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Geachte mevrouw Schippers, 
 
Nu u als informateur werkt aan de inhoud van een nieuw regeerakkoord, vragen wij uw aandacht voor 
een aantal thema's waarin Noord-Nederland kan bijdragen aan nationale opgaven. 
 

Als u de kansen van Noord-Nederland benut… 
 

We haken met deze brief in op de uitspraken van de lijsttrekkers tijdens het eerste landelijke 
verkiezingsdebat, dat op 8 februari in Groningen plaatsvond. Zij gaven aan dat de ambities en kracht 
van Noord-Nederland uitstekend van pas komen om Nederland sterker te maken. 
 
De politieke partijen die nu aan uw coalitietafel zitten, bevestigden de positie van Groningen als 
energieprovincie. Ze roemden ook de intensieve samenwerking tussen noordelijke overheden, 
kennisinstellingen en bedrijven. Daardoor zijn we ver op het gebied van energietransitie, 

watertechnologie, landbouw, gezond ouder worden en coöperaties van burgers in krimpregio's. Wij 
kunnen en willen daarom de rol van koploper vervullen in de uitvoering van nationale opgaven op het 
gebied van energie, healthy ageing en voedselvoorziening. 
 
…om een aantal nationale problemen op te lossen… 
 

Noord-Nederland heeft zich ontwikkeld tot de Energy Valley van ons land. Onze regio is de belangrijkste 
leverancier en distributeur van (duurzame) energie. Die positie willen we behouden en uitbouwen, door 

als Energyport Noord-Nederland een internationaal testgebied te worden voor verduurzaming, slimme 
energiesystemen, innovatie en kennisontwikkeling. 
 
Door de aanhoudende aardbevingen in Groningen, voelen we in het Noorden heel sterk de urgentie van 
verduurzaming. Ingrijpende operaties, zoals de versterking van duizenden woningen, bieden grote 

kansen voor een land dat ambitieus aan de slag wil met de energietransitie. Minder aardgaswinning kan 
niet zonder verdere verduurzaming. 
 
Terecht vonden ook vrijwel alle lijsttrekkers dan ook dat het nieuwe VN-klimaatinstituut thuishoort in 
Noord-Nederland. 
 



Maar dat is niet alles. 
 

In Noord-Nederland experimenteren wij nu al met allerlei vormen van verduurzaming in het openbaar 

vervoer en autonoom vervoer. Smart mobility wordt bij ons concreet in auto’s, bussen en treinen. We 
bieden vervoer op maat en maken slimme combinaties van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. 
Ook willen we experimenteren met autonoom rijdend OV. Noord-Nederland is daardoor een ideale 
nationale proeftuin. 
 
… dan zetten we daar graag samen de schouders onder. 
 

We vinden dat deze thema's een plaats verdienen in het nieuwe coalitieakkoord. Omdat ze antwoord 
geven op maatschappelijke uitdagingen en omdat Noord-Nederland innovatief kan bijdragen aan 
nationale ambities. 
 
Niet alles past in één korte brief. Daarom hebben we in de bijlage ons aanbod verder uitgewerkt. 
 
Tot een toelichting zijn wij graag bereid. 

 

Hoogachtend, 
 
het Dagelijks Bestuur van het  
Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
 

 
 
 

F.J. Paas,    H.J. Bolding, 

voorzitter    secretaris  

 
 
 
 

 
 

 
  



De kracht van Noord-Nederland 
 

Noord-Nederland kent dankzij haar geografische ligging een aantal grote voordelen: grote dunbevolkte 

ruimtes tussen een aantal aantrekkelijke steden, bijzondere landschappen, nauwe relaties met 
Duitsland, Scandinavië en Oost-Europa en last but not least een grote mate van samenwerking tussen 
noordelijke overheden, kennisinstellingen en bedrijven.  
 
Dat betaalt zich uit in een bijzonder gunstig klimaat voor innovatie. Zo zijn vergaande experimenten en 
cross-overs ontstaan op terreinen als energietransitie, watertechnologie, landbouw, gezond ouder 
worden, recreatie & toerisme, coöperaties van burgers op het (krimpende) platteland en cultuurbeleid 

geënt op de regio.  
 
