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Managementsamenvatting 

• In deze studie staat de vraag centraal hoe we moeten nadenken over de toekomst van Noord-Nederland in 2040 in zijn  

algemeenheid en van de Blauw-Groene Gordel in het bijzonder? 

• Er zijn 6 thema’s (demografie, klimaat/water, energie, landbouw, vrijetijdseconomie en mobiliteit) door de opdrachtgever als belangrijk 

aangemerkt voor de Blauw-Groene Gordel. Via een korte literatuurstudie zijn toekomstige ontwikkelingen en scenario’s rond deze 

thema’s in beeld gebracht.  

• Vanuit de wetenschappelijke literatuur is voor Noord-Nederland geen conclusie te trekken welke van de ontwikkelingen voor integrale 

gebiedsontwikkeling het meest belangrijk zijn. Deze keuze is in hoge mate subjectief en wordt in eerste instantie bepaald door de vraag 

die in de gebiedsontwikkeling centraal staat. Daarbij zijn er geen overzichtsstudies die een objectieve weging hebben gemaakt welke 

van de ontwikkelingen de meeste impact hebben voor Nederland of Noord-Nederland.  

• Omdat vanuit de literatuur geen specifiekere richting gegeven kan worden, is ervoor gekozen via een workshop met beleidsmatig 

betrokkenen en materiedeskundige ambtenaren de driving forces voor de Blauw-Groene Gordel te prioriteren op basis waar de meeste 

overeenstemming over bestond.  

 

 

 

 

 

 

Managementsamenvatting 
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Managementsamenvatting: Welke onzekerheden zijn als dominant uit de literatuur naar voren 

gekomen? 

Snelle klimaatverandering Langzame klimaatverandering 

Sociaal economische krimp  Sociaal economische groei 

Globalisering Regionalisering / Lokalisering 

Overheid / Publieke sturing Markt / Private sturing 

Risico mijden  Kansen pakken  

Behouden  Ontwikkelen 

Politieke wil en effectiviteit van handelen  Geen politieke wil en effectiviteit van handelen 

Vraag centraal  Aanbod centraal 

Homogeniteit  Diversiteit 

Bestuurlijk één Bestuurlijk versnipperd 

Snelle, technologische vooruitgang Langzame technologische vooruitgang 

Natuur is functioneel / inpasbaar Natuur is vitaal / beleefbaar 

Burger is consument (van zorg / energie) Burger is producent (van zorg / energie) 

Ruimte als productiegebied Ruimte als consumptiegebied 

Managementsamenvatting 



• De volgende toekomstonzekerheden worden als meest relevant gezien voor de gebiedsontwikkeling in Noord-

Nederland en de Blauw-Groene Gordel in het bijzonder: 

1. Klimaatsverandering: het gaat hier om de vraag of klimaatverandering zich snel dan wel langzaam voltrekt. In 

feite wordt hiermee de hoofdonzekerheid van de Deltacommissie overgenomen (zie slide 22) 

2. Sociaaleconomische groei/krimp: het gaat hier om de vraag of gebieden in Noord-Nederland te maken krijgen 

met sociaaleconomische krimp dan wel sociaaleconomische groei in de breedste zin van het woord. Ook hier geldt 

dat de hoofdonzekerheid van de Deltacommissie wordt overgenomen (zie slide 22) 

3. Technologische ontwikkelingen: het gaat hier om de vraag of technologische ontwikkelingen zich snel en dan 

wel langzaam voltrekken. Technologische ontwikkelingen kunnen een grote impact hebben op energievoorziening, 

economie, mobiliteit enz.  

4. Sturingsvraagstukken: het gaat hier om een verzamelbegrip waarbij sturing, ordening en politieke wil en 

effectiviteit van belang zijn. In de eerste plaats gaat het hier om  

a) Politieke slagkracht en effectiviteit van bestuurlijk handelen versus het omgekeerde 

b) Dominante sturingskwesties: publiek – privaat – zelforganiserend vermogen van gemeenschappen   

 

Managementsamenvatting: Welke onzekerheden blijven dominant over na bespreking in de 

workshop? 
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Waar gaat de studie over? 

• Voor de regio Noord-Nederland wordt in verschillende gebieds- en thematische verkenningen nagedacht over de toekomst in 2040. Dit 

moet zijn beslag krijgen in onder meer een Ruimtelijk Economische Visie voor 2040. 

• Een onderdeel van deze toekomstverkenningen is de ontwikkeling van scenario’s. Hoe kunnen we ons de toekomst van Noord-

Nederland verbeelden? Wat zijn de meest relevante onzekere ontwikkelingen met een hoge impact; de zogenaamde ‘driving forces’ of 

‘game changers’?  

• De opdrachtgever1 heeft een zestal transities als leidend beschouwd voor de toekomstverkenning: Demografie, Water/Klimaat, Energie, 

Land- en tuinbouw en natuur, Vrije tijdseconomie en Mobiliteit. Wat zijn hier de denklijnen en de projecties voor de toekomst?  

 

  Vraagstelling 

• Hoe moeten we nadenken over de toekomst van Noord-Nederland in 2040 in zijn algemeenheid en van de Blauw-Groene Gordel in het 

bijzonder? 

 

 Doelstelling 

• Ontwikkelingen moeten de complexiteit en regionale variatie in mogelijke uitkomsten zichtbaar maken en inspireren om na te denken 

over wat werkelijk van belang is met het oog op de toekomst van Noord-Nederland. 

• De studie moet het mogelijk maken om relevante ontwikkelingen te selecteren die voor het vervolg van de gebiedsontwikkeling in Noord-

Nederland van belang zijn 

 

 

 

 

1. Inleiding, vraagstelling en werkwijze 

1.   De opdrachtgever voor deze studie is de Projectgroep voor Economie van Water & Landschap. Deze projectgroep houdt zich specifiek bezig met de gebiedsontwikkeling van de 

zogenaamde Blauw-Groene Gordel. De Projectgroep werkt hierbij nauw samen met het projectteam dat zich bezig houdt met de Ruimtelijk Economische Visie 2040 voor Noord-

Nederland als geheel. Gezamenlijk is  de keuze voor leidende transities bepaald.  



Centraal staat de opgave voor de Blauw-Groene Gordel…..  

