NATUURLIJK: HET NOORDEN!

BOUWSTENEN VOOR EEN ECONOMISCH, DUURZAAM & VITAAL
NOORD NEDERLAND
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1

Inleiding

1.1 Vertrekpunt

Hoe het noorden er in 2040 uitziet en voorstaat weten we niet en hebben
we ook niet ontworpen. We weten wel voor welke opgave het noorden staat
en welke ingrepen en oplossingen er voorhanden zijn. We hebben dan ook
geen traditionele visie gemaakt maar we hebben een set aan bouwstenen
ontwikkelt die slim ingezet kan worden om de toekomst van het noorden op
de juiste manier te sturen. Wanneer in dit essay over ‘het noorden’ wordt
gesproken worden de provincies Friesland,Groningen en Drenthe bedoeld.
Dit essay gaat over de opgave waar het noorden voor staat, waar het
noorden naartoe kan gaan, en welke oplossingen en ingrepen ingezet kunnen
worden. De inzet en keuzes die –tussen de verschillende bouwstenengemaakt zullen worden door de bewoners, ondernemers en lokale
overheden, zullen uiteindelijk de toekomst van het noorden gaan bepalen op
weg naar 2040. Bij de bouwstenen hoort ook een handleiding, deze zal ook
worden behandeld.
Figuur 1:
Schema werkwijze
Bouwstenen voor de Toekomst



Groene Bouwstenen voor de toekomst
1.2 Opdracht
Prijsvraag Noordervisie 2040
Hoe ziet het noorden eruit als we uitgaan van onze eigen kracht?
En welke concrete ideeën dragen daar nu al aan bij?
(visie, gidsprincipes en uitvoeringsagenda tot 2040)
Wat is deze eigen kracht en wat verstaan wij onder uitgaan van deze kracht?
Deze vragen hebben we bestudeerd en we zijn tot de conclusie gekomen
dat er niet (alleen) uit moet worden gegaan van de eigen kracht maar vooral
uit moet worden gegaan van de autonome ontwikkelingen (en de gevolgen
hiervan) die gaande zijn tot 2040.
“Wij gaan uit van de gevolgen van de autonome ontwikkelingen voor de
toekomst en onderzoeken hoe deze ruimtelijk neerslaan en de bestaande
eigen krachten beïnvloeden”
Uit het verbinden van de gevolgen van de ontwikkelingen met de doelstelling
voor het noorden ontstaan opgaven voor het noorden. Dit is onze interpretatie
van uitgaan van eigen kwaliteit, we zoeken oplossingen voor de opgaven
van nu en morgen, door gebruik te maken van de bestaande kwaliteiten van
het noorden en deze te versterken en beter te benutten. Deze manier van
denken heeft er toe geleid dat onze visie is komen te bestaan uit een set aan
–groene- duurzame bouwstenen voor de toekomst; een product dat past in
deze tijd van planvorming die vaak gepaard gaat met coalities tussen burgers
en overheden.
Analyse bestaande situatie en historie
Vanwege de grote impact van de gevolgen van de autonome ontwikkelingen
is ervoor gekozen deze ontwikkelingen als vertrekpunt te kiezen. We hebben
echter ook gekeken naar de bestaande situatie en historie om te komen
tot goede duurzame en passende oplossingen voor het noorden. Voor
opgaven die niet direct uit de autonome ontwikkelingen voortkomen zijn geen
bouwstenen ontwikkeld. Een integrale visie voor de drie provincies tot 2040
moet vooral gaan over de integrale, grote opgave van morgen en niet (teveel)
over de problemen van nu. Een analyse van de bestaande situatie levert



uiteraard ook een aantal opgaven op, maar wij geloven erin dat dat niet de
opgaven zijn die leidend moeten zijn in het opstellen van toekomstperspectief
voor het gehele noorden tot 2040- daarvoor liggen te grote complexe opgave
voor het hele noorden in het verschiet.