Niet alleen het Noorden, maar Nederland in zijn geheel plukt de vruchten van investeringen in deze 
vernieuwende ontwikkelingen. Door haar innovatieve clusters, investeringen op slimme cross-overs en 
beschikbaar arbeidspotentieel is Noord-Nederland ook heel aantrekkelijk voor vestiging van 
internationale bedrijven zoals het energiebedrijf Tesla.  
 

“Het Noorden biedt geweldige kansen. Ik noem Energy Valley, het gezondheidscluster, en het 

ICT-cluster. Het is onze taak om de regio te helpen met het verzilveren van die kansen. We 
doen al veel, maar het Noorden verdient nog meer.” - Halbe Zijlstra, VVD 
 
Aansluiting topsectorenbeleid op innovatieagenda Noord-Nederland en het mkb 
Regio’s spelen een belangrijke rol in het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke 

uitdagingen en leveren daarmee een essentiële bijdrage aan de nationale economie. Het midden- en 
kleinbedrijf maakt een groot onderdeel uit van de noordelijke regionale economie. Hoe krachtiger, 
innovatiever en meer internationaal georiënteerd het mkb is, hoe beter zij in staat is nieuwe kennis op 
te doen en dit om te zetten in nieuwe business en werkgelegenheid.  
 
Maar juist het bredere innovatieve mkb, hogescholen en regionale overheden voelen zich onvoldoende 
verbonden met de huidige topsectorenaanpak (AWTI, 2014). We hebben de ambitie om met de 

Noordelijke Innovatie Agenda (2014-2020) een van de inspirerende voorbeeldregio’s in Europa te zijn 
voor het in de praktijk omzetten van de Europese doelstellingen voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei.  
 

Een aantal maatschappelijke uitdagingen staat centraal: duurzame energie, Healthy Ageing, Agrifood, 
watertechnologie en High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Innovatieve parels uit het Noorden zijn 
nationaal icoon Redstack, Watercampus Wetsus, Chemport en de Dairy Campus. Hiermee kan Noord-

Nederland de oplossing bieden voor wereldwijde opgaven. 
 

Hervorming van het innovatiebeleid richt zich op het vinden van oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie, langer gezond leven, water en 
voedselzekerheid. Dit beleid heeft een regionale invulling en kansen voor het bredere innovatieve 
midden- en kleinbedrijf worden hierin geborgd. Het programma Lifelines draagt op internationaal 

niveau bij aan inzicht over preventie en gezondheidsontwikkelingen, met als doel kosten in de 
zorg te besparen. 

 
Noord-Nederland wil experimenteerruimte voor duurzame landbouw  
Landbouw en Agrifood zijn belangrijke exportproducten voor Nederland en van groot belang voor het 
Noorden. Met een toegevoegde waarde van 7,3 miljard euro in 2015 draagt de agrosector voor 13,4% 
bij aan de economie van Noord-Nederland.  

 
Aan de landbouw worden steeds verdere eisen gesteld, onder meer op het terrein van voedselkwaliteit, 
effecten op de omgeving en circulaire economie. Gelet op de cruciale positie van landbouw voor de 
nationale economie is het van groot belang om de sterke positie van Noord-Nederland te gebruiken om 
te innoveren in meer duurzame en natuurinclusieve productie.  
 
Deze transitie kan alleen in een brede samenwerking tot stand komen waar de hele sector en de keten 

de schouders onder zetten. Laten we daar in het Noorden nou goed in zijn, zoals we hebben laten zien 
met de Versnellingsagenda Noord-Nederland. De Commissie-Nijpels onderstreept in haar advies het 
belang van dergelijke regionale initiatieven. 
 

Om als Nederland aan de top te blijven staan in landbouw en agrifood is in het nieuwe GLB een 
programma gericht op de ontwikkeling van een duurzame landbouw gewenst. Noord-Nederland 

biedt goede mogelijkheden voor proeftuinen om samen met de keten nieuwe bedrijfsmodellen en 



verdienmodellen te ontwikkelen. Hiervoor is experimenteerruimte nodig om af te wijken van 
bestaande regels en nieuwe paden te kunnen ontdekken. 