• Noord-Nederland heeft een groot aantal unieke natuur- en cultuurlandschappen waar  kansen liggen voor duurzame landbouw, toerisme 

en recreatie, kleinschalige bedrijvigheid en landelijk wonen, maar die ook te maken krijgen met klimaatverandering, nieuwe energie 

infrastructuur en agrarische schaalvergroting. De ontwerpopgave is de aanpassing van bestaande functies en de inpassing van nieuwe 

functies in de karakteristieke landschappen. De focus ligt op de laaggelegen blauw-groene gordel van (voormalige) veengebieden, met de 

Friese Meren, het Lauwersmeer en de Veenkoloniën (Gebiedsagenda Noord-Nederland, 2009)  

 

• Specifieke opgaven Blauw-Groene gordel: 

 

• Ontwikkelen duurzaam watersysteem met het oog op meerdere doelen: afwatering, waterbuffering en watertoevoer, natuurontwikkeling, 

toerisme en vaarrecreatie, waterveiligheid en landbouw. 

• Behoud/versterking van de landschappelijke kwaliteiten van het veenweidegebied, beperken van de bodemdaling in evenwicht met 

gebiedsfuncties zoals landbouw. 

• Ontwikkelen van evenwicht tussen natuurlijke watersystemen en maatschappelijk gebruik van wateren. 

• Benutten van kansen voor de combinatie van ontwikkeling van het watersysteem en aan water gerelateerde verstedelijking (recreatief 

wonen). 

• Onderzoeken kansen voor energiewinning.  

• Kwaliteitsverbetering landschap, onder andere aan de stadsranden (landschappelijke opgave). 
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…maar er is sprake van een grote beleidsinterdependentie met andere programma’s 

• Thematische en gebiedsgerichte programma’s van Europa, Rijk en regio haken op elkaar in 

• Integrale bestuurlijke afwegingen zijn nodig voor prioritering van lange termijn investeringen 

• Daarbij moeten maatschappelijke kosten en baten van beleidsmaatregelen worden gewogen  

• Bestuurlijk is natuurlijk de vraag relevant naar welke programma’s en processen leidend zijn 

• maar in deze studie is de vraag relevanter naar welke inhoudelijke onzekerheden dominant zijn 

  

 

 

 

 

 

REV 
2040 

Delta-
program-

ma 

Blauw-
Groene 
Gordel 

RIS3 

MIRT 
European 
Frame-
works 

1. Inleiding, vraagstelling en werkwijze 



De methodologie van scenariostudies (1)….. 

• Natuurlijk, de toekomst is onzeker. Maar beleidsgerichte verkenningen kunnen bijdragen aan toekomstbestendige beleidsopties. 

• Hoe groter de complexiteit en onzekerheid in de toekomst, hoe minder prognoses en projecties een rol (kunnen) spelen en hoe groter 

het belang van scenario’s. 

• Daarbij zijn verschillende varianten 

denkbaar. Onze focus ligt op  het  

zogenaamde ‘foresighten’: het verkennen  

van meerdere toekomsten 

 

 

 

 

 

WRR (2010) Uit zicht. Toekomstverkennen met beleid. Den Haag. European Environment Agency (2011) Catalogue of scenario studies. Copenhagen. 
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…kent vele bronnen van onzekerheid (Walker et al., 2003) 

• Iedere toekomstverkenning kent verschillende vormen van onzekerheid.  

 

1. Stochastische onzekerheid: alle onzekerheden die goed kunnen worden beschreven met statistische termen 

(waarschijnlijkheden, standaard deviatie, etc.). Een voorbeeld is de ontwikkeling van de bevolking;  

2. Scenario onzekerheid: er is een range aan mogelijke uitkomsten, maar de mechanismen/processen die leiden tot deze range 

worden niet voldoende begrepen. Daardoor is het niet mogelijk de waarschijnlijkheden van de verschillende uitkomsten aan te 

geven. Een voorbeeld is de ontwikkeling van technologie en innovatie;  

3. Onderkend gebrek aan kennis: ‘fundamental uncertainty about mechanisms and relations being studied’. ;  

4. Niet onderkend gebrek aan kennis: het is niet bekend wat we niet weten. 

 

• Maar we kunnen wel de toekomst verkennen met de ‘Wat als…’-vraag. Daarmee rekken we onze mentale bril op om niet verast 

te komen staan voor onvoorziene ontwikkelingen.   

• Vanzelfsprekend dient besluitvorming van nu uit te gaan van de huidige kennis en een inschatting van toekomstige 

ontwikkelingen  

• Maar scenario’s dwingen beleidsmakers om alle onvoorziene omstandigheden en alle mogelijke gevolgen van hun 

beleidsbeslissingen onder ogen te zien 

 

  

 Walker, W.E., Harremoes, P., Rotmans, J., Van der Sluijs, J.P., Van Asselt, M.B.A., Janssen, P., Krayer von Krauss, M.P., 2003. Defining uncertainty a conceptual basis for 

uncertainty management in model-based decision support. Integrated Assessment vol. 4 (1). 
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De methodologie van scenariostudies (2) 

• Scenario’s zijn dus mogelijke toekomsten. Ze doen zich onafhankelijk van de gebruiker voor en komen van ‘buiten af’. Ze zijn 

plausibel, intern consistent en kennen als vertrekpunt ‘wat als…’ 

• Scenario’s zijn geen voorspellingen, ze kunnen in essentie niet beïnvloed of geselecteerd worden. 

 

 

 

 

Uit: CPB (2010) The Netherlands of 2040. Den Haag. 
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Toepassing  

• De opdrachtgever heeft zes transities gekozen waarvan de onderlinge wisselwerking (extreem) groot is.  

• Iedere transitie op zich wordt mede bepaald door de andere of kent deze als drijvende kracht voor de  toekomst. Bijvoorbeeld de invloed 

van klimaat op water en landbouw. Of de ontwikkeling van de bevolking op landbouw en leisure en energiegebruik.    

• De grote onderlinge wisselwerking maakt keuzes noodzakelijk in de meest relevante ‘bovenliggende’ factoren 

• Tegelijkertijd zijn ook transities van belang die niet expliciet zijn meegenomen zoals de technologische ontwikkeling en innovatie, 

arbeidsmarkt en maatschappelijke trends en bewegingen 

 

 

 

 

Demografie 

Water/klimaat 

Mobiliteit 

Vrije 
Tijdseconomie 

Landbouw/ 

Natuur 

Energie 

Demografie 

Water/klimaat 

Mobiliteit 

Vrije 
Tijdseconomie 

Landbouw/ 

Natuur 

Energie 
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Werkwijze 

1. Korte literatuurstudie. We hebben ons zoveel mogelijk gericht op Nederlandse studies, maar kunnen niet ontkomen aan 

internationale doorzichten en verkenningen.    