Geen stip op de horizon

Een stip op de horizon ontwerpen past niet binnen het huidige perspectief en
de huidige tijdsgeest. De tijd van blauwdrukken, door de overheid opgelegde
visies en volledige gestuurde projecten en plannen is voorbij. Het plan dat
wij hebben gemaakt eindigt daarom ook niet met een eindbeeld van het
noorden en is een ander type product. De bouwstenen bieden de burgers,
betrokkenen en alle andere stakeholders handvatten om mee te werken
aan de transitie van het noorden. De overheid kan dit niet alleen, de keuzes
op lokaal en soms regionaal schaalniveau moeten door de bewoners en
stakeholders zelf gemaakt en breed gedragen worden, omdat zij degenen
zijn die het werk ook daadwerkelijke moeten gaan doen en moeten geloven
in de projecten. In grote delen van Friesland is zelfs 80% van de grond
in eigendom van particulieren. Wij bieden hen de juiste bouwstenen ,en
hiermee keuzes, om te werken aan de toekomst. Door bewustzijn te creëren
en gedeelde belangen en problemen inzichtelijk te maken (voor bewoners)
zal het smeden van lokale coalities en het draagvlak voor ruimtelijke en
programmatische ingrepen gemakkelijker worden.
Bij het ontwikkelen van de bouwstenen is gezocht naar samenhang in
opgaven. Middels deze samenhang zijn er oplossingen te bedenken voor
meerdere problemen tegelijk. De bouwstenen zijn allemaal op deze manier
ontwikkeld. Bewoners, ondernemers, gemeentes en alle andere betrokkenen
krijgen allemaal zelf de juiste kennis en informatie aangereikt om hun
toekomst op een verantwoorde manier positief te beïnvloeden. Wanneer
er een gedeeld besef onder lokale overheden en bewoners is kan worden
gewerkt aan het daadwerkelijke bouwen richting en aan de toekomst van het
noorden. Deze analyse en opgave met oplossingen en bouwstenen is dan
ook het startpunt van het traject om het noorden van ‘onderaf’ met richting
van ‘bovenaf’ klaar te maken voor de toekomst!

1.3 Gebruiksaanwijzing bouwstenen

Bij de bouwstenen hoort een gebruiksaanwijzing en werkwijze. Het bouwen
aan stad en land is nooit af dus er zit geen afbeelding met eindresultaat bij de

gebruiksaanwijzing/handleiding.
De bouwstenen zijn ontwikkeld om de transformatie van het noorden van
bovenaf te sturen en van onderaf te voeden/laden.
De bouwstenen zijn het startpunt om mee de provincies in te gaan en te
gaan praten met lokale overheden, bewoners en ondernemers over de
toekomst van hun leefomgeving. Er is nu nog niks besloten en er worden
alleen oplossingen en problemen gedeeld en besproken. Dat er iets moet
gaan gebeuren moet voor iedereen duidelijk zijn. Het is goed denkbaar
dat de set aan bouwstenen uitgebreid wordt met meerdere slimme
integrale oplossingen, dit juichen wij uiteraard toe. Tijdens werksessies kan
uitonderhandeld worden welke bouwstenen op welke plek ingezet gaan
worden en in welke mate. Hier volgen uiteindelijke projecten, programma’s en
eventueel nieuwe subsidies uit. De uitvoeringsagenda wordt later besproken.
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Visie; Natuurlijk het Noorden!

In deze paragraaf wordt inhoudelijk uitgelegd wat de opgaven voor het
noorden zijn en zullen de bouwstenen worden besproken.