 

“Heel Nederland heeft geprofiteerd van het aardgas. Door Den Haag wordt nog veel te weinig 
gedaan voor het Noorden. Er gebeuren hier mooie dingen. Deze regio gaat op kop lopen in 
duurzame energie en biobased economy.” - Jesse Klaver, Groen Links. 
 
Energyport Noord-Nederland internationaal icoon voor de energietransitie 
Noord-Nederland is als Energy Valley bij uitstek de energieregio van Nederland. We zijn koploper op het 
gebied van verduurzaming en internationaal leverancier en distributeur van energie, zowel van stroom 

als van (groen) gas. Dit doen we in samenspel met onze naburige regio Nedersaksen in Duitsland.  
 
Door de aanhoudende aardbevingen in Groningen, wordt bij ons de urgentie van verduurzaming het 
meest gevoeld. Energyport Noord-Nederland (SVIR, 2011) kan als internationaal koploper fungeren in 
de energietransitie en fors bijdragen aan de nationale doelstellingen. Graag slaan we de handen ineen 
om samen met het Rijk een programmatische aanpak te ontwikkelingen voor regionale verduurzaming, 
met draagvlak, geborgd in de Nationale Omgevingsvisie en de uitwerking van de Energieagenda. 

 

We noemen concreet slimme (inter)nationale energiesystemen van de toekomst, nieuwe 
verdienmodellen in de energieproductie, kennisontwikkeling van mbo tot MBA, meer wind op zee boven 
Noord-Nederland en een ambitieus groen waterstofplan van de Noordelijke Innovation Board. Het betreft 
hier grootschalige waterstofproductie voor vergroening van de chemie, vergroening van de transport én 
balanceren van de elektriciteitssystemen. 

 
Energyport Noord-Nederland is een internationaal icoon van de energietransitie. In samenwerking 
tussen Rijk en regio fungeert de aanpak van Energyport Noord-Nederland als (internationaal) 
testgebied voor verduurzaming, slimme energiesystemen, innovatie en kennisontwikkeling. Extra 
velden met windmolens op zee boven Noord-Nederland en de bestaande energie-infrastructuur 
bieden kansen voor een innovatief waterstofplan. Zo blijft Noord-Nederland een belangrijke 
energieleverancier van duurzame energie voor Nederland en andere landen.  

 
Vergroening mobiliteit, snelle (inter)nationale verbindingen en een bereikbaar platteland  
Noord-Nederland heeft een schakelfunctie tussen economische kerngebieden als de Randstad en Noord-
Duitsland en de daarachter gelegen gebieden in Noord- en Oost-Europa. Noord-Nederland is niet 

optimaal verbonden via openbaar vervoer met de Randstad en tevens niet goed ontsloten in het Europese 
transportnetwerk (TEN-T) en dat is een gemiste kans voor Nederland.  
 

Voor de binnenvaart betekent dit dat de vaarroutes geschikt gemaakt dienen te worden voor grotere 
schepen, onder andere door prioriteit te geven aan op korte termijn verbreden van de sluizen bij 
Kornwerderzand en Delfzijl en verruiming van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.  
 
Als Nederland kunnen we daarnaast kansen pakken door te investeren in een snelle verbinding tussen 
de Metropoolregio’s Amsterdam en Hamburg via Noord-Nederland. Hierbij valt te denken aan 

kortetermijnmaatregelen als snelheidsverhogingen tussen de Randstad en Noord-Nederland en 
verbetering van de grensoverschrijdende spoorverbindingen.  
 
Maar ook aan de hyperloop als doorbraakproject voor de Nederlandse economie, zoals voorgesteld door 
VNO-NCW en MKB Nederland in NL Next-Level. Een testlocatie voor een hyperloop in Groningen, precies 
halverwege het traject Amsterdam-Hamburg, ligt dan ook voor de hand.  
 

Noord-Nederland is daarnaast koploper op het gebied van autonoom vervoer en smart mobility. De 
komende jaren wordt geëxperimenteerd met allerlei vormen van verduurzaming in het openbaar vervoer 
en autonoom vervoer; auto’s, bussen en luchtvaart op luchthaven Groningen Airport Eelde.  
 
Om de bereikbaarheid van het platteland te waarborgen, willen we doorgaan met vervoer op maat door 
bijvoorbeeld het combineren van openbaar en doelgroepenvervoer. Ook willen we experimenteren met 
autonoom rijdend ov. Noord-Nederland werpt zich op als nationale proeftuin voor pilots op dit vlak.  

 
Een meer gespreide ruimtelijke ontwikkeling op nationale schaal en door snellere verbindingen 
tussen de Randstad en andere regio’s, levert welvaartswinst op en vermindert de ruimtedruk in 
de Randstad. Nadere samenwerking tussen Rijk en regio’s om te komen tot een gezamenlijk 
ontwikkelplan voor de verbinding tussen internationale corridors en regionale netwerken is 
noodzakelijk om de modal shift te versnellen en de wegenstructuur rond de steden te ontlasten. 



Nederland investeert in snelle internationale spoorverbindingen tussen de metropolen Amsterdam 
en Hamburg.  

 

Een testlocatie voor een hyperloop in Groningen bereidt Nederland voor op een systeemsprong. 
Noord-Nederland wordt een nationale proeftuin voor pilots met autonoom vervoer en innovatieve 
vormen van mobiliteit om de bereikbaarheid van het landelijk gebied te waarborgen.  
 

“We moeten meer investeren in de regionale economie. Zeker in krimpgebieden is extra steun 
nodig, voor de leefomgeving, scholen en de zorg.” - Sybrand van Haersma Buma, CDA. 
 

Europese Regionale Ontwikkeling voor ‘Nederland in Balans’ en kansen voor grensregio’s  
Naar goed voorbeeld van de Europese Regionale Innovatiestrategieën voor Slimme Specialisatie (RIS3) 
willen we toewerken naar een landsdelige Regionale Ontwikkelingsstrategie (ROS). De landsdelige schaal 
maakt het mogelijk de juiste balans te vinden tussen voldoende massa en (technologische) diversiteit 
enerzijds en de aansluiting op de maatschappelijke kansen en uitdagingen in nauw samenspel met 
bewoners en ondernemers in de regio anderzijds.  
 

De landsdelige strategie moet worden gevoed vanuit verschillende Europese fondsen. Op dit moment 

wordt voor de uitvoering en programmering van EFRO al landsdelig gewerkt, tegen zeer lage 
uitvoeringskosten in verhouding tot fondsen die nationaal uitgevoerd worden. De Management 
Autoriteiten in Nederland en de regio Noord-Nederland opteren voor een verbreding van deze landsdelige 
aanpak voor de fondsen POP, ESF en Interreg. Het effect daarvan is: grotere maatschappelijke en 
economische impact en effectiviteit, in nauw samenspel met inwoners en regionale partners. 

 
Landsdelige EU-fondsen 
De Europese fondsen EFRO, POP, ESF en Interreg worden landsdelig uitgevoerd. Per landsdeel 
kan worden gewerkt aan een integrale aanpak van innovatie en verduurzaming van de landbouw 
(EFRO / POP), versterking van de sociale structuren door bijvoorbeeld regionale Human Capital 
Agenda’s (ESF) en regionale grensoverschrijdende samenwerking, gericht op de aanwezige 
innovatieclusters. Nederland zet in op een pilot-status op het gebied van vereenvoudiging van de 

Europese programma’s en fondsen, als eerste stap naar het verlagen van de controlekosten. 
 
Noord-Nederland onderschrijft de aanbevelingen uit het rapport Nederland in Balans, opgesteld door de 
vijf krimpprovincies in Nederland, voor het in samenhang aanpakken van groei en krimp. Terwijl de 

steden in de Randstad steeds meer ruimtegebrek ervaren, kampen krimpregio’s met leegloop en 
leegstand.  
 