2. Raadplegen deskundigen. Dit betrof een korte inventariserende ronde voornamelijk bedoeld voor inspiratie en 

literatuurverwijzingen 

3. Workshop met beleidsmatig betrokken en materiedeskundige ambtenaren 

 

De workshop dient het doel om relevantie en implicaties van ontwikkelingen te valideren en om de selectie van belangrijkste 

ontwikkelingen voor het vervolgproces te selecteren   

 
Geraadpleegde deskundigen/Input verkregen 

van/Mailsuggesties 

Deelnemers interne workshop 

Prof. Dr. G. de Roo (RUG), Planologie 

Prof. Dr. C. Mulder (RUG), Demografie 

Prof. Dr. H. Folmer (RUG), Economie 

Prof. Dr. P. Huijgen (RUG), Culturele Geografie 

Prof. Dr. D. Strijker (RUG), Landbouw 

Prof. Dr. J. van Dijk (RUG) Economie 

 

Prof. dr. ir. J.P.M. Witte (KWR) 

Prof. dr. R. Rabbinge (WUR) 

M. Tankink (KAW architecten) 

Bertus de Jong (Provincie Friesland) 

Eric Blom (Provincie Drenthe) 

Desmond de Vries (Provincie Groningen) 

Bas Fokkens (Provincie Groningen) 

Bert Tjarks (Provincie Drenthe) 

Alex van Oost (Provincie Drenthe) 

Bert Scheper (Provincie Friesland) 

Lieuwe van der Berg (Provincie Groningen) 

Catrien Scholten (Provincie Drenthe) 

Yolanda kemper (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) 
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Wat is er in algemene zin over te zeggen? 

2. Toekomstontwikkeling rond zes thema’s / Algemeen   | 14 

• Sinds 2003 werken de Nederlandse Planbureaus (CPB, SCP, PBL) met vastomlijnde toekomstbeelden. Deze worden ook vandaag de 

dag nog gebruikt om de ontwikkeling op verschillende thema’s door te rekenen (zie thema’s Demografie en Mobiliteit).  

• Centraal in deze toekomstbeelden staat 1. de mate waarin economische en maatschappelijke processen worden geïnternationaliseerd 

(globalisering, vrijhandel, internationale waardeoriëntaties) dan wel nationaal en regionaal plaatsvinden (handelsbeperkingen, eigen 

soevereiniteit, regionale waardeoriëntaties). 2. de mate waarin economische en maatschappelijke processen hoofdzakelijk in het 

publieke domein en door de overheid worden gestuurd  

(regulering) dan wel dat marktprocessen en de private  

sector leidend is.  

• Er zijn grote verschillen in themastudies: sommige zijn 

modelmatig en kwantitatief uitgewerkt (Deltacommissie),  

sommige zijn eerder doorgerekende varianten op  

beleidskeuzes (bijvoorbeeld Landbouw) 

 

   

 

 

 

 

Centraal Planbureau (2003). Quantifying four scenario’s for Europe. Den Haag; Sociaal en Cultureel Planbureau (2004). Sociaal en Cultureel Rapport: in het zicht van de toekomst. 

Bron: Den Haag. Milieu en Natuur Planbureau (2004). Kwaliteit en toekomst: verkenning van duurzaamheid. Bilthoven; Milieu en Natuur Planbureau (2007). Nederland en een 

duurzame wereld: armoede, klimaat en bio-diversiteit. Bilthoven; CPB/NMP/Ruimtelijk Planbureau (2006) Welvaart en leefomgeving 2040. Den Haag    

Prestatiemaatschappij 

Een samenleving met gevoel  

voor gemeenschapszin 
Besloten, veilige en  

leefbare samenleving 

Solidariteit Efficiency 

Globalisering 

Regionalisering 

Het  (inter)nationale  

gemeenschappelijke  

welzijn 



Transities in ruimtelijke planning Noord-Nederland 

2. Toekomstontwikkeling rond zes thema’s / Algemeen   | 15 

• Wat de studies ook duidelijk maken is de complexe samenhang van  

vraagstukken in een ruimtelijk perspectief 

• Voor Noord-Nederland zijn er de afgelopen jaren integrale  

studies verschenen waar op een integrale manier naar gebieds- 

opgaven is gekeken 

• Een voorbeeld is de LILA (Living in Leisure-rich Areas)  

benadering (met het mal-contramal-concept), maar ook de  

kansen op het raakvlak van energie en ruimte zijn  

geschetst en verkend en de klimaatbestendigheid van ruimte in  

beeld gebracht1 

• Wat deze studies ook duidelijk maken is dat van een functionele  

toedeling van ruimte wordt overgegaan naar kwalitatieve  

inbedding waarbij sleutelwoorden als adaptatie, flexibiliteit en  

zelforganiserend vermogen richtinggevend zijn voor  

gebiedsontwikkeling2 

 

2.  Beeftink, M.J., S. Hartman, W.S. Rauws, G. de Roo (2011) Adaptieve planning voor de regio; zelforganisatie en conceptontwikkeling in een tijdperk van dynamische ruimtelijke 

kwaliteit, i.o.v. Ministerie van VROM / Infrastructuur & Milieu, BE Planologie, RU Groningen, Groningen 

1.   Hermans, E.W. en G, de Roo (2006) LILA en de planologie van de Contramal: de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een eigen kleur. RUG;  

 Noorman, K.J. en G. de Roo (xxx) Energielandschappen: de 3e generatie, over regionale kansen op het raakvlak van energie en ruimte. RUG;  Provincie Groningen (201X) Hotspot 

Klimaatbestendig Groningen: eindrapportage Ontwerp. 



Opbouw van de slides per thema 

Hoofdontwikkelingen 

• Per thema worden de hoofdontwikkelingen - soms projecties - besproken zoals deze zijn opgetekend uit de literatuur. Daarbij wordt 

een lange tijdshorizon aangehouden. Afhankelijk van de studie kan deze uiteenlopen van het 2025 tot 2040.  

• Deze hoofdontwikkelingen dienen als kaderstelling voor de toespitsing op Noord-Nederland en de Blauw-Groene Gordel. 

• Specifieke hoofdontwikkelingen op een sub-regionaal niveau (zoals Noord-Nederland of de Blauw-Groene Gordel) zijn niet in de 

literatuur gevonden 

 

Scenario’s / Onzekerheden 

• De hoofdontwikkelingen, zeker wanneer deze een lange tijdsperiode beslaan, kennen veel onzekerheden. Zeker voor de langere 

termijn hangen prognoses af van allerlei aannames. In dit deel van de slide worden deze onzekerheden benoemd en mogelijke 

extremen (positief/negatief) besproken. 

 

Implicaties 

• Bij implicaties worden de ontwikkelingen en onzekerheden waar mogelijk verder toegespitst op Noord-Nederland en de Blauw-

Groene Gordel. In veel gevallen doen de gebruikte studies geen uitspraken over de Blauw-Groene Gordel of Noord-Nederland. De 

betekenis van de ontwikkelingen is wel besproken in de workshop. De resultaten worden bij deze onderwerpen zo specifiek 

mogelijk gepresenteerd. 