2.1

Autonome ontwikkelingen

De opgave volgen uit een drietal autonome ontwikkelingen die de opgave tot
2040 gaan bepalen:

I Klimaatverandering
II Demografische ontwikkeling
III Uitputting van Fossiele brandstoffen
I

Klimaatverandering

De meest relevante gevolgen voor het noorden zijn:
- De zeespiegel gaat stijgen
- Verzilting van delen van de bodem (met name langs de kust in de dieper
gelegen delen)
- Nattere periodes in de winter (hevigere langdurigere regenval)
- Drogere periodes in de zomer (langere periodes van droogte)
- Minder zoetwater beschikbaar (o.a. onvoldoende zoetwater uit IJselmeer
beschikbaar)
- Ecologische diversiteit onder druk (landschappen en biotopen veranderen)
- Landschapstypen onder druk (door klimaat veranderen landschaptypen)

II

Demografische ontwikkeling

De meest relevante gevolgen van de demografische ontwikkeling voor het
noorden zijn:
- Krimpen van kleine woonkernen
- Trek van -met name jongeren- naar de steden (grotere kernen)
- Voorzieningen in kleinere kernen en economie onder druk

III

Fossiele brandstoffen raken op

De meest relevante gevolgen voor het noorden zijn:
-Nieuwe duurzame energiebronnen gebruiken/aanboren is noodzakelijk



De gevolgen worden gekoppeld aan de doelstelling/visie voor het noorden die
in de volgende paragraaf besproken worden.

2.2

Doelstelling / Visie voor het Noorden:

Waarom een Visie voor 2040, wat is de meerwaarde?
Gezien de complexiteit van de opgaven en onderlinge relatie tussen de
verschillende kansen en problemen voor het noorden is het erg belangrijk een
overkoepeld gedeeld/gedragen verhaal te hebben. De grote transformatie
van het noorden- een transformatie die gerealiseerd kan worden door
verschillende kleine stappen te zetten in de juiste richting- heeft dus een
gezamenlijke richting nodig. Deze visie -de bouwstenen- geven richting.
Zonder onderlinge samenhang en samenwerking is het niet mogelijk de
opgaven van morgen het hoofd te bieden. Dit omdat deze allen verweven zijn
met elkaar.

Geen visie zonder doel

Er kan geen visie gemaakt worden zonder doel. Onze doelstelling voor de
visie en het noorden is tweeledig:
Een economisch sterk en duurzaam noorden met behoud van eigen
karakter en op basis van gebiedseigen kwaliteiten. Het noorden ziet er in
2040 plaatselijk compleet anders uit dan nu, waar het er op andere plekken
hetzelde uit zal zien. De grootste kwaliteiten van het noorden: de ruimte, de
natuur, cultuurhistorie en rust zullen worden versterkt en beter benut, en een
aantal steden zal drukker, diverser en aantrekkelijker worden.

“Het noorden een economisch sterk, duurzaam en vitaal onderdeel van
Nederland te maken op basis van gebiedseigen kwaliteiten.”
Nadere toelichting interpretatie begrippen uit doelstelling.

A

Economisch sterk

Wat is economisch sterk in deze regio en hoe kan de economie gestimuleerd
worden?
Met economisch sterk bedoelen we dat er voldoende banen en voorzieningen
aanwezig zijn.
Wij kunnen echter geen banen en mensen ontwerpen, wel kunnen we