Meerjarige investeringen in krimpgebieden van 350-400 miljoen euro per jaar zijn nodig om de 
transformatie te begeleiden en een inclusieve samenleving en welbevinden voor iedereen te waarborgen. 
 
Wij vragen naast investeringen ook regelvrijheid. Krimpregio’s zijn in veel gevallen ook grensregio’s.  
We willen samen met het Rijk en onze buurlanden inzetten op het versterken van de 
grensoverschrijdende arbeidsmarkt, handel en innovatie binnen deze grensregio’s. De bilaterale en 

economische positie van zowel Nederland als de grensregio wordt hiermee versterkt. 
 
Leefbaarheid krimpregio’s 
Er wordt meerjarig geïnvesteerd in de leefbaarheid en bereikbaarheid van krimp- en 
anticipeergebieden om de transformatie van bevolkingsdaling te ondersteunen en een acceptabel 
voorzieningenniveau in stand te kunnen houden. Tevens wordt regelvrijheid geboden op het 
gebied van de woningmarkt, arbeidsmarkt, onderwijs en openbaar vervoer. Het intensiveren van 

inzet op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt, handel en innovatie in de grensregio’s, versterkt 
de bilaterale en economische positie van Nederland.  
 

Een groot deel van de beroepsbevolking in Noord-Nederland zit aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
of slaagt er niet in een reguliere baan te vinden. Daarnaast is sprake van een kwalitatieve mismatch 
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.  
 

Deze mismatch in combinatie met de dalende beroepsbevolking leidt ertoe dat op langere termijn 
bedrijven en overheden moeilijker hun vacatures op mbo+-niveau kunnen vervullen. Dit vraagt om 
flexibiliteit in subsidieregelingen die in de regio doelgericht in plaats van regelgebonden worden besteed.  
 
Een landelijke dekking van de site www.arbeidsmarktdashboard.nl bevordert de intersectorale mobiliteit, 
zo ontstaat een beter inzicht en monitoring en leidt vergelijkbaarheid tussen regio’s tot betere 

beleidsvoorstellen.  

http://www.arbeidsmarktdashboard.nl/


 
Arbeidsmarkt 

Rijksbeleid, regelgeving en subsidies voor arbeidsmarkt en onderwijs worden ingezet op maat 

van de landsdelen en regio’s. Zij bevorderen grensoverschrijdende arbeidsmarktaanpak, het 
werven en behouden internationale kenniswerkers en intensievere intersectorale samenwerking 
van o.a. O&O-fondsen. Een breed noordelijk scholingsfonds voor bemiddeling en plaatsing van 
werklozen bevordert de intersectorale mobiliteit. Vanuit een Leven Lang Leren wordt onderhoud 
en omscholing van vakmanschap gefinancierd. 

 
“Het Noorden is sterk in innovatie en energie. Nieuwe bedrijvigheid in die sectoren moeten 

zoveel mogelijk hier naartoe. Te beginnen met de vestiging van het Internationale 
Klimaatinstituut.” - Alexander Pechtold, D66. 
 
Noord-Nederland als toplocatie voor nieuwe Rijksdiensten en private ondernemingen 
Noord-Nederland is een uitstekende regio om nieuwe Rijksdiensten te vestigen. De Rijksoverheid streeft 
naar flexibele en efficiënte Rijksdiensten die inspelen op trends in de samenleving zoals digitalisering, 
automatisering en e-dienstverlening. Noord-Nederland kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 

strategische bedrijfsvoering agenda van het Rijk.  

 
Door de opkomst van e-dienstverlening is het voor diverse Rijksdiensten steeds minder belangrijk dat 
de spreiding van Rijksdiensten overeenkomt met de spreiding van inwoners in Nederland. Dit terwijl de 
huisvestingslasten in Noord-Nederland lager zijn dan elders in het land. Bovendien is de arbeidsmarkt 
voor hoger gekwalificeerd (ICT-) personeel beduidend ruimer dan in andere regio’s, zoals de Randstad. 

