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Voorwoord
Meten is weten!
Een oud begrip, maar nog steeds helemaal waar.
In het begin van de jaartelling was het relatief eenvoudig om op basis van ruilhandel de door u gewenste goederen of diensten te bemachtigen. Vraagstukken
op het terrein van schaarste en economisch nut speelden nog geen rol in de huidige betekenis van deze woorden. ‘Onze samenleving is complex geworden’,
wordt dan al snel gezegd. Wellicht is dat ook waar. Rekening houden met elkaar
en met de omgeving is in de jaren zeventig van de vorige eeuw als thema benoemd en op de agenda gezet. Huidige onderzoeken vragen aandacht voor veranderingen in het klimaat. Dagelijks is in de krant te lezen hoe het met de economie
is gesteld en ligt de vraag op tafel hoe we in staat zijn de wereldbevolking in 2040
te voeden. Allerlei onderwerpen die in zekere zin een relatie met elkaar hebben.
Ze zijn strategisch van aard en hebben de wereld als domein.
Voor onze bank, die geworteld is in de gemeente Noordenveld en het westen van
de provincie Groningen, is de uitdaging niet anders. Er is behoefte aan goede informatie over het karakter van het gebied. Als coöperatieve bank is het vervolgens een tweede natuur om ook gelijk te kijken naar de effecten op langere termijn. Een goede klantrelatie is immers ook gebaseerd op het leveren van producten en diensten waar de klant op de lange termijn iets aan heeft. Het onderzoek is daarom uitgevoerd onder de vlag van Triple P. Hoe gaat het met de bevolking (People) in hun omgeving (Planet) en met welke middelen van bestaan (Profit)?
De uitkomsten van dit onderzoek zullen hun weg vinden naar de verschillende beleidsmakers op gemeentelijk en provinciaal niveau. Ook bestuurders van verenigingen en stichtingen kunnen er hun voordeel mee doen en uiteraard zal ook onze
coöperatieve bank dit document gebruiken als basis voor de strategie.
Ik wens u naast veel leesplezier dan ook graag veel duurzame relaties toe.
Hans van der Werff
Directievoorzitter Rabobank Noordenveld West Groningen
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Samenvatting en Conclusies
Noordenveld West Groningen is een zeer groot en divers gebied en kan worden opgedeeld in de volgende (samenwerkings)regio’s: Winsum en De Marne, Het Westerkwartier, Noordenveld en Leek en Leek afzonderlijk. In dit onderzoek hebben we de uitkomsten op de verschillende Triple P-indicatoren zowel voor de regio’s afzonderlijk als geheel
weergegeven. Uit het onderzoek blijkt dat veel van de Triple P-indicatoren dezelfde uitkomsten hebben voor het hele gebied. Daarom wordt in de conclusies en aanbevelingen
geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende regio’s. In hoofdstuk 7 staan de concrete aanbevelingen per P weergegeven.
People: sociale duurzaamheid
“We moeten de mogelijkheid blijven creëren om elkaar te ontmoeten”
Noordenveld West Groningen heeft een benedengemiddelde sociale duurzaamheid. De
regio biedt minder beschikbare oppervlakte om te wonen en te recreëren dan gemiddeld
(ten opzichte van totale oppervlakte). Het gaat hier dus niet om de kwaliteit van de
woonomgeving. Daarnaast is de samenstelling van de bevolking minder gunstig dan in
Nederland. Het gebied vergrijst in snel tempo en in De Marne is zelfs als sprake van bevolkingskrimp. Vergrijzing en de daaropvolgende bevolkingskrimp tast het draagvlak
voor voorzieningen aan. Kansen liggen in het versterken van het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen waardoor de inwoners hiervoor geen beroep hoeven te doen op de stad
Groningen. Door zelf te zorgen voor een passend voorzieningenaanbod kan de koopkracht aan de eigen regio worden gebonden. Bovendien kan dit bijdragen aan een grotere lokale betrokkenheid van de eigen bevolking. Het gebied wordt weliswaar gekenmerkt
door een hoge sociale cohesie, toch blijft dit met het oog op de vergrijzing een aandachtspunt voor de toekomst. Een deel van deze voorzieningen (zoals sport en cultuur)
zijn vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Bevolkingskrimp gaat over het algemeen samen met een krimp van voorzieningen. Om het voorzieningenniveau en de leefbaarheid enigszins op peil te houden, zal de toegang hiertoe door burgers zelf moeten
worden georganiseerd. Daarnaast is concentratie van voorzieningen in de grotere kernen
onvermijdelijk. Het voortgezet onderwijs is al gecentraliseerd en dit zal de komende jaren ook in toenemende mate voor het basisonderwijs gelden. Scholen zijn een plek waar
veel interactie plaatsvindt en is een broedplaats voor de sociale cohesie. Door de ontgroening zullen de kleinste kernen hun scholen moeten samenvoegen. Maar ook het behouden van winkels voor de dagelijkse behoeften zal veel creativiteit vergen. De kleinste
