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Islam is the world’s dominant religion
Global average temperatures have risen by 4°C
Fusion power is widespread
Fully automated homes
Five-year survival rates for liver cancer are approaching 100%
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Overzichtskaart uit de Structuur Visie Infrastructuur &Ruimte (SVIR), 2012

Achtergrond BVNL

Het versterken van de internationale 

concurrentiepositie van Nederland is 

de centrale doelstelling van de SVIR 

(Structuurvisie Infrastructuur & Ruimte). 

In de Beleidsverkenning Vestigingsklimaat 

Nederland is deze ambitie nader verkend voor 

een zestal regio’s, te weten Zuid-Limburg, 

Venlo en omgeving, West- en Midden-Brabant, 

Arnhem-Nijmegen-Wageningen-Ede, Twente en 

Groningen. Deze regio’s zijn in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte aangewezen als 

stedelijke regio’s met concentraties van 

topsectoren.

In de Beleidsverkenning Versterking 

Vestigingsklimaat Nederland (BVNL) zijn 

ruimtelijke strategieën ter versterking van 

het vestigingsklimaat ontwikkeld via een 

serie onderzoeken en de verbinding met 

regionale kennis. Daarbij is de samenhang 

tussen regio’s en topsectoren onder de loep 

genomen. Dat leverde via een proces met 

regionale vertegenwoordigers en deskundigen 

beleidsopties op zowel op regionaal niveau als 

op nationaal niveau. 

De eerste fase in de beleidsverkenning betrof 

een aantal onderzoeken gericht op de ruimtelijke 

voorwaarden voor topsectoren (PBL), voor 

vernieuwing en vergroening van de Nederlandse 

economie (Universiteit van Utrecht) en opties 

voor ruimtelijke strategievorming (Locus & 

OPAS).

In de tweede fase werden uit het onderzoek 

voortvloeiende beelden en inzichten over 

ruimtelijke strategieën met de regio getoetst en 

aangevuld met regionaal opgebouwde inzichten 

en regiospecifieke kennis. De tweede fase is 

afgesloten met een symposium op 19 maart jl. 

en regionale rapportages voor de zes genoemde 

regio’s. In deze rapportage vind u de resultaten 

voor de regio Groningen.

In een volgende derde fase zal de vertaling van 

de regionale resultaten naar nationale beelden 

worden gemaakt. Op grond van de inzichten 

opgedaan in de zes in BVNL onderzochte regio’s 

lessen getrokken voor het nationale niveau. 

De verschillende rapporten zijn op te vragen via 

postbusbvnl@minienm.nl. 
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Focus: De stedelijke regio



Stedelijke regio‘s
Zuid-Holland: te dynamisch



Stedelijke regio‘s
Brabantstad: te verdeeld



(Stedelijke) regio‘s:
Drenthe: te stil



Stedelijke regio‘s
Regio Groningen-Assen: perfect in balans

Eigen landschap: de laagveengordel 



Buiten de hectiek van de ABC-gebied



Buiten de Blauwe Banaan
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- Groningen: beste evenementenstad van Nederland 2015
- Groningen: veiligste grote stad van Nederland 2015
- Groningen: Groenste stad van Nederland 2014
- Groningen: beste binnenstad van Nederland 2005-2007
- Groningen: één-na-beste stedelijke gemeente van Nederland 2014
- Groningen: Rijksuniversiteit drie-na-beste universiteit van Nederland
- Groningen: Damsterdiepgarage Beste Parkeergarage van Nederland
- Groningen: drukst bereden fietspad van Europa
- Groningen: beste fietsstad van Nederland 2002
- Haren:  Beste woongemeente 2011 

Groningen: ruimtelijke ordening betaalt zich uit



Verbondenheid met Groningen Groei en Krimp 2012-2040

Regiolandschap: Contrast stad-land
Platteland krimpt en wordt afhankelijker



Aardbevingen versnellen dit proces



Benadering: Naar een zelfsturende regio





Onderdeel van Noord-Nederland en -Duitsland



Onderdeel van Noordzeebekken



Nordic cities, nordic landscape?



Structuur van de regio: geljkenissen met Parijs



Zandbelt&vandenBerg©2004

Parijs: centrum van regio



Zandbelt&vandenBerg©2004

Parijs: satellieten
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Parijs: het lege platteland



Ruimtelijke netwerken

Groningen als grootstedelijk centrum

Goede verbindingen met Groningen, dat 
goed internationaal is verbonden

Voorzieningen
Regio Groningen neemt  het voortouw

Groningen goed verbonden met de wereld.