 

Literatuur  

Overzicht van gebruikte literatuur 
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Wat is de toekomstige ontwikkeling van bevolking en huishoudens? (1)  

Hoofdontwikkelingen 

• Forse bevolkingsgroei tegenover aanzienlijke bevolkingskrimp 

• Sterke toename van het aantal huishoudens (tot 2025) 

• Meer kleine, eenpersoonshuishoudens 

• Sterk krimpende potentiële beroepsbevolking (als gevolg van vergrijzing/ontgroening/wegtrek jongeren) 

• Versnelde vergrijzing 

• Toename van het aantal niet-westerse allochtonen zet door 

• Verstedelijking 

 

Scenario’s / Onzekerheden 

• Huidige aannames op geboorte, sterfte, verhuizingen en omvang (internationale) migratie  

• Verloop van proces van huishoudensvorming (uit huis, uit elkaar gaan, samen wonen, institutioneel wonen) 

• Ontwikkeling van de woningmarkt (onder invloed van kredietcrisis): beschikbaarheid en prijs  

• Belang en waardering van sociale verbanden / subjectieve (belevings-)factoren bij besluitvorming woon – en werklocatie   

• Specifieke ontwikkeling voor het Noorden? Wat karakteriseert het Noorden? Hechtheid van sociale verbanden? 

• Mensen volgen banen / banen volgen mensen: hoe ontwikkelt de migratie van (hoogopgeleide) mensen uit Noord-Nederland? 

• Voor de lange termijn: PBL (2011) Ruimtelijke verkenning op basis van Regional Communities-scenario (laag groeiscenario) en 

Global Economy-scenario (hoog groeiscenario) 

 

 

2. Toekomstontwikkeling rond zes thema’s  / Demografie  | 17 
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Implicaties 

• Gemeentelijke verschillen in groei/afname bevolking  

• Gemeentelijke verschillen in groei/afname aantal huishoudens 

• Krimp van de potentiële beroepsbevolking als gevolg van vergrijzing en sterfte 

• Krimpregio’s zijn het meest vergrijsd 

• Kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte verandert 

• Culturele verschillen van belang voor regionale ontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

Literatuur  

CBS/PBL (2011) Regionale Bevolkings- en huishoudensprognose 2011-2040. 

Primos (2011) De toekomstige ontwikkeling van bevolking, huishoudens en woningbehoefte 

CPB (2010) Future of the Netherlands in 2040. Den Haag 

 

 

 

Wat is de toekomstige ontwikkeling van bevolking en huishoudens? (2)  

2. Toekomstontwikkeling rond zes thema’s  / Demografie 



CBS/PBL (2012) Regionale Bevolkings- en huishoudensprognose 2011-2040. 

Bevolkingsontwikkeling 2010-2040 

Huishoudensontwikkeling 2010-2040 
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Hoog Scenario 

•Immigratie is belangrijk  

•Bevolkingsgroei is het hoogst  

•Sterke individualisering  

•Europese economische en monetaire integratie is 

belangrijk  

•Meer mondiale vrijhandel  

•Hoge economische groei  

•Geen effectief internationaal milieubeleid  

•Nadruk op private voorzieningen.  

 Laag Scenario 

•Immigratie beperkt tot asielmigranten 

•Bevolkingskrimp van 2020 

•Beperking individualisering 

•Geen verdere Europese integratie 

•Handhaving handelsblokken 

•Laagste economische groei 

•Effectief nationaal milieubeleid 

•Nadruk op publieke voorzieningen 

Demografie: Voornaamste denklijnen en projecties 
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CPB (2010) Future of the Netherlands in 2040. Den Haag 
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Demografie: Voornaamste denklijnen en projecties (ontwikkeling steden) 
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• Spreiding van de bevolking hangt onder meer af van de snelheid en ontwikkeling van verstedelijking  

• Ontwikkeling van steden hangt af van de vraag hoe we ons geld verdienen in 2040? (wie verdient het geld? waar wordt het 

verdiend) 

• Antwoord hangt af van de ontwikkeling van technologie als belangrijkste factor voor economische groei 

• Twee onzekerheden: de verdeling van taken (specialistische versus generalistische steden) en groei van steden 

(groter/concentratie of kleiner/spreiding) 

 

• Discussie/toekomst wordt onder meer beïnvloed 

door ruimtelijke specialisatie in bijvoorbeeld  

topsectorenbleid 

• Vormen van regionale specialisatie  

worden al gevonden in Noord-Nederland,  

bijvoorbeeld “Gameboys in de wouden” 

 



Hoe ontwikkelt het klimaat? 

Hoofdontwikkelingen 

• De opwarming van de aarde zet door: zachte winters, warme zomers. Tot 2100 wereldwijd +1C tot +6C 

• Nattere winters en meer extreme neerslaghoeveelheden 

• Meer hevige regenbuien in de zomer, maar minder regendagen 

• Zeespiegel blijft stijgen. Tot 2050 Nederland +15cm tot +35cm 

 

 

Scenario’s / Onzekerheden 

• Mate van temperatuurstijging (+1 of +2 voor Nederland) en verandering in windrichtingen  

• Schoksgewijze veranderingen of geleidelijke veranderingen 

 

• Onzekerheid over sociaaleconomische ontwikkelingen met gevolgen voor emissies van broeigassen, stofdeeltjes en landgebruik 

• Onzekerheid door externe factoren zoals zonneactiviteit en vulkaanuitbarstingen 

• Modelonzekerheid (door beperkte kennis van klimaatsysteem en beperkte computerrekentijd 

• Onzekerheid door mogelijk chaotisch (sterk niet-lineair) gedrag van het klimaatsysteem (interne variabiliteit) 

• Onzekerheid over (internationale) politieke slagkracht om ‘het tij te keren’  

 

• KNMI kent scenario’s op basis van 1. al dan niet gewijzigde luchtstromingspatronen en 2. de verandering van de 

wereldtemperatuur.  

• Deltacommissie kent scenario’s op basis van 1. sociaal economische groei versus sociaal economische krimp en 2. een 

schoksgewijze of geleidelijke klimaatverandering 
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Hoe ontwikkelt het klimaat? 

Implicaties 

• Veiligheidsrisico’s. Deze verschillen regionaal.  

• Een klimaatbestendige zoetwatervoorziening vraagt om flexibiliteit in het watersysteem 

• Veelsoortige positieve en negatieve effecten op landbouw productie en gewassen door droge zomer (‘Dingen anders doen, andere 

dingen doen’) 

• Minder energieverbruik voor verwarming door temperatuurstijging (-9%), over de invloed van een toename van het gebruik van 

airconditioning staan geen cijfers 

• NNL: In het adaptief deltamanagement moet in met name Friesland de dijkstukken aan de Waddenzee versterkt worden, alsmede 

dijk, duin of kunstwerken aan het IJsselmeer, in ZW Friesland en bij de mond van de IJssel. Overschrijdingskans in Friesland en 

Groningen is 1:4000, in grote delen van Drenthe zelfs 1:10000. Het gebied dat onder de 1:4000 norm valt wordt aangemerkt als 

overstromingsgevoelig gebied.  