kernen hebben bijvoorbeeld al de ‘rijdende winkel’ of een buurtsuper zou door vrijwilligers gerund moeten worden. Door de maatschappelijke betrokkenheid en participatie te
vergroten zal ook de haalbaarheid van dergelijke voorzieningen voor de komende decennia worden vergroot.
Planet: ecologische duurzaamheid
“Lauwersoog vind ik wel een groei-diamantje”
De ecologische kwaliteit van Noordenveld West Groningen laat een positief beeld
zien. De druk vanuit de bevolking en het bedrijfsleven op de ecologische kwaliteit
van het gebied is gering. Dit wordt veroorzaakt door de lage bevolkings- en werkgelegenheidsdichtheid en de beperkte CO2-uitstoot van bedrijven. Er is weliswaar
sprake van een beperkte versnippering, maar toch staat de kwaliteit van het natuurlijke gebied onder druk vanwege de lage biodiversiteit. Het platteland is van grote
maatschappelijke en economische betekenis. Voor natuur en landschap, de voedselproductie, de biodiversiteit, de recreatie, de volksgezondheid, de werkgelegenheid,
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maar ook voor het helpen oplossen van de klimaatproblematiek. Het platteland en
de stad zijn met elkaar verbonden en steeds meer mensen vertoeven op het platteland, wandelend of fietsend in hun eigen omgeving of als recreant elders in het landelijk gebied. Economische vitaliteit is een voorwaarde om lokaal draagvlak voor het
natuur- en landschapsbeleid te behouden. Het beleid voor natuur en landschap kan
dus alleen worden voortgezet als dat in evenwicht gebeurt met de economische ontwikkeling van het platteland. Derhalve is een balans nodig tussen de verschillende
functies in het landelijk gebied: wonen, werken en recreëren.
Profit: economische duurzaamheid
“Economie is niet maakbaar”
De economische kwaliteit in Noordenveld West Groningen blijft achter bij het landelijk
gemiddelde en is een aandachtspunt voor een duurzame toekomst. Het gebied loopt
achter voor wat betreft de welvaartscreatie en economische vernieuwing. Daarnaast
heeft het gebied een ongunstige afzet- en arbeidsmarkt. De uitdaging ligt in het creëren
van een dusdanig gunstig vestigingsklimaat dat het ook voor nieuwe ondernemers interessant wordt om zich in dit gebied te vestigen. Startende ondernemingen vormen doorgaans een essentieel onderdeel van de regionale economie. Nieuwe bedrijven zorgen
voor verjonging en vernieuwing van de economische structuur. Bovendien zijn starters
doorgaans een drijvende kracht achter het innovatieve vermogen van de economie en
een belangrijke bron van werkgelegenheid. Daarnaast zal het bestaande bedrijfsleven –
om ook in de toekomst gezond te blijven– moeten blijven vernieuwen door te investeren. Daarnaast is verhoging van de productiviteit van belang, omdat de potentiële beroepsbevolking op termijn kleiner zal worden, wat in de komende decennia een rem op
de potentiële economische groei zal zetten. Doordat het arbeidsaanbod in de nabije toekomst veel minder gemakkelijk uit te breiden zal zijn dan voorheen, neemt het belang
van productiviteitsgroei als bron van economische groei toe.
Onder invloed van internationale trends en ontwikkelingen is de agrarische sector constant in beweging. Zo neemt de internationale concurrentie toe, worden milieuregels
aangescherpt en verandert de consumentenmarkt. Voor agrarische bedrijven is het
noodzakelijk dat zij constant alert zijn op dergelijke ontwikkelingen en daarop inspelen
om de concurrentiestrijd niet te verliezen. Het aandeel van de landbouw in de regionale
economie (productie, werkgelegenheid) neemt steeds verder af. De diensteneconomie is
ook in plattelandsgebieden al lang een feit. Tegenover een veranderende agrarische productiesector staat de opkomst van de ‘belevingseconomie’, waarvan ook boeren een
graantje kunnen meepikken (verbrede landbouw).
Samenwerking tussen regio’s en partijen
“Denk groot en leg nieuwe dwarsverbanden tussen de verschillende partijen”
Belangrijke beleidsonderwerpen voor het gebied zoals de arbeidsmarkt, de woningmarkt,
recreatie en toerisme, beheer van natuur en landschap en het stimuleren van economische bedrijvigheid overschrijdt gemeentegrenzen. Om slagvaardig te kunnen blijven
opereren is het noodzakelijk dat de drie O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) intensief met elkaar gaan samenwerken. Op veel terreinen gebeurt dit al, maar er is nog een
lange weg te gaan. Door als gemeenten op bovengenoemde punten het beleid onderling
beter af te stemmen, wordt het gebied op de drie P’s duurzaam gemaakt. Maar ook voor
de lokale bank ligt een belangrijke rol weggelegd: het bij elkaar brengen van verschillende partijen en het ondersteunen van ondernemers om de duurzaamheidsslag te maken.
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1
1.1