Focus op Healthy Ageing + Energie + ICT
Topsectoren

Bestuursfocus

Supraregionaal niveau

RANDSTAD 

BREMEN

TWENTE

MÜNSTER

behoorlijk doet. 
strategie
Groningen is het grootstedelijk centrum van Noord 
Nederland. Hier concentreren zich de studenten, cultuur, 
winkels, zakelijke dienstverleining en stedelijke diversiteit. 
Een kwaliteitssprong vergroot de aantrekkingskracht op 
kenniswerkers. De andere steden (Leeuwarden, Assen en 
Emmen) krijgen wel een specialisatie maar bedienen met 
een basis voorzieningenniveau vooral hun eigen ommeland.

Arbeidsmarkt
analyse interpretatie
Noord Nederland bestaat uit verschillende 
arbeidsmarkten.
strategie
De regio bestaat uit deelmarkten, waarbij ieder deelgebied 
een eigen specialisatie heeft. Gespecialiseerd aanbod 
werkgelegenheid in de regio, met goede verbinding 
met Groningen, waar zich het hoger geschoolde werk 
concentreert.

Triple helix
analyse interpretatie
Publieke kennis is sterk, verbinding met bedrijfsleven 
matig dat zelf ook matig georganiseerd is.
strategie
Er wordt gefocust op samenwerkingen tussen 
kennisinstellingen en bedrijven vanuit sectoren. Dit 
gebeurt vanuit campussen, door gemeenschappelijk 
onderzoeksthema’s en de organisatie van 

netwerkevenementen.
De meeste onderwijs en onderzoek faciliteiten zijn 
geconcentreerd in Groningen. Met alle WO en HBO 
vertegenwoordigd op de Zernike campus en in het 
centrum. Vakopleidinggen (MBO) zijn vooral in de nabijheid 
van (commerciële) productielokaties gelegen. Net als 
commerciële, praktische toepassingen en Living labs. 
Opleidingen worden afgestemd op de lokale specialisatie 
van de economie.

Overheid
analyse interpretatie
De regionale samenwerking loopt aardig, vooral in SNN als 
het samenwerkingsverband tussen de drie provincies. Men 
gunt elkaar om rollen te spelen, heeft vertrouwen en geeft 
elkaar de tijd. De grootste opgaven en kansen liggen in de 
stad Groningen.
strategie
De overheid zet zich actief in voor het verbeteren van 
condities voor het MKB, onderwijs op alle niveaus dat 
goed aansluit op de behoeften van de regio en versterking 
van de stedelijke voorzieningen in de stad Groningen.
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Groningen: ringen, radialen en satellieten
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Groningen: economisch netwerk



GRONINGEN - NORDIC CITYGroningen: economisch netwerk



Toerisme: aantal overnachtingen

Groningen: platteland trekt weinig toerisme



Groningen: Werken aan de ideale structuur



Groningen: Werken aan de ideale structuur



Rol van het Rijk

- Stedelijke regio’s als landschappelijke opgave

- Meer autonomie voor de regio. Een noordelijk planbureau, een bouwmeester 
van het noorden, fusie noordelijke provincies?  

- Niet vanuit achtergestelde positie, maar vanuit onafhankelijk functioneren 



Interventie 1. Leeflijnen en buitenplaatsen



Omgeven door unieke gebieden

Bijzondere landschappen

Echt mooie landschappen liggen op afstand



Platteland als plek voor nieuwe economie



Voorbeeld: Veenhuizen en Fochtloërveen



Voorbeeld: Hotel De Marne



Voorbeeld: Innovatieboerderij Westerkwartier



Voorbeeld: Reitdieproute



Voorbeeld: comfortabele overstappunten

Parkeren in de binnenstad

Wijkontsluiting schilwijken

Park and Ride

Fijnmazig fietsnetwerk
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Rol van het Rijk

- Revitalisatie krimpregio’s is belangrijke opgave.

- Rijksinvesteringen uit het verleden zijn de basis voor de huidige 
economie. Kan ook op kleine schaal.

- ‘Model Vlaams Bouwmeester’ als achtervang en voor verhoging 
van kwaliteit en ambitie



Interventie 2. Energie- en waterneutraal 



Energie: economische kans na turf en gas

STOPCONTANCT
EEMSHAVEN

BIOBASED
DELFZIJL

ALL ELECTRIC
GRONINGEN

koppeling van 
energiehaven 

aan grootverbruikers

ENERGIENEUTRALE
WIERDEN

productief en gaaf landschap
met aardbevingbestendige 

en energieneutrale 
wierdendorpen

collectieve elektrische systemen
op schaal van stadswijken en

campussen

ZON

BIO-MASSA

WIND

biobased economy met 
cascade

productie en warmte
tussen haven, chemie en stad

via import (spoor en schip)
via lokale productie (hinterland)

via algenvelden en -kassen (Eemshaven)
via restproducten (stad)