• NNL is gevoelig voor verdroging of verzilting, en bodemdaling speelt in grote delen een belangrijke rol. Veel knelpunten in NNL voor 

wat betreft droogteschade landbouw, in Drenthe sprake van droogvallende beken. Ook gevolgen koelwatervoorziening 

energiecentrale Burgum. 

• IJsselmeer kan in een droog jaar (1x per 10 jaar) in het scenario van snelle klimaatverandering het zoetwatertekort voor het 

IJsselmeergebied opvangen, maar zeespiegelstijging bemoeilijkt het handhaven van de huidige waterniveaus, maar bemalen is 

geen probleem 

• Waddengebied is bijzonder gebied: wellicht zandsuppletie nodig om gevolgen van zeespiegelstijging tegen te gaan, 

zoetwateroverschot in wintermaanden heeft ecologische gevolgen, en complexe gevolgen voor zoetwatervoorzieining eilanden 
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Hoe ontwikkelt het klimaat? 

Literatuur 

Ministeries van Infrastructuur & Milieu en EL&I (2012). Werk aan de Delta: De weg naar Deltabeslissingen. Deltaprogramma 2013. 

Ministeries van Infrastructuur & Milieu en EL&I (2011). Werk aan de Delta: Maatregelen van nu, voorbereiding van morgen. 

Deltaprogramma 2012. 

Klein Tank, A.M.G. en G. Lenderink (2009) Klimaatverandering in Nederland: aanvulling op de KNMI’06 scenario’s. De Bilt: KNMI. 

PBL (2011). Een delta in beweging: bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland. Den Haag,  

Waddenacademie (2009), Klimaatverandering in het Waddengebied, Leeuwarden: De Waddenacademie 
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Klimaat: Voornaamste denklijnen en projecties 

Klein Tank, A.M.G. en G. Lenderink (2009)  

Ministeries van Infrastructuur & Milieu en EL&I (2011).  
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Bron: Deltacommissie (2012). Een delta in beweging: bouwstenen voor een klimaatbestendige 

ontwikkeling van Nederland. Den Haag,  

Klimaat: Voornaamste denklijnen en projecties 
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Bron: Ministeries van Infrastructuur & Milieu en EL&I (2012). 

 | 26 

Klimaat: Voornaamste denklijnen en projecties 2050 (op basis van worst case = Stoom) 
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Bron: Ministeries van Infrastructuur & Milieu en EL&I (2012).  
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Klimaat: Voornaamste denklijnen en projecties (op basis van worst case = Stoom) 
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Bron: Ministeries van Infrastructuur & Milieu en EL&I (2012).  
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Klimaat: Voornaamste denklijnen en projecties (op basis van worst case = Stoom) 

• Bestuurlijke dilemma’s als handelingsstrategie bij oplossen  

zoetwatertekorten 

2. Toekomstontwikkeling rond zes thema’s  / Klimaat en water 

Bron: Ministeries van Infrastructuur & Milieu en EL&I (2012).  



Wat is de potentie voor energieproductie 

Hoofdontwikkelingen 

• Wereldwijde bevolkingsgroei en bijbehorende vraag naar (schaarser wordende) olie, gekoppeld aan schaarste en duurdere 

productie houden de olieprijs hoog 

• Vraag naar gas neemt toe (Golden Age for natural gas) en ook de vraag naar kolen groeit om in groeiende wereldvraag te kunnen 

voorzien 

• Aandeel non-hydro renewables neemt wereldwijd toe maar dient gesubsidieerd te worden om competitief te zijn in de 

electriciteitsmarkt 

• Verschuiving van zwaartepunt consumptie mondiale Westen naar het (Verre) Oosten 

• Duurzame energie in Nederland (2010) 3,8% van totale energievraag (EU: 11,5%). Om doelstelling (14% in 2020) te halen is groei 

van de sector nodig van 13%/jaar (mondiaal 7,8%/jaar, EU 6,0%/jaar) 

• Grootste groei in windenergie (op zee), maar praktische bezwaren bemoeilijken deze groei 

• Specifieke plaatsgebonden oplossingen (smart-grids) vs uniciteit (groot grid) 

Scenario’s / Onzekerheden 

• Ontwikkelingen in de vraag naar energie, op haar beurt afhankelijk van bevolkingsontwikkeling en economische groei 

• Ontwikkeling in de techniek en innovatie 

• De mate waarin politiek / maatschappij zich actief inzet voor schone energie en bestrijding van luchtvervuiling. 

• Ontwikkeling van decentrale energie-initiatieven / potentie van deze initiatieven t.o.v. de totale energievraag / voor woningen 

• Innovatie ook op fossiele / niet-duurzame energie 

• International Energy Agency (2011) rekent met drie scenario’s:  

Current Policies Scenario: Uitgaande van de situatie in 2010, doorgaan op de ‘oude weg’  

New Policies Scenario: Doorrekening van de huidige politieke en beleidsafspraken en voornemens, aangekondigd door landen, 

voor de bestrijding van energie onzekerheid, klimaatverandering en vervuiling.  

450 Scenario: Het pad dat nodig is om 50% kans te hebben om het doel van de opwarming van de aarde met gemiddeld 2 graden 

Celsius te realiseren vergeleken met pre-industriële niveaus.  
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Implicaties 

• De belangrijkste bouwstenen voor de transitie naar een schone economie in Nederland in 2050 zijn: vermindering van de 

energievraag, inzet van biomassa, afvang en opslag van CO2 en elektriciteitsproductie zonder CO2-emissies (dus: wind, zon, 

kernenergie) in combinatie met een hoger aandeel elektriciteit in het energiegebruik (elektrificatie). 

• Bio-energie heeft een groot aandeel in de schone industrie en in de groei van hernieuwbare energie (10% tot 20% per jaar) 

• CO2-afvang bij grote industriële installaties is van belang. De vraag is echter of er voldoende politieke slagkracht aanwezig is om 

hier concrete stappen in te maken totdat het probleem hoger op de politieke agenda komt 

• Elektriciteitsproductie uit windmolens, kerncentrales en zonnepanelen is potentieel groot maar moeilijk regelbaar – vraagt om 

internationale samenwerking 

• In recente publicaties wel veel aandacht voor energie-gewassen in Groningen / Drenthe, maar spanning met wereldwijde 

voedselproductie (zie landbouw)  

• Groot deel van de ontwikkelingen niet regionaal of lokaal beïnvloedbaar, sterk afhankelijk van nationale en internationale 

initiatieven / doelen 

• Politieke slagkracht, bestuurlijke wil en zelforganiserend vermogen zijn belangrijke driving forces in de manier waarop met het 

energie/klimaatvraagstuk wordt omgegaan. Het is de vraag of het in het huidige bestuurlijke klimaat mogelijk is om voldoende 

verandering te realiseren in energiebesparing, renewables en CO2-afvang en opslag. 