Inleiding
Duurzaamheid en Triple P
De noodzaak van duurzaamheid
Het beslag op de ons beschikbare natuurlijke hulpbronnen is de afgelopen decennia
zozeer toegenomen dat dit de draagkracht van de aarde te boven dreigt te gaan. In
toenemende mate worden we, door uitputting van natuurlijke hulpbronnen, milieuvervuiling en klimaatverandering, geconfronteerd met negatieve ‘externe effecten’
van onze technologische en economische ontwikkeling. Om te voorkomen dat de samenleving hierdoor ten onder gaat, is de omslag naar een ‘duurzame’ ontwikkeling
nodig, waarbij geen sprake is van uitputting en vervuiling van onze leefomgeving, zo
leerden onder meer de rapporten van de Club van Rome (1970) en de Commissie
Brundtland (1988). In de decennia die zijn verstreken sinds het ontstaan van dit inzicht heeft het begrip ‘duurzaamheid’ zich langzaam maar zeker in het centrum van
ons bewustzijn genesteld.
Duurzaamheid in drieën: Triple P
‘Duurzaamheid’ heeft gaandeweg een bredere strekking gekregen dan de oorspronkelijke, puur ecologische. Naast ‘goed rentmeesterschap’ over onze natuurlijke omgeving behelst duurzaamheid dan ook het ‘behoud van welvaart’ en ‘sociale samenhang
en veiligheid’. De sociale, ecologische en economische dimensie worden in het Engels
doorgaans aangeduid als ‘Triple P’: ‘people, planet, profit’. Met deze drie dimensies
omvat het begrip ‘duurzaamheid’ de samenleving in de breedste zin.

