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Onderwerp: Zienswijze op de ontwerp NOVI (Nationale Omgevingsvisie)
Status: .Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Op 2O juni 2019 heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties het ontwerp van de NOVI gepresenteerd. De ontwerp-NOVI geeft aanleiding
tot een Drentse zienswijze.

Bijgaand treft u ter informatie onze zienswijze op de ontwerp NOVI aan. Deze is in lijn
met de reacties die in IPO en SNN verband worden ingediend.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

Bijlage Zienswijze op de NOVI



Directie Participatie 
t.a.v. NOVI 
Postbus 20901 
2500 EX Den Haag 
 
Zienswijze Samenwerkingsverband Noord-Nederland op de ontwerp-NOVI 
 
29 september 2019 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
“De kracht van Nederland ligt nog steeds in haar polycentrische structuur van steden en 
stedelijke regio’s van verschillende schaal en dynamiek die complementair als één systeem 
functioneren”. Vanuit Noord Nederland (de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en de 
vier gemeenten Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen) onderschrijven we dit 
uitgangspunt uit de ontwerp-NOVI. Wij kunnen ons goed vinden in de inhoudelijke, integrale 
richtingen (vier prioriteiten), de keuzes rond verstedelijking en het landelijk gebied, alsmede 
de afwegingsprincipes. 
 
Graag willen wij nog enkele belangrijke punten onder uw aandacht brengen. 
Aandachtspunten zoals bereikbaarheid in (inter)nationaal perspectief teneinde de kracht en 
het aanwezige duurzame groeipotentieel van de noordelijke steden en (stedelijke) regio’s ten 
volle te kunnen benutten. Daarnaast aandachtspunten gebaseerd op de specifieke 
kwaliteiten en identiteiten van de noordelijke steden en (stedelijke) regio’s, waarmee we een 
substantiële bijdrage kunnen leveren aan de gewenste socio-economische en duurzame 
ontwikkeling, de aantrekkelijkheid en de toekomstbestendigheid van ons land. 
Aandachtspunten die wat ons betreft aanleiding geven tot aanpassing van of aanvulling op 
de ontwerp-NOVI. 
 
Bereikbaarheid c.a. 
Het gaat hierbij om de onderlinge verbinding van de economische kernzones in Noord- 
Nederland en om de verbinding met andere economische kernzones in Nederland en over 
de landsgrens. Een goede aansluiting van de economische kernzones in Noord-Nederland 
op het Europese TEN-T netwerk achten wij van groot belang. Deze zien wij graag 
opgenomen in de NOVI.  
 
Binnen de internationale context pleiten wij voor een snelle treinverbinding tussen Noord-
Nederland en de Randstad, tevens als schakel tussen de Randstad en de Noord-Duitse 
agglomeraties Bremen/ Hamburg. Deze treinverbinding kan een goed en duurzaam 
alternatief vormen voor het vliegverkeer op de middellange afstand.  
Wij constateren dat Groningen Airport Eelde (GAE) in de NOVI ontbreekt. Wij zien GAE als 
onderdeel van het luchthavensysteem van internationale luchthavens in Nederland.  
 
In het kader van de voorgenomen militaire inpassing in het Noordelijk luchtruim 
(Luchtruimherziening), uiten wij onze zorg over de overlast voor inwoners, onze Natura-
2000- en stiltegebieden en de mogelijke belemmering van het vliegverkeer boven Groningen 
Airport Eelde. Wij komen hier in een separate zienswijze volgens de procedure hiervoor op 
terug.  
 
Zeker in het Noorden, met de naar verhouding dunnere verkeersstromen, is de rol van de 
(e)fiets in het voor- en natransport en in het woon-werkverkeer, belangrijk. Aanleg van 
fietssnelwegen is ook om die reden van belang en verdient aandacht in de NOVI. 
 
De kaarten in de ontwerp-NOVI zijn summier en schematisch. De hoofdinfrastructuur is niet 
volledig op de kaarten opgenomen. Wij pleiten voor een aanpassing overeenkomstig het 



Comprehensive & Core TEN-T netwerk en onze reactie op de publieke consultatie d.d. 
17/07/19 voor het toekomstig netwerk. Naast het huidige netwerk betreft dit de spoorlijn 
Zwolle-Emmen-Rheine. Deze staat tevens aangegeven op de “internationale spoorkaart 
reizigers” die de staatssecretaris van I&W op 11 juli jl. naar de Kamer heeft gestuurd. Vanuit 
militaire mobiliteit gaat het om de N33 Assen-Eemshaven, A32 Meppel-Leeuwarden en E233 
Hoogeveen-Cloppenburg. Ook zien we graag de vaarwegen Aduarderdiep, Winschoterdiep 
en Wildervankkanaal toegevoegd. Wij pleiten tevens voor kaartbeelden van de 
hoofddataverbindingen en Internet Exchanges. 
 