Literatuur  

Planbureau Leefomgeving / ECN (2012). Referentieraming Energie en emissies: actualisatie 2012. Energie en emissies in de jaren 

2012, 2020 en 2030. Den Haag 

IEA (2012). World Energy Outlook 2013. 

Planbureau Leefomgeving / ECN (2011). Naar een schone economie in 2050: routes verkend. Den Haag 

Shell International (2008) Shell Energy Scenario’s to 2050. 

ING (2011), Hernieuwbare energie in Nederland tot 2020, Amsterdam: ING 

 

 

 

Wat is de potentie voor energieproductie 

 | 30 2. Toekomstontwikkeling rond zes thema’s / Energie  



Energie: Voornaamste denklijnen en projecties wereldwijd 

Bron: IEA (2012).  
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Planbureau Leefomgeving / ECN (2011). Naar een schone economie in 2050: routes verkend. Den Haag 

Energie: Voornaamste denklijnen en projecties Nederland op basis van gewenste toekomst 
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Planbureau Leefomgeving / ECN (2011). Naar een schone economie in 2050: routes verkend. Den Haag 

Energie: Voornaamste denklijnen en projecties Nederland op basis van gewenste toekomst 
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Wat zijn de onzekerheden voor de land- en tuinbouw en natuur? 

Hoofdontwikkelingen 

• EC: Ruraal en agrarisch los van elkaar zien. In het EU Gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt echter het verband tussen deze 

twee weer benadrukt. 

• Daling agrarische beroepsbevolking EU12: 4% (hoog of laag in N-NL). Desondanks, toename productiviteit 

• Rurale ontwikkeling wordt gedreven door urbane economieën, zelfs bij lage bevolkingsdichtheden 

• Wereldwijde bevolkingsaantallen blijven stijgen, maar de groei neemt af. Hierdoor wordt de grootste invloed op vraag naar 

agrarische producent worden in inkomen per hoofd van de bevolking. 

• Technologische ontwikkeling / cascadering: invloed op biofuels aan onderkant 

 

 

Scenario’s / Onzekerheden 

• Beleidsvariatie (EU/NL) / Klimaatverandering 

• Regionalisering (interne markt van belang) versus liberalisering (vrije, wereldmarkt)   

• Dingen anders doen of andere dingen doen? 

• Ruimtelijke concurrentiepositie landbouw t.o.v. andere ruimteclaims  

• Technologische ontwikkelingen en invloed op productiviteit. In de afgelopen jaren +-1,5% per jaar, deze lijn kan doorgetrokken 

worden.  

• Olie/energiemarkten en de invloed van biofuels. Volgens EU-rapport (2007) wordt deze laatste onderschat, met name het 

landgebruik om in 10% van de energiebehoefte voor transport te kunnen voorzien neemt 43% van het huidige landbouwareaal in. 

De huidige ontwikkelingen lijken er op te wijzen dat biofuels een minder grote rol gaan spelen. Het percentage bijmenging in 

benzine is omlaag bijgesteld en de gedachte heerst dat het onverkoopbaar is om voedselproductie ondergeschikt te maken aan 

biofuels. 
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Implicaties 

• In Noord-Oost Groningen zijn weinig andere ruimteclaims, verwachting is dat landbouw zich hier zal ontwikkelen 

• Per perceel, per gewas bekijken wat de gevolgen zijn van de nieuwe klimaatomstandigheden. Mogelijkheid tot het telen van nieuwe 

gewassen (artisjokken, zonnebloemen, druiven etc.) ter vervanging van risicovollere gewassen. Zie voor een overzicht van risico’s, 

adaptatiemaatregelen en kansen per gewas Grontmij (2009) 

• In het geval van een (EU) regionalisatie scenario toename van inkomen (€) per Ha ten opzichte van het “baseline scenario”  tot 

+10% 

• In het geval van een (EU) liberalisatie scenario afname van inkomen (€) per Ha ten opzichte van het “baseline scenario” tussen -

20% en -40%. De daling aan inkomsten per Ha is subsidie-gerelateerd en houdt geen verband met de kilo-opbrengst per Ha 

• In beide scenario’s een afname van aantal boerenbedrijven van 0% tot 5% 

Literatuur  

LEI (2012), Landbouw en recreatie in krimpregio’s, Den Haag: LEI Wageningen UR 

LEI (2012). GLB hervorming 2014. Effecten van toeslagvarianten voor de Nederlandse landbouw. Wageningen. 

Planbureau Leefomgeving (2012). Natuurverkenning 2010-2040. Den Haag 

Bilt, W.G.M. van der (2012).  Van visie tot kaartbeeld: de kijkrichtingen ruimtelijk uitgewerkt. PBL/WUR 

Breman, B.C. en A.M. van Doorn (2011), Ontwikkeling van de landbouw in krimpgebieden, Wageningen: Alterra 

Silvis, H.J. et al. (2009). De agrarische sector in Nederland naar 2020. LEI Wageningen 

PBL (2009). Getting into the right lane, Planbureau voor de Leefomgeving 

Veeneklaas, F.R. (2008), Anticiperend landschapsbeleid – Katern 1, Wageningen: Alterra 

European Commission (2007) Scenar 2020: Scenario study on agriculture and the rural world. Brussels 

Grontmij (2009), Klimaat en landbouw Noord-Nederland: ‘Effecten van extremen’, Houten: Grontmij 
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LEI (2009). De agrarische sector in Nederland naar 2020. LEI: Wageningen 
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Landbouw: Voornaamste denklijnen en projecties Nederland 

• In het EU-voorstel GLB is elke lidstaat verplicht om in 2019 

één uniform bedrag per hectare voor het hele land te hebben 

vastgesteld.  

• Naast de basisbetaling bestaan vergoedingen voor specifieke 

landbouwmethodes, vraagstukken en doelgroepen  

• Doorgerekende van varianten van besteding van de nationale 

envelope 

 | 37 2. Toekomstontwikkeling rond zes thema’s / Land- en tuinbouw  

LEI (2012). GLB hervorming 2014. Effecten van toeslagvarianten voor de Nederlandse landbouw. Wageningen. 