1.2

Centrale vraag: Hoe duurzaam is Noordenveld West
Groningen?
Rabobank Noordenveld West Groningen wil graag een bijdrage leveren aan de
maatschappelijke discussie over de toekomstige ontwikkeling van dit gebied. De
bank heeft daarom het regioteam van het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank Nederland gevraagd om een Triple P Monitor voor
haar werkgebied te maken. Deze monitor stelt vast in welke mate het gebied
duurzaam is. Enerzijds gaat het daarbij om de bijdrage die burgers, bedrijven en
omgeving leveren aan het in stand houden van de samenleving zoals wij die nu
kennen in bovengenoemd gebied. Anderzijds heeft duurzaamheid betrekking op
de mate waarin samenleving, economie en ruimte een duurzaam kader vormen
voor inwoners, bedrijven en natuur.
Noordenveld West Groningen bestaat uit de gemeenten De Marne, Grootegast, Leek,
Marum, Noordenveld, Winsum en Zuidhorn. Deze gemeenten zijn weliswaar sterk georiënteerd op de stad Groningen, maar hebben daarnaast ieder hun eigen gezicht en
vervullen ieder hun eigen rol in de regio.
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Bij de uitvoering van het onderzoek stond de volgende vraag centraal:
Hoe duurzaam zijn De Marne, Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld, Winsum en
Zuidhorn in sociaal, economisch en ecologisch opzicht en welke mogelijkheden zijn
er om de duurzaamheid van het gebied te versterken?

1.3

De Triple P-Monitor
Om de duurzaamheid van een regio te meten, heeft het regioteam van directoraat
Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank Nederland de Triple Pmonitor ontwikkeld. Het instrument meet de kwaliteit van de leefomgeving in een
gebied op sociaal, ecologisch en een economisch terrein, oftewel People, Planet en
Profit. De duurzaamheid op deze drie dimensies wordt gemeten aan de hand van
twaalf eigenschappen die op hun beurt zijn gebaseerd op 46 kenmerken. Bovendien staan de drie dimensies niet los van elkaar maar oefenen ze invloed op elkaar uit. Zo is economische duurzaamheid afhankelijk van sociale eigenschappen
van een regio en vice versa. Denk daarbij aan het gebruik van arbeidskrachten
(people) door het bedrijfsleven (profit) en het gebruik dat de bevolking (people)
maakt van voorzieningen zoals winkels (profit). De aard en omvang van deze invloed komen tot uiting in de zogenaamde connectoren. Onderstaand schema geeft
de dimensies en bijbehorende eigenschappen weer.
Figuur 1.2 Triple P-Monitor (dimensies en eigenschappen)

Bron: Rabobank

In de Triple P-monitor krijgt een regio een score voor elk kenmerk. De score voor
een eigenschap is de gemiddelde score van alle kenmerken binnen die eigenschap. Vervolgens worden de scores van de eigenschappen gemiddeld om de score voor de betreffende dimensie te bepalen. De uiteindelijke score voor de Triple P
is het gemiddelde van de scores van de drie dimensies. Zo kun je in één oogopslag zien in welk opzicht de regio duurzamer of juist minder duurzaam is dan de
rest van Nederland.
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Hoewel in de praktijk iedereen een regio op een eigen manier beleeft en waarde
toekent aan de eigenschappen van een regio, is in de Triple P-monitor een keuze
gemaakt voor kenmerken waaraan op basis van een ‘objectief' gemiddelde een
afweging kan worden gemaakt of ze positief dan wel negatief bijdragen aan de
betreffende dimensie van duurzaamheid. Om deze uitkomsten in regionaal perspectief te plaatsen, zijn interviews met betrokkenen uit de regio gehouden, heeft
er een workshop plaatsgevonden en zijn diverse beleidsstukken geanalyseerd.