Tweedeling 
De steden en de meer stedelijke kernen in Noord-Nederland hebben belang bij een vitaal en 
aantrekkelijk buitengebied/ommeland.  De in bevolkingsaantallen krimpende omgeving heeft 
belang bij gezonde kernen met goede en bereikbare voorzieningen en werkgelegenheid. 
De ontwerp-NOVI  biedt naar onze mening geen antwoord op de problematiek van gebieden 
waar de bevolking afneemt en sterker vergrijst dan elders.  Er is  inzet van het Rijk nodig op 
begeleiding van negatieve effecten van demografische verandering, waarbij de leefbaarheid 
onder druk kan komen te staan. Een directe rijksbijdrage aan een transitiefonds voor 
renovatie en sloop van woningen past volgens ons bij de verantwoordelijkheid van het rijk 
voor de vitaliteit en leefbaarheid van alle landsdelen. Samenwerking tussen overheden, 
onderwijs en bedrijfsleven ter benutting van kansen en innovaties, kunnen (jonge) mensen 
aan de regio binden. 
Een tweedeling op regionaal niveau moet voorkomen worden, sociale samenhang binnen de 
steden (ongedeelde stad) is eveneens van groot belang. 
 
Economie 
De focus kan en mag niet uitsluitend gelegd worden op de economische ontwikkeling van de 
vijf grootste steden, c.q. de vier metropoolregio’s. De opgaven in Noord-Nederland zijn qua 
schaal wellicht van een andere orde, maar qua betekenis en complexiteit wellicht volledig 
vergelijkbaar. Wij zijn van mening dat het Rijk een nadrukkelijke verantwoordelijkheid heeft 
om deze opgaven met de regio op te pakken.  
 
De NOVI benoemt gebieden waar de decentrale overheden extra ruimte beschikbaar kunnen 
stellen voor verdere ontwikkeling en omschakeling naar een duurzame, circulaire economie. 
Ook buiten deze aangegeven gebieden kan ontwikkeling en omschakeling naar circulaire 
vergroening van de economie plaatsvinden, zeker ook in Noord-Nederland. Het is bij uitstek 
de regio waar vol wordt ingezet op de transitie naar een vergroening en digitalisering van de 
economie. Onze regio heeft sterke clusters van innovatieve bedrijven, toonaangevende 
kennisinstellingen en een aantal florerende zeehavens (Eemshaven/ Delfzijl, Harlingen). 
Samenwerken zit in ons DNA, de lijnen tussen bedrijven, overheid, kennisinstellingen en 
onderwijs zijn kort. We hebben de fysieke en mentale ruimte om te experimenteren in living 
labs en proeftuinen. Het noorden heeft de maatschappelijke opgaven vastgelegd in een 
Noordelijke Innovatie Agenda, die we uitvoeren in een gezamenlijk overlegplatform van 
bedrijven, kennisinstellingen en overheden. 
 
Landbouw en natuur 
De ontwerp-NOVI gaat nadrukkelijk in op de kringlooplandbouw, met beperkt aandacht voor 
de natuurinclusiviteit. Noord-Nederland zet juist in op een natuurinclusieve circulaire 
landbouw opdat daarmee ook biodiversiteit  en het landschap een impuls krijgen. Een 
“beperkte” inzet op kringlooplandbouw zou immers kunnen leiden tot een stil landschap, 
zonder weide- en akkervogels. We verzoeken u daarom om ook natuurinclusiviteit expliciet 
een plek te geven in de transitie naar kringlooplandbouw.  
 
Wij delen met u de noodzaak tot bescherming van waarden in het Waddengebied. Deze 
bescherming zou zich, naast de openheid, ook moeten richten op de werking van het 
natuurlijke systeem.  



Daarbij wijzen wij erop dat het vaste land van de Waddenkustgemeenten, ook woon-, werk- 
en landbouwgebied is dat leefbaar en vitaal moet blijven en zich (ruimtelijk) moet kunnen 
blijven ontwikkelen. Wij vragen u dit aanvullend in de NOVI op te nemen.    
Het lijkt ons ook logisch om in de NOVI het Nationaal Natuur Netwerk in tekst en 
kaartbeelden op te nemen.  
 
Radioastronomie 
Wij constateren dat de NOVI geen aandacht heeft voor het ruimtelijk effect van 
radiotelescopen. Radioastronomie is van groot belang voor Nederland, zowel voor de 
wetenschap waarin Nederland tot de top van de wereld behoort, als voor de economie waar 
intensief wordt samengewerkt met het bedrijfsleven en innovaties hun weg naar de markt 
vinden. De unieke infrastructuur van telescopen met buitenstations in Noord-Nederland en 
Europa is gevoelig voor elektromagnetische storing. Wij vragen u het belang en ruimtelijk 
effect van de radioastronomie in de NOVI op te nemen, met name in relatie tot de energie-
transitieopgave. 
 
Energie en gaswinning 
Het belang van een gezonde en veilige leefomgeving wordt in de ontwerp-NOVI terecht 
genoemd. In dat verband wordt echter geen aandacht besteed aan de gevolgen van 
aardgaswinning. Naast directe gevolgen als bodemdaling bij daadwerkelijke gaswinning, zijn 
er ook (werkgelegenheids)gevolgen wanneer de gaswinning wordt afgebouwd. Er is 
inspanning van alle overheden nodig om de regio een goed perspectief te bieden. Met goed 
en passend onderwijs en gevarieerde werkgelegenheid moet dit perspectief geboden 
worden. 
De gevolgen van de aardgaswinning vragen ook om een versnelling van de energietransitie. 
Wij pleiten voor ruimere zoekgebieden voor grootschalige windmolens ten Noorden van de 
Wadden op de Noordzee. Wij zien mogelijkheden voor verdere uitbouw van waterstof in 
Noord-Nederland. Benutting van de reeds aanwezige kwaliteiten van Noord-Nederland 
(bijvoorbeeld de aanwezige (ondergrondse) gasinfrastructuur binnen het industriecluster 
Eemshaven-Delfzijl-Emmen) ligt hierbij voor de hand. 
Versnelling van de energietransitie zal ongetwijfeld ook een positief effect hebben op de 
aanpak van de stikstofproblematiek.  
Wij denken dat juist in de NOVI aandacht besteed moet worden aan het vinden van een 
balans tussen enerzijds de benodigde fysieke ingrepen gekoppeld aan de energietransitie en 
verduurzamingsopgave en anderzijds het behoud van de specifieke waardevolle 
karakteristieken van onze landschappen, steden en dorpen. De landschappelijke en 
ruimtelijke kwaliteiten zijn het kapitaal van onze regio. 
 
Wij vragen aandacht voor het gebruikte kaartmateriaal. Deze bevatten informatie over 
bestaand beleid, maar worden gepresenteerd als toekomstig richtinggevend beleid. Dit wekt 
verwarring en onnodige irritatie.  
 
Uitvoering 
Wij onderschrijven dat de uitvoering van de NOVI zo integraal mogelijk moet verlopen. Graag 
werken wij mee aan een gezamenlijke opstelling van een Omgevingsagenda. Een 
Omgevingsagenda voor Noord-Nederland, met oog voor de relatie met overige landsdelen 
én met aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van fysieke 
verbindingen, energie(netwerk), kennisontwikkeling en werkgelegenheid. 
Uitvoering van de NOVI en van de Omgevingsagenda vergt substantiële investeringen, 
wellicht ook generieke of specifieke aanpassing van wetgeving en beleid. Veel opgaven 
komen bij elkaar. Aanpak daarvan gaat de financiële draagkracht van Noord-Nederland te 
boven. Te meer omdat de (gemeentelijke) overheden geconfronteerd worden met een 
negatief financieel meerjarenbeeld (met grote financiële tekorten in het sociale 
domein),leidend tot aanvullingen van deze tekorten wat ten koste gaat van noodzakelijke 
gemeentelijke investeringen in woningbouw, infrastructuur, kwaliteit van de openbare ruimte, 



de energietransitie en de klimaatadaptatie (groen en blauw). Het Rijk zal dan ook een 
bijdrage moeten leveren in de benodigde “substantiële investeringen”. Dit zou mogelijk 
versterkt kunnen worden door financieringsstromen voor het fysieke domein in de nabije 
toekomst te bundelen en te koppelen aan de Omgevingsagenda. Van het MIRT naar een 
integraal Investerings-/Omgevingsfonds. Van BO MIRT naar BO NOVI!   
 
Hoogachtend, 
 
Friso Douwstra, voorzitter BC MIRT Noord-Nederland 
 
 