condities scheppen waardoor mensen in het noorden willen wonen. Mensen
en bedrijven komen niet naar het noorden zonder goede beweegredenen.
We kunnen de economie maar in beperkte mate sturen en een daarvan is er
voor te zorgen dat het noorden een aantrekkelijke plek is voor mensen om te
wonen. De aanwezigheid van gekwalificeerd personeel is voor bedrijven in
de huidige digitale eeuw een van de belangrijkste vestigingsfactoren. Inzetten
op een aantrekkelijke woon- en leefomgevingen is dan ook goed voor de
economie. Dit voor het noorden belangrijk om op in te zetten om de economie
te versterken. Met name in en rond de grote kernen (Groningen,Leeuwarden)
is het belangrijk aantrekkelijke recreatieve/bereikbare landschappen en
plekken te behouden en te versterken.
B
Duurzaam
Het containerbegrip duurzaamheid behoeft nadere toelichting: Het noorden
heeft in 2040 duurzame energiebronnen, duurzame agrarische bedrijven
en gaat verantwoordelijk om met haar natuurgebieden. Het versterken van
de kringloopeconomie en het uitbreiden van slimme energienetwerken
(warmte-koude vraag afstemmen) is hiervoor van belang, ook zal er een
robuust zoetwatersysteem gemaakt moeten worden dat pieken en dalen kan
absorberen.
C
Vitaal
De regio is robuust, kan tegen een stootje en kan flexibel omgaan met
tijdelijke trends en is ook op de langere termijn bruisend en vol energie
(concreet: je kan er prettig wonen, werken en recreëren). Het is belangrijk
de cultuurhistorie in kernen en landschappen te behouden. Het noorden
heeft een duidelijke eigen positie als regio in Nederland en Europa:
Energielandschap, natuur, traditie/historie, toerisme en kennis zijn de
kernpunten om waar de regio bekend staat.

2.3 Opgaven uit combinatie van autonome ontwikkelingen en
gestelde doelstelling

De opgaven voor het noorden die uit de ontwikkelingen voortvloeien
zijn geformuleerd op basis van de doelstelling om van het Noorden een
economisch sterk en vitaal onderdeel van Nederland te maken op basis van
gebiedseigen kwaliteiten.
I
Klimaatverandering
Opgave voor het Noorden die hieruit voortvloeien zijn:
- Kustverdediging verbeteren
- Nieuwe functie verzilte landbouwgrond introduceren
- Vasthouden eigen water
- Tegengaan grondwaterproblematiek
- Versterken landschappen
- Versterken ecologische diversiteit
II
Demografische ontwikkeling
De opgave voor het Noorden die hieruit voortvloeien zijn:
- Aantrekkelijk houden van leefomgeving (wonen werken recreëren)
- Kernen versterken
- Bereikbaarheid kernen (RG) verbeteren
- Voorzieningen bundelen
III
Fossiele brandstoffen raken op
Opgave:
[trias energetica]
- Verbruik energie verminderen
- Duurzame energie opwekken
- Efficiënt gebruik fossiele brandstoffen

D
Gebiedseigen kwaliteiten
Het noorden heeft een aantal belangrijke kenmerkende kwaliteiten: De
Waddenzee, water, groen, ruimte, rust, energie, kennisclusters, de Noordzee,
Eemshaven, cultuurhistorie, traditie, landbouw (vruchtbare zeeklei) ,veeteelt,
nationale landschappen (Natura 2000) en wind. Het uitgangspunt is deze
kwaliteiten te respecteren, te versterken en beter te benutten.



2.4

De Bouwstenen voor de Toekomst

Onze visie is dat er niet keihard naar een bepaald beeld gestreefd moet
worden, maar dat er vooral aan toekomst van het noorden gewerkt moet
gaan worden.
Met de bouwstenen kan gebouwd worden aan de belangrijkste opgave
voor toekomst van het noorden. De bouwstenen bestaan uit ingrepen
en programma’s en zijn dan ook inzetbaar om de grootste opgave in de
toekomst aan te kunnen. Ze zijn zo ontworpen en bedacht, dat ze altijd een
positief effect hebben op meerdere opgaven tegelijk. In onderstaand schema
is dat overzichtelijk weergegeven.
De autonome ontwikkelingen hebben gevolgen die veelal verschillend
ruimtelijk neerslaan; dit heeft zich gedeeltelijk doorvertaald naar de
bouwstenen. Niet alle bouwstenen kunnen overal gebruikt worden en de een
heeft een grotere ruimtelijke impact dan de andere.
Wij hebben bouwstenen ontworpen die gebiedsspecifiek kunnen worden
ingezet en die op meerdere plaatsen ingezet kunnen worden- dit is verderop
ruimtelijk in beeld gebracht. Het is aan de bewoners, lokale overheden en
ondernemers te kiezen tussen de bouwstenen of combinaties te maken met
de bouwstenen.
De bouwstenen dienen als gidsprincipes voor te maken beslissingen in de
toekomst. Ze bestaan uit concepten en behandelen alle relevante thema’s
voor het noorden.
De verschillende bouwstenen kunnen plaatselijk ook conflicteren met elkaar,
hier ligt vanzelfsprekend een volgende ontwerpopgave.
Uitgangspunten voor bouwstenen; de meeste integrale oplossingen
bedenken om zodoende het meest strategisch te werk te gaan en een breed
draagvlak voor mogelijke ingrepen te creëren- het is immers een ingreep die
velen ten goede komt.