1.4

Leeswijzer
De volgende drie hoofdstukken (2 t/m 4) behandelen ieder één P en gaan dus in
op de sociale duurzaamheid (people), ecologische duurzaamheid (planet) en economische duurzaamheid (profit) van De Marne, Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld, Winsum en Zuidhorn. Ieder hoofdstuk begint met een uitleg van de samenstelling van de betreffende duurzaamheidsdimensie. Iedere volgende paragraaf laat de scores van de regio zien op de Triple P. Bovendien worden in deze
paragrafen de resultaten van de aanvullende analyses weergegeven. Alle drie de
hoofdstukken sluiten af met een conclusie voor wat betreft de duurzaamheid van
het gebied op de desbetreffende dimensie.
Daar waar de bovengenoemde drie hoofdstukken laten zien in hoeverre de drie
dimensies duurzaamheid ondervinden, benadert hoofdstuk vijf duurzaamheid
vanuit de andere kant waarbij we aangeven in hoeverre de drie dimensies zelf ook
bijdragen aan de duurzaamheid van het gebied. Aanvullend bestuderen we in
hoofdstuk zes hoe in Noordenveld West Groningen de sociale, ecologische en economische dimensies zich tot elkaar verhouden (interactie). Ten slotte wordt in
hoofdstuk zeven de balans opgemaakt waarbij we op overzichtelijke wijze laten
zien hoe het met de duurzaamheid van Noordenveld West Groningen is gesteld en
waar de kansen liggen om deze in de toekomst te verbeteren. De basis hiervoor
vormen onder andere de interviews en workshops.

Berekening Triple P scores
In de Triple P-monitor wordt duurzaamheid gemeten op basis van de scores van een regio op de
onderliggende kenmerken (zie bijlage I). Bij ieder kenmerk hebben we gekeken of de betreffende
score positief of negatief bijdraagt aan de betreffende dimensie van duurzaamheid. Het landelijk
gemiddelde is voor ieder kenmerk op 1 vastgesteld. Vervolgens kijken we in hoeverre het onderzoeksgebied boven of onder het landelijk gemiddelde scoort. Een score hoger dan 1 betekent dat
het gebied op het betreffende kenmerk beter scoort dan landelijk en dus sterker bijdraagt aan de
duurzaamheid van het gebied. Dit zijn de waardes die worden weergegeven in de grafieken. Een
score hoger dan 1 wordt in de grafiek weergegeven als “gunstig” en een score lager dan 1 als
“ongunstig”. De scores zeggen dus niets over de absolute uitkomst van het betreffende kenmerk
maar wel over de bijdrage van de uitkomst aan de duurzaamheid van het gebied.
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2

People

2.1

Inleiding
Sociale duurzaamheid geeft aan in hoeverre een regio beschikt over die kenmerken die nodig zijn om de samenleving in stand te houden. Het zijn in de eerste
plaats de samenstelling en de onderlinge verbondenheid van de bevolking die bepalen in hoeverre onze samenleving in de huidige vorm kan blijven voortbestaan.
De sociale duurzaamheid van een regio is echter ook afhankelijk van wat de ecologische en economische dimensies aan de inwoners te bieden hebben.
Voor de eerste eigenschap –de bevolkingssamenstelling– kijken we naar een aantal ‘harde’ kenmerken, namelijk het aantal bijstandsuitkeringen, het opleidingsniveau, het aantal jongeren en de demografische dynamiek (bevolkingsgroei). Een
samenleving die zorgt voor een volgende generatie en investeert in opleiding is
immers duurzamer dan een samenleving die wordt gekenmerkt door sociale achterstanden en vergrijzing.
De eigenschap sociale cohesie gaat in op de maatschappelijke samenhang in een
regio. Hierbij gaat het om de wat meer ‘zachte’ indicatoren die aangeven hoe de
mens in het leven staat. Sociale cohesie geeft de mate van binding tussen de individuen weer. Kenmerken van sociale cohesie, zoals het aandeel van de bevolking dat participeert in vrijwilligerswerk en de opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen, geven inzicht in de mate waarin de inwoners betrokken zijn bij hun samenleving. Daarnaast is de wijze waarop sociale interactie plaatsvindt van belang
voor de sociale cohesie. Interactie kan immers gericht zijn op samenwerking en
daarmee de samenleving versterken, maar ook op confrontatie en daarmee de
samenleving verzwakken. Daarom zijn ook het aandeel van protestpartijen in de
verkiezingsuitslag en de criminaliteit belangrijke indicatoren voor de sociale cohesie
in een gebied.
Het bedrijfsleven vervult voor de inwoners van een gebied twee verschillende
rollen. De economische dimensie heeft daardoor op twee manieren invloed op de
sociale duurzaamheid van een regio. In de eerste plaats voorzien bedrijven en
instellingen in de behoefte aan producten en diensten op allerlei gebied. In dit kader is het aanbod van winkels en vrijetijdsvoorzieningen -waarvan de bevolking
in de regio gebruik kan maken- van belang. Daarnaast biedt het bedrijfsleven
werkgelegenheid aan de beroepsbevolking. Daarvoor is gekeken naar de gemiddelde
bedrijfsomvang en de bereikbaarheid van arbeidsplaatsen in de regio. Deze
kenmerken zijn ondergebracht in het begrip ‘werk en voorzieningen’.
Voor de inwoners van een gebied is de ecologische dimensie vooral van belang als
woonomgeving. Zij gebruiken hun omgeving om te wonen en te recreëren. De beschikbaarheid van fysieke ruimte bepaalt de intensiteit van het ruimtegebruik (stedelijkheid) en de aantrekkelijkheid van de woonomgeving. De WOZ-waarde geeft een
indicatie van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving. Dit vormt dan ook een indicator voor de mate waarin de fysieke ruimte bijdraagt aan de sociale duurzaamheid
van een regio.
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2.2