Natuur: Voornaamste denklijnen en projecties (kijkrichtingen) 

Planbureau Leefomgeving (2012). Natuurverkenning 2010-2040. Den Haag 

Bilt, W.G.M. van der (2012).  Van visie tot kaartbeeld: de kijkrichtingen ruimtelijk uitgewerkt. PBL/WUR. 
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Planbureau Leefomgeving (2012). Natuurverkenning 2010-2040. Den Haag 

Bilt, W.G.M. van der (2012).  Van visie tot kaartbeeld: de kijkrichtingen ruimtelijk uitgewerkt. PBL/WUR. 
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Natuur: denklijnen en projecties (kijkrichtingen) 



Wat zijn de onzekerheden voor de vrijetijdseconomie? 

Hoofdontwikkelingen 

• Wereldwijd groeit de toerismesector, de verwachting is dat dit eveneens geldt voor Nederland 

• Ruim 80% van het toerisme speelt zicht af in de eigen regio, voor Noord-Nederland is Europa de belangrijkste markt  

• Toerisme is een markt van segmenten (productmarktcombinaties) en lifestyle-groepen.   

• Qua PMC’s wordt groei verwacht van Stedentrips, het ‘Good Life’-segment en de vergadermarkt.  

• Als gevolg van demografische, sociaal-culturele en economische veranderingen veranderen de omvangen van deze segmenten en 

lifestylegroepen bijv. meer ouderen, vitaal, hoger opgeleid en welvarend 

• Comfort, duurzaamheid en persoonlijke ontwikkelingen worden belangrijker. 

• Inkomend (internationaal) toerisme groeit in Nederland, door onder andere toenemende wereldwijde welvaart en vergrijzing 

• Groei van de watersportmarkt zet door (differentiatie kitesurfers etc. vs klassieke watersportrecreatie) 

• Internationaal kusttoerisme in Noord-Nederland beperkt, concurrentie van vergelijkbare gebieden in Noord-Duitsland, Denemarken, 

(evt. Noorwegen, Noord-Engeland/Schotland) 

 

 

Scenario’s / Onzekerheden 

• Voor (inkomend en internationaal) toerisme zijn twee factoren / onzekerheden leidend: de prijzen om te reizen en de 

welvaartsontwikkeling. Beide bepalen de mogelijkheden om al dan niet over grote afstand te reizen  

• Vergrijzende bevolking in ontwikkelde landen zou kunnen leiden tot andere behoeften, te denken valt aan een grotere nadruk op 

natuur, cultuur 

• Groei van luchtverkeer op luchthaven Eelde 

• Wat is de invloed van temperatuurstijging / klimaatverandering op de aantrekkelijkheid van conventionele vakantielanden ten 

opzichte van Noord-Nederland? 
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Implicaties 

• Comfort, duurzaamheid en persoonlijke ontwikkelingen worden belangrijker bij het aanbod aan toeristen 

• Aanbod aan natuur, cultuur en activiteiten wordt belangrijker 

• Watersport blijft een trekker in Noord-Nederland (met name Friese -*belang van toegang tot Waddenzee/IJsselmeer- en Groningse 

meren) 

• Huidige belang sector recreatie en toerisme in Noord-Nederland in werkgelegenheid, locatiequotiënt = 1,0 

Werkgelegenheidsgroei in de sector: NNL: 8,9%, NL: 8,1% 

• Locatiequotiënt betreft het aandeel van de werkgelegenheid in de sector in de regio, gedeeld door het belang van de 

werkgelegenheid in de sector nationaal. LQ>1 wijst op een relatief groter belang van de sector in de regio, LQ<1 wijst op 

een relatief kleiner belang van de sector in de regio 

• Huidig belang sector watersport in Noord-Nederland in werkgelegenheid, locatiequotiënt = 1,9 

Werkgelegenheidsgroei in de sector: NNL: 12,6%, NL: 8,9% 
 

Literatuur  

LEI (2012), Landbouw en recreatie in krimpregio’s, Den Haag: LEI Wageningen UR 

NBTC (2008), Destinatie Holland, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen 

ETFI (2011), Toerisme monitor 2011, European Tourisme Futures Institute 

Forum for the future (2009). Toerism 2023.  

ETFI (2012), Onderzoek internationale marktkansen voor toeristisch Noord-Nederland, European Tourisme Futures Institute i.o.v. 

Kamer van Koophandel 

Edzes, A.J.E., R.H. Rijnks & J. van Dijk (2012), Werkgelegenheid, bedrijvigheid en clustervorming in Noord-Nederland, 

Rijksuniversiteit Groningen 
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Vrijetijdseconomie: denklijnen en projecties 

Typische productmarktcombinaties Typische Lifestyle-groepen 



Vrijetijdseconomie: denklijnen en projecties 

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (2008). Destination Holland 

2020. Toekomstvisie Toerisme 2020.  



Toerisme: Voornaamste denklijnen  

 | 44 2. Toekomstontwikkeling rond zes thema’s / Vrijetijdseconomie  

Diversiteit, zorgt voor verbindingen tussen 

mensen en benadrukt ontdekken, leren en 

delen  / respect voor cultuur en natuur 

Homogeniteit / Mainstream-toerist / Massa 

toerisme, grootschalig en efficiënt 

Gericht op specifieke kenmerken 

van de regio 

Gericht op vrije tijd en 

recreatieve activiteiten 

ETFI (2012). Onderzoek Internationale marktkansen voor toeristisch Noord-

Nederland.  



Wat zijn de verwachtingen omtrent mobiliteit? 

Hoofdontwikkelingen 

• Mobiliteit is de afgelopen jaren gestaag toegenomen (in termen van personenkilometers) 

• Afname van de gemiddelde autobezetting 

• Woon-werkverkeer is sterk toegenomen door groei van actieve beroepsbevolking 

• Grote wisselwerking met ruimtelijke inrichting vooral met wonen en werken. 

• Vergrijzing en autobezit, ouderen zullen meer beschikken over rijbewijs en auto 

• Toename autoverkeer tussen 14% en 68% (laag/hoog scenario) 

• Economische ontwikkeling en welvaart zijn drijfveren van toenemende mobiliteit 

• Schaalvergroting door bevolkingskrimp leidt tot meer mobiliteit 

 

 

 

Scenario’s / Onzekerheden 

• Do people follow jobs or do jobs follow people?  

• Beleidsmatige variatie / beprijzing 

• Wisselwerking tussen wonen, werken en mobiliteit  in verschillende scenario’s 

• Voor de lange termijn: PBL (2011) Ruimtelijke verkenning op basis van Regional Communities-scenario (laag groeiscenario) en 

Global Economy-scenario (hoog groeiscenario) 

• “Het nieuwe werken”? 
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Implicaties 

• Ouderen zijn mobiel, en met de auto 

• Spitsgezinnen (tweeverdieners + kinderen) vergroten de druk 

• Toegenomen individualisering leidt tot meer autobezit 

• Krimp in regio’s leidt niet tot een afname van mobiliteit, hooguit tot een rem op de groei 

• OV (trein) groeit, maar voornamelijk in de steden. Op het platteland neemt het OV-gebruik af 

• Gebruik van de fiets blijft ongeveer gelijk. NW-allochtonen gebruiken de fiets minder (afbreuk aan status, veiligheid) en op het 

platteland wordt de fiets minder gebruikt 

• Vrachtverkeer groeit, ook in krimpregio’s. De groei ligt hier onder het landelijk gemiddelde 
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Planbureau Leefomgeving (2011). Ruimtelijke verkenningen 2040. Den Haag 

Mobiliteit: Voornaamste denklijnen en projecties  
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Global economy scenario Regional community scenario 
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Mobiliteit: Voornaamste denklijnen en projecties  
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Conclusies over onzekere ontwikkelingen / Driving forces? 

• Thema ontwikkelingen laten een grote (systeem)complexiteit zien met vele invalshoeken en ruimtelijke variatie in opgaven en uitkomsten 

• Het is dus relevant focus aan te brengen in die drijvende krachten die voor Noord-Nederland het meeste relevant zijn.  

 

• Driving forces (‘drijvende krachten’) zijn onzekere  

ontwikkelingen met een grote impact, de  

zogenaamde ‘game changers’ die de toekomst  

op zijn kop kunnen zetten 

• Tegenover elkaar gezet leveren ze  

toekomstbeelden die plausibel en intern consistent  

zijn 

 

 

3. Conclusies  
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Welke onzekerheden zijn als dominant uit de literatuur naar voren gekomen? 

3. Conclusies  

Snelle klimaatverandering Langzame klimaatverandering 

Sociaal economische krimp  Sociaal economische groei 

Globalisering Regionalisering / Lokalisering 

Overheid / Publieke sturing Markt / Private sturing 

Risico mijden  Kansen pakken  

Behouden  Ontwikkelen 

Politieke wil en effectiviteit van handelen  Geen politieke wil en effectiviteit van 

handelen 

Vraag centraal  Aanbod centraal 

Homogeniteit  Diversiteit 

Bestuurlijk één Bestuurlijk versnipperd 

Snelle, technologische vooruitgang Langzame technologische vooruitgang 

Natuur is functioneel / inpasbaar Natuur is vitaal / beleefbaar 

Burger is consument (van zorg / energie) Burger is producent (van zorg / energie) 

Ruimte als productiegebied Ruimte als consumptiegebied 

• Uit de hiervoor weergegeven ontwikkelingen op thema’s zijn de volgende ‘driving forces’ (onzekere ontwikkelingen met 

een grote impact) naar voren gekomen. 

 

• Vanuit de wetenschappelijke literatuur is voor  

Noord-Nederland geen conclusie te trekken  

welke van de ontwikkelingen voor  

integrale gebiedsontwikkeling het meest  

belangrijk zijn. Deze keuze is in hoge mate  

subjectief en wordt in eerste instantie bepaald  

door de vraag die in de gebiedsontwikkeling  

centraal staat. Daarbij zijn er geen  

overzichtsstudies die een objectieve weging  

hebben gemaakt welke van de  

ontwikkelingen de meeste impact hebben voor  

Nederland of Noord-Nederland.  

 



• Omdat vanuit de literatuur geen specifiekere richting gegeven kan worden, is ervoor gekozen via een workshop met beleidsmatig 

betrokkenen en materiedeskundige ambtenaren de driving forces voor de Blauw-Groene Gordel te prioriteren op basis waar de 

meeste overeenstemming over bestond.  

• In de workshop op 2 oktober 2012 zijn de voorgaande ontwikkelingen besproken, aangevuld en gevalideerd.  

• De volgende deelvragen stonden centraal: 

 

1. Welke ontwikkelingen zien we over het hoofd? Welke studies zijn niet genoemd? Welke conclusies behoeven verfijning?  

2. Welke implicaties hebben aanscherping nodig, onder meer voor Noord-Nederland 

3. Hoe komen we tot integrale toekomstbeelden voor Noord-Nederland en de Bauw-Groene Gordel die houvast geven voor   

    gebiedsontwikkeling 

4.  Welke driving forces zien we over het hoofd? Welke zijn het belangrijkst?  

• Een van de conclusies uit deze bespreking was dat de gebiedsafbakening het lastig maakt om ontwikkelingen uit te filteren die voor 

het hele gebied uniform optreden. Daarnaast werden verschillende varianten van overlap en samenhang tussen driving forces uit 

de lijst genoemd.  

• Na bespreking en validatie van de belangrijkste ontwikkelingen en implicaties zijn de deelnemers van de workshop verdeeld over 

een drietal groepen die zich hebben gebogen over de vragen 3 en 4.  

• De terugkoppeling heeft een grote voorkeur en gedragen selectie te zien gegeven van ontwikkelingen die als meest relevant 

worden geacht. 

 

Welke onzekerheden blijven dominant over na bespreking in de workshop? 
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• De volgende toekomstonzekerheden worden als meest relevant gezien voor de gebiedsontwikkeling in Noord-

Nederland en de Blauw-Groene Gordel in het bijzonder: 

1. Klimaatsverandering: het gaat hier om de vraag of klimaatverandering zich snel dan wel langzaam voltrekt. In 

feite wordt hiermee de hoofdonzekerheid van de Deltacommissie overgenomen (zie slide 22) 

2. Sociaaleconomische groei/krimp: het gaat hier om de vraag of gebieden in Noord-Nederland te maken krijgen 

met sociaaleconomische krimp dan wel sociaaleconomische groei in de breedste zin van het woord. Ook hier geldt 

dat de hoofdonzekerheid van de Deltacommissie wordt overgenomen (zie slide 22) 

3. Technologische ontwikkelingen: het gaat hier om de vraag of technologische ontwikkelingen zich snel en dan 

wel langzaam voltrekken. Technologische ontwikkelingen kunnen een grote impact hebben op energievoorziening, 

economie, mobiliteit enz.  

4. Sturingsvraagstukken: het gaat hier om een verzamelbegrip waarbij sturing, ordening en politieke wil en 

effectiviteit van belang zijn. In de eerste plaats gaat het hier om  

a) Politieke slagkracht en effectiviteit van bestuurlijk handelen versus het omgekeerde 

b) Dominante sturingskwesties: publiek – privaat – zelforganiserend vermogen van gemeenschappen   

 

Welke onzekerheden blijven dominant over na bespreking in de workshop? 
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