TRANSITIE EN TRANSFORMATIE VAN DE REGIO
VANUIT VIER PROJECTEN

Energie

De belangrijkste opgaves
Copyright Maat ontwerpers



ELEKTRICITEITSVOORZIENING STAD
Energie: wind op zee maakt energie-
neutrale regio mogelijk



Energie: maatwerk om energievraag om te buigen



postwar district 
1945 - 1965
(geothermal energy,
 buffertanks)

new building
(battery)

residential district
1965 - 1980
(heat-cold storage, buffertanks)

business
(big buffertanks)

residential district
1980 - 2035
(all electric heatpump,
buffertanks)

campus
(heat cold storage,
 buffer bassins)

vehicle-to-grid / 
grid-to-vehicle

city center
(green gas + 
hybrid heatpump)

suikerunie

heathub
(buffertank, 
heat-distribution)

waste incineration

URBAN SYSTEM - ELECTRICITY, HEAT, BALANCING
2035

Energie: nieuwe ring koppelt vraag aan aanbod



- 70 km/u

RONDWEGHAAK OM GRONINGEN 2035

- Langs de ringstraat
- Vervangt dieseltrein

LIGHTRAILLIGHTRAIL 2035

Energie: nieuwe ring voor schoon vervoer



2060DE NIEUWE STAD

Energie: nieuwe ring als kans voor verdichting 
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Strategie 3
Garanderen van een duurzame zoetwatervoorziening 
en zorgen voor een waterveilig vestigings-, woon- en 
investeringsklimaat.

Het Noorden is in 2040 een veilige regio waar 
waterveiligheidsopgaven voor de waterkeringen zijn 
geïntegreerd met ambities voor natuurontwikkeling, 
recreatie, energie en economie. De waterrobuuste 
inrichting wordt vormgegeven door toepassing van 
de watertoets op strategisch planniveau (onder 
anderen op de provinciale Omgevingsvisies). Noord-
Nederland beschikt in 2040 over voldoende zoetwater 
voor alle gebruiksfuncties, waaronder landbouw en 
natuur. De afhankelijkheid van het IJsselmeerwater is 
verkleind.

De maatregelen die voor waterveiligheid en zoetwa-
tervoorziening nodig zijn, worden voorbereid en 
uitgewerkt in het nationaal Deltaprogramma. De 
uitdaging is het verbinden van de voorkeursstrate-
gieën in het Deltaprogramma met andere geplande 
maatregelen, regionale ambities en ambities voor 

andere beleidsterreinen, zoals in deze gebiedsagenda, 
om te komen tot kosteneffectieve combinaties en 
voldoende draagvlak.

Beschermen werelderfgoed Wadden en 
combineren waterveiligheid met kustontwik-
keling
Bescherming werelderfgoed en veiligheid Noordzeekust
De Waddeneilanden en de Waddenzee, inclusief het 
Eems-Dollard estuarium (getijderivier), vormen een 
natuurlijke buffer tussen de Noordzee en de vaste wal 
van Groningen en Fryslân. Ze beschermen daarmee de 
kust en dragen bij aan de waterveiligheid. Daarnaast 
is de Waddenzee een uniek natuurgebied en boven-
dien Unesco Werelderfgoed. De Waddeneilanden zijn 
ook een internationale toeristische trekpleister en van 
groot belang voor de regionale en lokale economie. 
Rijk en regio hebben gezamenlijke belangen om dit 
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Water: waterberging en infiltratie om afhankelijkheid 
van IJsselmeer te verkleinen



Eigen landschap: de laagveengordel Water: laagveengordel tussen plateau en kleigronden



 

 

VERKENNING met AGENDA 

Water: visie voor de laagveengordel



Nieuwe alliantiesWater: nieuwe allianties



1. Beekdalherstel Drentse Aa A28-
Paterswoldse Meer

2. Opwaarderen landgoed Friesche 
Veen

3. Natte EVZ Meerweg
4. Uitkijktoren het Hoge Hert
5. Hampshire Hotel en omgeving
6. Landgoederen Eelde Paterswolde
7. Beleidsplan Meer in beweging
8. Natuurmonumenten: Herontwikke-

ling boerderij Madijk
9. Dijkversterking Oostzijde 

Paterswoldse Meer
10. Laagveengordel: goed plan maar ligt 

op de plank
11. Het Meerschap Paterswoldse Meer 
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Water: nieuwe allianties



Rol van het Rijk

- (Grote systeemopgaven zijn verantwoordeijkheid rijk)

- Rijksinvesteringen in energietransitie kunnen het landschap ontlasten

- De goede plannen zijn er, maar wie heeft het geld? 

- Revolverend fonds voor grote landschapsopgaven.

- Overheidsinvesteringen (zoals ‘herstelbetalingen’, infrastructuur) breder en 
genereuzer inzetten 
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