Sociale duurzaamheid in Noordenveld West Groningen
Noordenveld West Groningen heeft een benedengemiddelde sociale duurzaamheid. Weliswaar is de verbondenheid van de bevolking gunstiger dan die van Nederland als geheel, maar de regio biedt haar bevolking gemiddeld minder werk en
voorzieningen en minder beschikbare oppervlakte om te wonen (ten opzichte van
totale oppervlakte). Het gaat hier dus niet om de kwaliteit van de woonomgeving.
Ook is de samenstelling van de bevolking minder gunstig dan in Nederland.
Figuur 2.1 Sociale duurzaamheid

Woonomgeving

Werk en voorzieningen

Sociale cohesie

Samenstelling bevolking

PEOPLE
ongunstig
Winsum en De Marne
Noordenveld en Leek

NL

Het Westerkwartier
Regio

gunstig
Noordenveld

Bron: Rabobank

Ongunstige bevolkingssamenstelling
De bevolkingssamenstelling in Noordenveld West Groningen is minder duurzaam
dan die in de rest van Nederland. De regio heeft dit ongunstige beeld te danken
aan een beperkt aantal jongeren tot 25 jaar, het lagere opleidingsniveau en de
beperkte demografische dynamiek. Dit komt omdat de bevolkingsomvang hier
sinds 2000 minder sterk is gegroeid dan landelijk. In tekstvak 1 wordt verder ingegaan op de bevolkingsontwikkeling in Noordenveld West Groningen. Positief is
dat er in de regio relatief minder huishoudens afhankelijk zijn van bijstandsuitkeringen dan in gemiddeld Nederland.
Nederland is weliswaar een klein land, maar laat forse regionale verschillen zien
in het tempo van de bevolkingsgroei. In de ene regio neemt het aantal inwoners
sterk toe (Randstad), in de andere veel minder of is er zelfs sprake van krimp
(Delfzijl en Zuid-Limburg). Deze variatie in demografische ontwikkeling is het gevolg van verschillen in de natuurlijke aanwas en het buitenlands migratiesaldo en
vooral van het binnenlands migratiepatroon. Van deze drie factoren is de binnenlandse migratie het belangrijkste voor de demografische ontwikkeling in ons land.
De binnenlandse migratie kan worden beschouwd als uiting van de aantrekkingskracht die regio’s op elkaar uitoefenen. Regio’s met een vestigingsoverschot zijn –
blijkbaar – aantrekkelijker om in te wonen dan regio’s die een vertrekoverschot
vertonen. De omvang van de migratiestromen tussen regio’s wordt sterk bepaald
door de omvang en de onderlinge afstand van die regio’s. Een regio trekt sterker,
naarmate hij meer inwoners telt. Een regio trekt minder, naarmate hij verder weg
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ligt. Echter, ook de mogelijkheden die een regio biedt om in het bestaan te voorzien en de kwaliteit van het woon- en leefklimaat zijn van invloed op de binnenlandse migratie. Een groter aanbod van werkgelegenheid, voorzieningen zoals
(hoger) onderwijs en gezondheidszorg, en ook de bouw van woningen leidt ertoe
dat de instroom van inwoners uit andere regio’s groter is. Datzelfde geldt echter
ook voor een groter aanbod van ‘groen’ en ‘ruimte’. Omgekeerd trekken regio’s
met een lage(re) bevolkingsdichtheid en een sterke economische groei juist minder inwoners vanuit andere regio’s aan. De aantrekkelijkheid van regio’s heeft dus
twee gezichten. Enerzijds is een regio aantrekkelijk voor vestiging door een grote
