaatsvin-

den.

1) Recreatie en toerisme
Er zullen aanvullingen bij "het ruimtelijk fundament" (middendeel NV2040) en het hoofdstuk "Hoe ver-

dienen we ons brood" worden geplaatst om recreatie en toerisme een plek te geven. Daarnaast ne-

men we dit onderuverp als extra punt in "de Strategische agenda" op. Een tekstvoorstel is hierbij:

Versterken netwerk van recreatie en toerisme als economische motor

Ambitie: voor 2020 versterkt het Noorden de foeristrsche infrastructuur om aantrekkelijker te worden

voor ( i nter) n ationaal pu bl ie k.

Wat willen Drenthe, Fryslân en Groningen
De natuur en landschappen, steden en dorpen van het Noorden vertegenwoordigen ons fysieke en

culturele kapitaal. We koesteren de landschappelijke en culturele diversiteit door blijvend te investeren

in de ruimtelijke en ecologische kwaliteit, de verbindingen, de cultuur en identiteit. We willen de vruch-

ten plukken van de verschillende provinciegrens overschrijdende gebieden met een bijzondere status

en deze verder ontwikkelen, zoals de Wadden, het Lauwersmeer, het Drents-Friese Wold en het

Geopark de Hondsrug en deze gebieden aanhaken bij hetfysieke kapitaal van onze steden. Dat

vraagt om een gezamenlijke inzet, met als streven om de complementariteit van de recreatieve en

toeristische voorzieningen (landschappen, steden, attracties) in Noord-Nederland te versterken. Deze

gebieden hebben bovendien een belang en uitstraling dat uitstijgt boven het niveau van een individue-

le provincie. Noord-Nederland ligt gunstig tussen gebieden als de Randstad en Hamburg/Emsland,

waarbij (verder te ontwikkelen) goede verbindingen over de weg, per spoor, over water en door de

lucht van belang zijn om ook deze kwaliteit van de regio verder te benutten.

Uitnodiging aan bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisatíes en overheden
Recreatie en toerisme is een van de sectoren die traditioneel belangrijk zijn voor de werkgelegenheid

in het Noorden. We nodigen deze sector uit om gezamenlijk een toeristische hoofdstructuur voor het

Noorden verder te ontwikkelen en uit te bouwen. ln combinatie met het verder cultiveren van noorde-

lijke gastvrijheid kan dit bijdragen aan het stimuleren van de vrijetijdseconomie van het Noorden.

2) Krimp en groei

Met het "Aanvalsplan krimp en groei" is onbedoeld de suggestie gewekt dat er een grote noordelijke
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strategie voor krimpgebieden gemaakt gaat worden. Dit is niet zo bedoeld en om die reden is het
voorstel om dit onderwerp aan te passen. Het voorstel is de titel aan te passen naar "Maatwerk aan-
pak krimp en groei" en ook in de tekst meer ruimte te geven voor de gewenste roep om differentiatie

Het tekstvoorstel luidt: Wij onderkennen dat op sommige plekken de krimp geleidelijk gaat en op an-

dere plekken schoksgewijs. Dat vraagt om een gedifferentieerde aanpak, waarbij wij wel van elkaar

kunnen leren.

3) Het belang van de menselijke maaUhet sociale domein
De onderliggende filosofie van Noordervisie 2040 is gestoeld op de erkenning van mensen als de
drijvende kracht in het maken, behouden en ontwikkelen van het Noorden. Het proces van totstand-

koming van het product, de Noordervisie 2040 en het magazine Noorderzine, is mede ingezet ter ver-

sterking van de noordelijke gemeenschapszin en duurzame netwerken. Het belang van traditionele

waarden als mienskip en noaberschap onderkennen we en dit biedt houvast voor een noordelijke

energieke samenleving. ln de tekst van Noordervisie 2040 zullen we op een aantal passende plaatsen

(Panorama, onderdeel ruimte en in de strategische agenda) dit belang nader duiden en expliciet be-

noemen en onderstrepen.

4) Het belang van grensoverschrijdende/internationale samenwerking

Op een aantal plaatsen in de Noordervisie (bij economie, ruimte en infra en inhoudelijke thema's en in

de strategische agenda) zal meer dan nu het geval is nadruk worden gelegd op het belang en de kan-

sen die internationale samenwerking ons biedt. De stappen die nu gezet worden in de meer structure-

le samenwerking met Noord-Duitsland en in diverse projecten met variërende Europese coalities wor-

den benadrukt. Want juist in de toekomst zal dit, met name om in aanmerking te komen voor Brussel-

se middelen, alleen maar meer gevraagd worden van regio's.

5) Evaluatie Noordervisie2040
ln alle drie de Statencommissies is gevraagd om de voortgang en evaluatie van de uitvoering nader

toe te lichten. Het voorstel is om de evaluatie in lijn te doen met de signatuur van Noordervisie 2040,

interactief en met de samenleving. De Noordervisie 2040 is het product van en voor het Noorden en

geen uitvoeringsprogramma van drie provincies. ln Noordervisie 2040 nodigen we anderen uit om

onderdelen van de strategische agenda samen met ons op te pakken en uit te voeren. ln de tweede

helft van 2015 leveren we een tussenstand op. Dit kan ingezet worden voor bijsturing van de koers en

inbedding in o.a. nieuwe programma's (van de provincies en andere organisaties). De activiteiten en

werkzaamheden die bijdragen aan de uitvoering van Noordervisie 2040 en onder onze directe verant-

woordelijkheid vallen als provincie zullen via de reguliere beleidsverantwoordingen lopen.

Tot slot geven we aan dat het aanpassen van het definitieve NoorderZine ons de kans biedt om nog

enkele andere actuele zaken in te vlechten en aan te vullen op onderwerpen zoals Leeuwarden cultu-

rele hoofdstad en het recentelijk gesloten Energieakkoord.

Advies

Het in ontwerp bijgevoegde besluit vaststellen.
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Gedeputeerde staten van Drenthe,

J. Tichelaar, voorzitter

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris
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Provinciale staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 28 augustus 2013, kenmerk

3513.51201300621 3, over de Noordervisie 2040;

overwegende dat:

- de genoemde Noordervisie 2040 is besproken in de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur

en Economie van 11 september 2013, alsmede in de desbetreffende statencommissies in de pro-

vincies Groningen en Fryslân;

- in deze statencommissies aanvullingen en aanpassingen zijn voorgesteld;

gelezen het aanvullende voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 24 september 2013, ken-

merk 35/3.5 1201 300621 3;

BESLUITEN

in te stemmen met de in de voordracht aangegeven voorstellen en opmerkingen tot aanpassing

en aanvulling van de Noordervisie 2040 voor de onderwerpen:

a. recreatie en toerisme

b. krimp en groei

c. het sociale domein

d. grensoverschrijdende en internationale samenwerking en

e. de evaluatie van de Noordervisie 2040;

2. gedeputeerde staten opdracht te geven deze aanpassingen door te voeren in de uiteindelijke

Noordervisie 2040.

Assen, 25 september 2013

Provinciale staten voornoemd,

, griffier voorzitter