Dit is interessant voor zowel publieke als private partijen.  
 
Noord-Nederland heeft een koppositie op het gebied van IT en is bij uitstek de locatie om nieuwe 
Rijksdiensten te vestigen. Niet voor niets hebben bedrijven als Google en IBM besloten zich in onze regio 
te vestigen. Deze regio leent zich dan ook bij uitstek voor innovatie in digitale technologie met aandacht 
voor internet privacy en cyber security. De toepassing van 5G, drone-technologie op het luchthaven 
Groningen Airport Eelde en de ervaring op blockchaintechnologie zorgen ervoor dat Noord-Nederland 

hiervoor de beste papieren heeft.  
 
Rijksdiensten vormen in Noord-Nederland een belangrijke bron van werkgelegenheid, maar in het 
verleden is het Noorden buitenproportioneel geraakt door inkrimping van Rijksdiensten. Duidelijk is dat 

het aantal gevangenissen moet inkrimpen vanwege een lage bezettingsgraad. Belangrijk is dat 
gevangenissen openblijven in regio’s waar ook voor de lange termijn personeel beschikbaar is, zodat 
niet hoeft worden overgegaan op twee gevangenen op één cel.  

 
De locaties die in het Noorden in beeld zijn voor sluiting, hebben een belangrijke en unieke 
maatschappelijke functie. Er zijn diverse plannen om deze maatschappelijke functie in de komende jaren 
verder te versterken. Mogelijke extra investeringen in Defensie in verband met nationale en 
internationale veiligheid kunnen ten goede komen aan de werkgelegenheid in economisch kwetsbare 
regio’s, bijvoorbeeld de luchtmachtbasis in Leeuwarden en de Johan Willem Frisokazerne in Assen. 

Nieuwe banen bij de Belastingdienst kunnen goed landen in Noord-Nederland. 
 
Voor de vestiging van nieuwe Rijksdiensten hebben krimpgebieden en gebieden met hoge 
werkeloosheidscijfers voorrang. Sluiting van overheidsdiensten zoals gevangenissen en 
rechtbanken is niet aan de orde in economisch kwetsbare regio’s om zo de werkgelegenheid en 
toegankelijkheid in de regio te behouden. Voor geschikte locaties in kwetsbare regio’s worden 
alternatieve maatschappelijke functies gezocht.  

 
Rijksinzet voor het vestigen van het internationaal klimaatinstituut onderschrijft de unieke positie 
van Noord-Nederland op het thema energie. Het streven is tevens om een Europees integraal 
ontwikkelcentrum voor mobiliteit & infrastructuur voor autonoom rijden in Noord-Nederland te 
vestigen. Het oprichten van een Rijksdienst in combinatie met kennisontwikkeling en 
commerciële noordelijke partijen specifiek op het gebied van internetprivacy, is van nationaal 
belang. 

 
 
 
 
 
 

 



 
‘We the North’ als nationale proeftuin culturele regionale samenwerking 

In januari 2017 is met de Minister van OC&W een convenant gesloten voor de experimenteerregio We 

the North als proeftuin voor culturele regionale samenwerking. Met Culturele Hoofdstad Leeuwarden-
Fryslân in 2018 als katalysator, zijn wij al in 2014 begonnen met het ontwikkelen van het gedachtegoed 
van een stedelijke regio, aansluitend op de specifieke regionale kenmerken: geografische ligging en 
afstand tussen de steden, demografische opbouw, culturele infrastructuur, publiek, kansen voor 
innovatie en aanpak van maatschappelijke problematiek. De onderwerpen uit het noordelijke programma 
sluiten aan op de speerpunten van Rijksbeleid.  
 

Het Rijk, de regio’s en de Raad voor Cultuur en de Fondsen bereiden al doende en lerende een 
nieuw cultureel bestel voor dat meer maatwerk en meer onderscheid mogelijk maakt, ruimte 
biedt voor initiatieven van onderop en meer aansluit op de behoeften en samenstelling van de 
bevolking, waarmee de regio zich nationaal en internationaal kan onderscheiden. 

 
 
 

 


