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Onderwerp: Noordervisie 2040

Geachte voorzitter/leden,

De Noordervisie 2040 is de afgelopen twee weken in Statencommissies van respec-
tievelijk Fryslân (4 september), Drenthe en Groningen (11 september) behandeld.

Hierbij is een aantal oproepen en voorstellen in de richting van de drie GS-en gedaan.

Om hieraan gehoor te kunnen geven en de bespreking in de drie afzonderlijke Provin-

ciale Staten (op 18 september en 25 september)op basis van dezelfde informatie te

laten verlopen, doen wij u per brief een voorstel voor enkele aanvullingen en aanpas-

singen in de uiteindelijke Noordervisie.

Wij doen hieronder een voorstel voor een aantal inhoudelijke aanvullingen en aanpas-
singen op de Noordervisie en daarna geven we een toelichting op hoe we de evaluatie
van Noordervisie 2040 willen laten plaatsvinden:

1) Recreatie en Toerisme
Er zal een aanvulling bij "het ruimtelijk fundament" (middendeel NV2040) en het

hoofdstuk "hoe verdienen we ons brood" worden geplaatst om Recreatie en Toerisme
een plek te geven. Daarnaast nemen we dit onderwerp als extra punt in "de Strategi-

sche agenda" op. Een tekstvoorstel is hierbij:

Versterken netwerk van recreatie en toerisme als economische motor
Ambitie: vóór 2020 heeft het Noorden een aantal noordelijke foerisfrsche arrangemen-
ten die langdurig (inter)nationaal publiek aantrekken.

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

ons fysieke en culturele kapitaal. Wij koesteren de landschappelijke en culturele diver-
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siteit door blijvend te investeren in de ruimtelijke en ecologische kwaliteit, de verbin-

dingen, de cultuur en identiteit. Wijwillen de vruchten 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 het fysieke kapitaal van onze

steden. Dat vraagt om een gezamenlijke inzet, met als streven om de complementari-

teit van de recreatieve en toeristische voorzieningen (landschappen, steden, attrac-

ties) in Noord-Nederland te versterken. Deze gebieden hebben bovendien een belang

en uitstraling die uitstijgt boven het niveau van een individuele provincie. Noord-

Nederland ligt gunstig tussen gebieden als de Randstad en Hamburg/Emsland, waar-

bij (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 organisaties en overhe-
den
Recreatie en toerisme is een van de sectoren die traditioneel belangrijk is voor de

werkgelegenheid in het Noorden. Wij nodigen deze sector uit om gezamenlijk een

toeristische hoofdstructuur voor het Noorden op de kaart te zetten. ln combinatie met

het verder cultiveren van noordelijke gastvrijheid kan dit bijdragen aan het stimuleren

van de vrijetijdseconomie van het Noorden. Bezoekers en toeristen kennen onze

schatten en kunnen kiezen uit een rijk palet aan keuzemogelijkheden en verschillende

bijzondere arran gem enten.

2) Krimp en groei
Met het "Aanvalsplan krimp en groei" is onbedoeld de suggestie gewekt dat er een
grote noordelijke 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 aanpak 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 andere plekken schoksgewijs. Dat vraagt om een gedifferentieerde aan-
pak, waarbij wijwel 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 totstandkoming van het product, de Noordervisie 2040 en

het magazine Noorderzine, is mede ingezet ter versterking van de noordelijke ge-

meenschapszin en duurzame netwerken. Het belang van traditionele waarden als

mienskip en noaberschap onderkennen wij en deze bieden houvast voor een noorde-

lijke energieke samenleving. ln de tekst van Noordervisie 2040 zullen wij op een aan-

tal passende plaatsen (Panorama, onderdeel ruimte en in de strategische agenda) dit
belang nader duiden en expliciet benoemen en onderstrepen.

4) Het belang van grensoverschrijdende/internationale samenwerking
Op een aantal plaatsen in de Noordervisie (bij economie, ruimte en infra en inhoudelij-

ke thema's en in de strategische agenda) zal meer dan nu het geval is nadruk worden

gelegd op het belang en de kansen die internationale samenwerking ons biedt. De

stappen die nu gezet worden in de meer structurele samenwerking met Noord-

Duitsland en in diverse projecten met variërende Europese coalities, worden bena-
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drukt. Want juist in de toekomst zal dit, met name om in aanmerking te komen voor
Brusselse middelen, alleen maar meer gevraagd worden van regio's.

5) Evaluatie Noordervisie 2040

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 wij anderen uit om onderdelen van de stra-

tegische agenda samen met ons op te pakken en uit te voeren. Het monitoren en eva-
lueren van de uitvoering is daarmee een gezamenlijk proces.

Begin 2015 leveren wij een tussenstand op, mogelijk via een tweede Noorderzine. Dit

kan ingezet worden voor bijsturing van de koers en inbedding in o.a. nieuwe pro-

gramma's (van de provincies en andere organisaties). De activiteiten en werkzaam-
heden die bijdragen aan de uitvoering van Noordervisie 2040 en onder onze directe
verantwoordelijkheid vallen als provincie, zullen via de reguliere beleidsverantwoor-
dingen lopen.

Wij verzoeken u ons het mandaat te verlenen de genoemde wijzigingen te ven¡verken

in de uiteindelijke Noordervisie 2040.

Tot slot geven wij aan dat het aanpassen van het definitieve Noorderzine ons de kans

biedt om nog enkele andere actuele zaken in te vlechten en aan te passen. Zo zal er

in de definitieve versie zeker aandacht geschonken worden aan Leeuwarden als cultu-
rele hoofdstad en het recentelijk gesloten nationale Energieakkoord.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

gede staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter


