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Onderwerp: Ruimtelijk-Economische Visie NNL: Noordervisie 2040

Geachte voorzitter/leden,

1. Aanleiding
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van het project Noordervisie 2040,

dat als doel heeft het opstellen van een ruimtelijk-economische visie voor Noord-

Nederland met een daarbij behorende Strategische agenda 2013-2020.1n verband

met de noordelijke samenwerking in dit project wordt dezelfde brief aan de andere
PS-en aangeboden.

2. lnhoud
Het project Noordervisie 2040 is opgebouwd aan de hand van twee fasen: divergeren

en convergeren.

- Fase 7: divergeren
De eerste fase, divergeren, bestond uit het organiseren van diverse workshops en een
prijsvraag die openstond voor twee doelgroepen: alle Noorderlingen en deskundigen

uit het hele land. Deze fase heeft veel informatie opgeleverd. Op twee elementen: de
prijsvraag en het Event NoorderSTORM wordt hierna kort ingegaan.

- Prijsvraag

Op de prijsvraag is enthousiast gereageerd. 23 multidisciplinaire teams van deskun-
digen hebben een inzending gemaakt en 17 bewoners hebben ook hun creatieve idee

aangereikt. De opdracht aan de deskundigen was kort gezegd het beschrijven en

beeldend maken van een visie op het Noorden in 2040. De vraag die aan inwoners

was gesteld was welk concreet idee zij hadden dat nu al kan bijdragen de toekomst
van het Noorden.
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Een deskundigen jury bestaande uit Jouke van Dijk (RUG), Sybrand Tjallingii
(TU Delft) en Gryt van Duinen (Omrop Frylsân) heeft de inzendingen beoordeeld.
5 inwoners krijgen de mogelijkheid hun concrete idee een stap verder te brengen
(waardecheque van € 1.000,--) en 3 deskundigen hebben een eerste, tweede en der-
de prijs ontvangen (waardecheques tot € 5.000,--).

De inzendingen gaan, als onderdeel van een rondreizende tentoonstelling, langs de 3
provinciehuizen (in november provincies Drenthe en Groningen, in december provin-

cie Fryslân). Daarnaast zijn alle inzendingen terug te vinden op de website
www. noordervisie2040. nl.

- Event Noorderstorm

Op 2 november is de divergeerfase op het Event NoorderSTORM tot een eind geko-
men. Op dit event zijn de prijzen uitgereikt aan de prijswinnaars en is in een aantal
rondes workshops (wereldcafé setting) gewerkt aan het verder brengen van bouwste-
nen voor de Noordervisie 2040. Dit was een zeer inspirerende dag en heeft bijgedra-
gen aan veel informatie voor het vervolg: de convergeerfase.

- Fase 2: Convergeren
De tweede fase is ingericht om aan de hand van een aantal werkbijeenkomsten, ge-

naamd NoorderlABs, de input vanuit de eerste fase verder te brengen naar een visie-
document en een strategische agenda.

- NoorderLABS
ln 3 NoorderlAB-bijeenkomsten (december 2012 en januari en februari 2013) wordt
samen met een team van diverse stakeholders: de drie provincies, de community
rondom het project Noordervisie 2040, de prijswinnaars en vertegenwoordigers vanuit
een groot aantal inhoudelijke (beleids)terreinen en de grote steden, gewerkt om in
3 stappen de Noordervisie 2040 verder vorm te geven.

- Kwaliteitsteam
Het project Noordervisie 2040 heeft een kwaliteitsteam in gesteld bestaande uit in elk
geval Margreeth de Boer (vz), Hilde Blank, Geert Teisman en Pier Vellinga. Ook een

EU-vertegenwoordiger Patries Boekholt, beschikbaar gesteld door de EU vanuit het
project Research and lnnovation Strategy (RlS) zal deelnemen aan een (of meer)
Kwaliteitsteambijeenkomst(en). Het kwaliteitsteam zal het project inhoudelijk en qua
proces de spiegel voorhouden en van advies voorzren.

- SER
Met de SER is afgesproken dat zij participeren in onze NoorderlABs en daarnaast
een bijeenkomst organiseren over de reeds uitgebrachte adviezen ion de afgelopen
jaren. Daarnaast zullen zij in dit proces (voorjaar 2013) ook nog een formeel advies
uitbrengen.

- Aanpalendeprojecten:RIS/EWUSTIP
Naast het project Noordervisie 2040 speelt een aantal projecten in overlappende do-
meinen. Zo heeft het IPO een project STIP aan de horizon gestart gericht op een lan-
getermijnvisie gericht op de (veranderende) rol van de provincie. Vanuit SNN is het
project RIS aan de slag om een Research and lnnovation Strategy op te stellen en

wordt vanuit het eveneens SNN-project Economie van Water en Landschap (EWL)
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gewerkt aan een document gericht op de'blauwgroene gordel' ingestoken vanuit de
domeinen economie, water en landschap. Dit laatste project levert een bijdrage aan

het Deltaprogramma.

Met deze projecten wordt maximaal samengewerkt. Dit betekent effectief dat verte-
genwoordigers vanuit Noordervisie 2040 betrokken worden bij deze projecten en vice
versa. Ook wordt gekeken om bij het organiseren van bijeenkomsten hierin samen op

te trekken.

- lnformeren Provinciale Staten

Op 30 januari van 10.00 uur tot 12.00 uur zal in het provinciehuis Drenthe in Assen
een eerste bijeenkomst worden georganiseerd voor de leden van PS. U bent hiervoor
van harte uitgenodigd . Deze bijeenkomst is erop gericht u nader te informeren over de

voortgang van het project Noordervisie 2040 en het project RlS. Op deze manier pro-

beren wij u bij deze 'aanpalende projecten' effectief en tegelijk te informeren.

Op 27 maart van 17.30 uur tot 19.00 uur wordt in het provinciehuis van Fryslân de

tweede stateninformatiebijeenkomst georganíseerd om u te informeren over Noorder-
visie 2040. Aan deze bijeenkomst neemt ook het Kwaliteitsteam deel.

- Planning
De maanden december 2012lol en met februari 201 3 worden gebruikt om in brede

samenstelling de Noordervisie in drie NoorderlABs verder uit te werken. ln de periode

maart en april2013 zal de visie uitgewerkt worden naar een document dat aan u

wordt aangeboden. De planning is om dit document in juni en in juli 2013 aan u aan te
bieden (de drie Noordelijke Provinciale staten hebben de laatste vergadering voor het

zomerreces op verschillende data). Voorafgaand aan de behandeling in uw staten zal

het aan het DB-SNN worden aangeboden.

3. Afsluiting
Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter

Bijlage(n):

coll.