Figuur 2:
Bouwstenen en opgave

positief effect op opgave
mogelijk positief effect op opgave
(effect afhankelijk van ontwerpspecificaties)



3 Uitgebreide toelichting Bouwstenen:
1 Uitbreiding en aanleg van kwelderlandschappen
Wat zijn kwelderlandschappen? Kwelders zijn niet nieuw, de uitbreiding van
kwelderlandschap achter de dijken, kilometers landinwaarts is wel nieuw.
De kwelders zullen worden vergroot tot aan de dorpen die op historisch
hoger gelegen delen liggen (ontstaan door kleiafzetting via kwelders eeuwen
geleden). Deze dorpen komen hierdoor opnieuw deels aan zee te liggen en
hiermee dus aan een nieuw natuurgebied. Dit vergroot de aantrekkelijkheid
van het gebied en de woonkernen. De aanleg/het laten ontstaan van
kwelders is tevens een versterking van de kustverdediging. Door plaatselijk
‘gaten’ en ‘water doorlopen’ (verantwoorde gaten) in de bestaande dijken
te maken wordt ook de constante harde grens tussen Waddenzee en
land doorbroken- dit komt de ecologie ten goede. Voor de aanleg van dit
Nationale Kwelderlandschap zal er op den duur landbouwgrond moeten gaan
verdwijnen. De gaten in de dijken moeten uiteraard, indien nodig, afsluitbaar
zijn en houden vanzelfsprekend rekening met de zeespiegelstijging. Door
de verzilting van de bodem in combinatie met krimp in bevolking van de
woonkernen is dit op termijn goed haalbaar.

Figuur 3: Kwelderland in kaart

Impressie 1: Kweldelandschap achter de dijken
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2 Bestaande landbouwgrond voor energie opwekking gebruiken
In een aantal gebieden is het niet meer mogelijk om tot 2040 op de huidige
manier landbouw te verrichten. De verzilting van de bodem en de kleinere
voorraad beschikbaar zoet water zal landbouwers op den duur dwingen
ander concepten te gaan omarmen. Het opwekken van duurzame energie
kan hierin uitkomst bieden. Deze wijziging van bedrijfsvoering kan geleidelijk
verlopen over 30 jaar.
3 Bestaande landbouwgrond voor natuurontwikkeling gebruiken
Op een aantal gebieden is het niet meer mogelijk om tot 2040 op de huidige
manier landbouw te verrichten. De verzilting in de bodem en de kleinere
voorraad beschikbaar zoet water zal landbouwers op den duur dwingen ander
concepten te moeten gaan omarmen. Een van de grootste kwaliteiten van de
provincies is de natuur en de rust. Boeren kunnen dan ook overgaan toe het
geleidelijk transformeren van hun landbouwgrond tot nieuwe natuurgebieden.
Met de trek van jongeren naar de steden is het mogelijk voor een aantal
bedrijven om in bepaalde gebieden een uitsterfbeleid te hanteren- het
gaat om transformatie over een periode van 30 jaar, waarin niemand wordt
gedwongen zijn bedrijf te verlaten en ontmantelen.
4 Bestaande landbouwgrond voor zoetwater gebruiken
De hoger gelegen delen van Drenthe krijgen te kampen met toekomstige
zoet water tekorten als er door wordt gegaan met de huidige manier
van grondwater onttrekking ten behoeve van zoet water. Het is daarom
van belang het zoet water dat via regen in het gebied terecht komt
zo lang mogelijk in het gebied te houden. Hiervoor is het nodig het
oppervlaktewatersysteem uit te breiden, dit kan deels gebeuren door
landbouwgronden anders in te richten. Dit hoeft niet te betekenen dat
complete landbouwgronden een nieuwe functies krijgen maar kan al door een
klein percentage van de grond te transformeren naar water, met uiteraard
ecologische oevers!

