HET NOORDEN!

KLIMAATVERANDERING

II

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING

III

OPRAKEN
FOSSIELE BRANDSTOFFEN
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DOELSTELLINGEN ‘HET NOORDEN 2040’




I







GEVOLGEN AUTONOME
ONTWIKKELINGEN


































ANALYSE / STRATEGIE













 

NATUURLIJK HET NOORDEN zet in op een ontworpen set aan bouwstenen die slim
gebruikt kunnen worden om de toekomst van het Noorden op de juiste manier
te sturen. De bouwstenen zijn een aantal integrale ontwerpoplossingen ontstaan
uit de gevolgen van de autonome
ontwikkelingen + de doelstellingen voor het

Noorden van 2040. Gezien het huidige perspectief en de tijdsgeest is er gekozen

om af te stappen van de traditionele planvorming en het bijbehorend eindbeeld.

Onze visie is juist het vertrekpunt
voor burgers, overheden en andere stakeholders
om coalities te smeden en
mee te werken aan de transitie van het Noorden. Door
bewustzijn te creëren en gedeelde
belangen en problemen inzichtelijk te maken

zal het draagvlak voor ruimtelijke
en programmatische ingrepen vergroot worden.

De bouwstenen zijn ontwikkeld om de transformatie van bovenaf te sturen en

onderaf te voeden.






















 











































































































































































 







































 























 























BOUWSTENEN VOOR EEN ECONOMISCH, DUURZAAM & VITAAL NOORD
NEDERLAND





NATUURLIJK



A

ECONOMISCH STERK

B

DUURZAAM

C

VITAAL

D

GEBIEDSEIGEN KWALITEITEN BENUTTEN





positief effect op opgaven



mogelijk positief effect op opgaven

OPGAVEN VOOR ‘HET NOORDEN 2040’
BOUWSTENEN VOOR DE TOEKOMST

































VISIE VOOR HET NOORDEN 2040











Legenda
Landbouwgrond t.b.v. energie
nevenactiviteit boeren

Koppelen waterrijke gebieden

Energielandschap

Opwekking duurzame energie

Moeraslint



Landbouwgrond t.b.v. natuur
nevenactiviteit boeren


Aanleg natuurlijk beken
waterberging
Landbouwgrond t.b.v. water
nevenactiviteit boeren

Kwelderlandschap





Inzet op zorgsectoren

Grotestedelijke
stedelijkekern
kern
Grote
Middelgrotekern
kern
Middelgrote

Cultureel historisch landschap
behouden/beschermen



Landbouwgrond t.b.v. zorg
nevenactiviteit boeren

Inzet op innovatiesectoren



HSL-lijn / Zuiderzeelijn

Kleinekern
kern
Kleine

Hiërarchisch kernensysteem

Kernin
in omgeving
de omgeving
Kern
vanvan
aantrekkelijk
aantrekkelijk landschap
landschap

Inzet op recreatie/toerisme

Woonkern
Woonkern

Koppelen natuurrijke
gebieden


BOUWSTENEN

Energieboeren
Energielandschap



IMPRESSIE KWELDERLANDSCHAP

IMPRESSIE ENERGIELANDSCHAP

natuurlijke waterkering, uitbreiding Waddengebied, inzet
kwelderdorpen tegen krimpproblematiek,
natuur toerisme, nevenactiviteit landbouw,
verzilting van landbouwgrond.

inzet op innovatiesectoren, opwekking duurzame
energie, aanleg slimme energienetwerken, Groningen
Seaport, katalysator van economische en demografische
groei, strategische positie t.o.v. West-Europese
havensteden.

UITVOERINGSAGENDA

MOGELIJKE RICHTING

Duurzame energie
Moeraslint
Natuur en landbouw
Waterverbinding
Groenverbinding
Waterberging
Cultureel erfgoed
Kwelderlandschap
Innovatiegebieden
Water en landbouw
Recreatie
Zorg
Zorg en landbouwboer
HSL

HSL
Kernenstructuur

Prioriteit
Minder prioriteit

2012

2020

2030

2040

Met behulp van de bouwstenen is het ook
goed mogelijk een planning te maken en
prioriteiten te stellen. De meest strategische
bouwstenen, degene met een grote invloed
op een groot aantal opgaven, krijgen prioriteit.
Met deze projecten/programma’s moet dan
ook meteen van start worden gegaan. De drie
provincies zouden direct het initiatief moeten
nemen om deze projecten en samenwerkingen
van de grond te krijgen en inhoudelijk en
procesmatig te sturen. De overige bouwstenen
kunnen in een latere fase gebruikt worden en
hierin kunnen de drie provincies een rol op de
achtergrond spelen.