zoetwaterhuishouding, het versterken van de ecologische diversiteit en het
versterken en beschermen van het cultuurhistorische landschappen. De
verdroging van bossen en heiden in Drenthe zorgt ervoor dat delen natuur
zoals we die kennen wellicht zullen gaan verdwijnen. Door de natuur op een
slimme manier te helpen door het water langer vast te houden in het gebied
kan te grote uitdroging worden voorkomen.
6 Koppelen/verbinden natuurgebieden
Het koppelen van verschillende natuurgebieden komt de ecologische
diversiteit ten goede, verschillende nieuwe soorten flora en fauna kunnen
door grotere aaneengesloten natuurgebieden en dus leefgebieden, overleven
in het noorden. Ecologische diversiteit draagt bij aan de aantrekkelijkheid
van een natuurgebied voor mensen. Het versterken en verbinden van de
natuurgebieden en bijzondere landschappen is een ingreep die aansluit bij
een van de belangrijkste kwaliteiten van het Noorden: De aanwezigheid van
al dit groen.
7 Koppelen/verbinden water(partijen en systemen)
Het koppelen van verschillende waterpartijen kan op meerdere plaatsen
zorgen voor een robuustere zoetwaterhuishouding, dat beter in staat is
pieken en dalen in de aanvoer en afvoer van water te verwerken. Het
koppelen/vergroten en hiermee verbeteren van watersystemen heeft niet
alleen positief effect op de waterhuishouding, maar ook voor de recreatie
en de ecologie. Het aanbrengen van ontbrekende schakels in recreatieve
vaarroutes met natuurvriendelijke oevers is een goede zaak in meerder
opzichten.

5 Aanleg natuurlijke beken
Het aanleggen van natuurlijke beken op strategische locatie in en langs
de hoger gelegen delen van Groningen en Drenthe kan bijdragen aan de
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8 Aanleg nationaal (internationaal) moerasland
Met de komst van het internationale moeraslint krijgt het noorden er een
belangrijk nationaal park bij dat de aantrekkelijkheid van de provincie ten
goede komt. Het moerasgebied biedt tevens de mogelijkheid om strategische
reserves in het zoetwaterreservoir in te bouwen in tijden van droogte en
bergingscapaciteit in tijden van schaarste- hiernaast is de komst van dit
grote moeras erg goed voor de biologische diversiteit in het gebied. Het
moerasland of -lint zorgt er tevens voor dat een aantal woonkernen er een
belangrijke landschappelijke kwaliteit bij krijgen- namelijk de ligging nabij een
nationaal park. De transformatie kan geleidelijk verlopen. Het moerasland kan
al aangelegd worden door kleine percentages van weiland te transformeren.
9 Bescherming culturele/historische landschap
Het beschermen van culturele/historische landschappen spreekt voor zich,
maar met de komende ontwikkelingen en opgaven die op het noorden
afkomen, komen ook deze gebieden plaatselijk steeds meer onder druk te
liggen om te gebruiken voor wind- en of zonne-energie.

Figuur 4: Moerasland op de kaart:
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Het opwekken van groene stroom heeft plaatselijk een grote impact op het
landschap- windmolens en zonnecollectoren nemen immers veel ruimte
in. Het aanwijzen van gebieden waar energie gewonnen kan worden en
gebieden die beschermd moeten worden is hier dus van belang om ervoor
te zorgen dat niet alle waardevolle landschappen veranderd worden door het
opwekken van groene stroom.

10 Introductie hiërarchisch kernensysteem
De demografische ontwikkelingen dwingen ons er toe onze huidige stedelijke
modellen kritisch tegen het licht te houden. De trek naar steden van jongeren
en de aankomende vergrijzing van de bevolking zorgt ervoor de niet alle
bestaande woonkernen (grofweg) in hun huidige hoedanigheid kunnen
blijven bestaan. Om zoveel mogelijk (woon)kernen levensvatbaar te houden,
introduceren wij een hiërarchisch netwerk.
De kernen hebben allen een duidelijke functie in het gehele netwerk en
zijn complementair aan elkaar. Openbaar vervoer, overheidsinstellingen en
loketten zullen volgens deze netwerken georganiseerd worden. De grote
aantrekkelijke kernen moeten toegankelijk blijven voor nieuwe inwoners
zonder dat dit ten koste gaat van het omliggende landschap.

Hiervoor zullen theaters en alle culturele voorzieningen gesteund worden in
deze kernen- diversiteit in cultureel aanbod is een belangrijke vestigingsfactor
voor jongeren. Banen in het midden- en klein bedrijf zullen in de kleinere
kernen verdwijnen omdat hierin onvoldoende draagvlak overblijft om de
middenstand op de been te houden. Er zal gezocht moeten gaan worden
naar nieuwe economische sectoren die in het gebied passen (zie bouwstenen
verderop)

Figuur 6: Kernen in het landschap

Figuur 5: Kernen schematisch
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11 Stimuleren innovatie sectoren
Vanuit de overheid gaat een aantal sectoren extra ondersteund worden
in de regio. De innovatie sectoren rondom Groningen en de Eemshaven
worden gestimuleerd, omdat deze bijdragen aan de overgang van brandstof
en energie uit fossiele brandstoffen naar groene -duurzame- stroom en
brandstof. Tevens kan de sector en de regio zichzelf in Nederland en
Duitsland profileren als voorloper op het gebied van duurzame brandstoffen.

aantrekkelijker wordt om in het noorden te blijven wonen en elders te kunnen
werken.De Zuiderzeehogesnelheidslijn is hiervoor een goed middel, die
overigens niet alleen goed is voor het noorden, maar ook voor Amsterdam en
de rest van de Randstad. Een HSL-verbinding via de Hanzelijn behoort ook
tot de mogelijkheden, als de reistijd maar verkort wordt. Amsterdam is nu een
eindpunt in het HSL-netwerk in West-Europa en wordt met deze ingreep een
knooppunt in het netwerk. Dat is een aanzienlijke positieverbetering die kan
leiden tot onder andere meer toeristen.

12 HSL-verbinding
Bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen is een belangrijke
vestigingsfactor voor mensen. De afstand van het noorden tot grote delen
van Duitsland en de rest van Nederland en met name de Randstad moet
verkleind worden (afstand in tijd met het openbaar vervoer), zodat het
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Figuur 7: HSL netwerk schematisch met uitrbreiding Hamburg -Amsterdam:

13 Functies toevoegen in het landschap: zorg sector
De aankomende vergrijzing en trek van jongeren naar de steden zorgt voor
een vergrote zorgvraag in het landelijk gebied. Het stimuleren van initiatieven
op het gebied van zorg speelt hierop in. Het landelijke, rustige gebied met
relatief schone lucht is bovendien een geschikte omgeving voor huisvesting
van senioren en klinieken. Het is hierbij wel belangrijk de bereikbaarheid van
de voorzieningen in de gaten te houden.
14 Functies toevoegen in het landschap: recreatie
Op een aantal gebieden is het niet meer mogelijk om tot 2040 op de huidige
manier landbouw te verrichten. De verzilting in de bodem en de kleinere
voorraad zoetwater voor handen zal landbouwers op den duur dwingen ander
concepten te moeten gaan omarmen. Een van de grootste kwaliteiten van
de provincies is de natuur en de rust. Het toevoegen van recreatieve functies
met respect voor de omgeving kan hier op inspelen.
15 Opzetten slimme energienetten

Impressie 2: Duurzaam Energielanschap Eemshaven

Met het opzetten van slimme energienetten wordt bedoeld dat er slimmer met
energie en warmte wordt omgegaan op een bepaald schaalniveau. Warmteen koudevraag kan uitgewisseld worden tussen verschillende sectoren en
met aan elkaar gekoppelde netten kan er veel energie bespaard worden.
Er moet op zoek gegaan worden naar de grote gebruikers in verschillende
deelgebieden en de netten moeten aan elkaar verbonden worden.
16 Uitbreiding duurzame energieopwekking
Met het eind van de massale beschikbaarheid van fossiele brandstoffen in
zicht is het noodzakelijk te werken aan duurzame energiebronnen. Door de
aanwezigheid van aardgas heeft het noorden altijd al een vooraanstaande
positie in Nederland gehad op het gebied van energie en brandstof. Deze
positie dient verder uitgebouwd te worden door innovatief en slagvaardig te
werk te gaan op het gebied van groene energie. Uitbreiding van windenergie,
energie uit eb en vloed, zonnecollectoren, warmte- en koudebronnen, en
indien niet schadelijk schaliegas, zijn zaken waar het noorden zich op moet
gaan richten.
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Overzicht Bouwstenen
In onderstaande kaart zijn alle bouwstenen overzichtelijk in beeld gebracht.
Op deze kaart is ook te zien waar het mogelijk is om het meest integraal en
succesvol aan de opgave van de toekomst te werken. De bouwstenen zijn
richtinggevend voor te maken keuzes in beleid.

Figuur 8: Overzicht losse Bouwstenen op de kaart
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Figuur 9: Overzichtskaart mogelijke toekomst
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3
Uitvoeringsagenda:
Met behulp van de bouwstenen is het goed mogelijk een planning en
prioriteiten in ingrepen en aanpakken van opgaven te stellen. Met de meest
integrale, en dus strategische ingreep, kan meteen begonnen worden. Het
is echter van belang in de tijd een aantal doelen te stellen om zodoende
voldoende druk achter het proces te houden.

BOUWSTENEN

2012

2020

2030

4
Vervolg
Wanneer wij betrokken zouden worden bij de Noorderlabs 2040 zouden we
als eerste trachten de opgave nog scherper te stellen en meer informatie uit
de bewoners van het noorden willen halen.
Het is belangrijk door de schalen heen te beschouwen wat er al gaande is
en bestaande krachten en processen op de juiste manier in te zetten en te
BOUWSTENEN
sturen. Energy Valley, Het Friezenmeren
project, en velen andere2012
projecten
werken al aan de toekomst van het Noorden en kunnen samen nog sterker
Energieboeren
staan.
Energielandschap

2040

Duurzame energie

Energieboeren

Moeraslint

Energielandschap

Natuur en landbouw

Duurzame energie

Waterverbinding
Moeraslint
Groenverbinding

Natuur en landbouw

Waterberging
Waterverbinding
Cultureel erfgoed
Groenverbinding
Kwelderlandschap
Waterberging
Innovatiegebieden
Cultureel erfgoed
Water en landbouw
Kwelderlandschap
Recreatie

Innovatiegebieden

Zorg

Water en landbouw

Zorg en landbouwboer

Recreatie
HSL

Zorg
Zorg en landbouwboer
HSL

HSL

HSL
Kernenstructuur

Prioriteit
Minder prioriteit

Kernenstructuur
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Prioriteit
Minder prioriteit

2020