bevolkingsomvang en een groot aanbod van banen en voorzieningen, anderzijds
juist door een geringe bevolkingsdichtheid, een beperkte economische dynamiek
en door de aanwezigheid van ‘rust en ruimte’. In het algemeen vertonen de Randstad, het uiterste noorden en het (zuid-)oosten van ons land een vertrekoverschot
naar andere regio’s in ons land, terwijl de regio’s in de brede zone daartussen een
vestigingsoverschot laten zien. 1
Figuur 2.2 Samenstelling bevolking
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________________________________
1 Bron: Rabobank (2010). Demografisch krimp: de nieuwe realiteit in perspectief.
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Tekstvak 1 Bevolkingsontwikkeling in Noordenveld West Groningen
Sinds 2000 is de omvang van de bevolking in Noordenveld West Groningen gestegen. Alle gemeenten (met uitzondering van Marum) blijven qua bevolkingsontwikkeling echter achter bij
Nederland. De belangrijkste oorzaak is het negatieve migratiesaldo van de regio. Dit betekent
dat er meer mensen de regio verlaten dan dat er zich vestigen. Het vertrek zien we vooral bij
jongvolwassenen in de leeftijd van 15-24 jaar die verhuizen om elders te gaan studeren.
De Marne is de enige gemeente die het afgelopen decennium een krimp van haar bevolking
heeft laten zien. Primos-prognoses gaan uit van een daling tot onder de 8.000 inwoners in
2040. Dat is zo’n 2.500 inwoners minder dan nu. Marum heeft relatief gezien een grotere bevolkingsontwikkeling doorgemaakt dan in Nederland en de overige gemeenten in de regio. In
absolute aantallen valt dit echter mee. In de periode 2000-2010 is de bevolking in Marum met
circa 760 personen toegenomen.
Bevolkingsontwikkeling Noordenveld West-Groningen 2000-2010
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In het kader van de bevolkingsontwikkeling is de verhouding tussen de verschillende leeftijdsgroepen van belang voor het aanbod van voorzieningen, de woningbehoefte, woningtypen en
het aanbod op de arbeidsmarkt. Het aandeel ouderen ligt in De Marne, Leek en Noordenveld
hoger dan gemiddeld in Nederland. Uit onderstaande figuur blijkt dat de grijze druk in Noordenveld West Groningen in de toekomst sterk toeneemt. Dat betekent dat het aandeel 65plussers ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking groeit, wat negatieve gevolgen heeft
voor de lokale arbeidsmarkt. Het aandeel van het economisch actieve deel van de bevolking
zal wat kleiner zijn en daardoor zal ook het arbeidspotentieel voor het verlenen van zorg aan
de vergrijzende bevolking relatief klein zijn. Landelijk zal in 2020 ongeveer 30% van de potentiële beroepsbevolking uit 65-plussers bestaan. In Noordenveld West Groningen ligt het verwachte aandeel van 65-plussers in 2020 op 40%.
Ontwikkeling aandeel 65-plussers Noordenveld West Groningen 2009-2020
60
50
40
30
20
10
0

2009

2020

12

De veranderende leeftijdssamenstelling van de bevolking (vergrijzing), de huishoudensverdunning en de toename van het aantal een- en tweepersoonshuishoudens hebben gevolgen voor de woningmarkt in een regio. Dankzij de huishoudensverdunning neemt ook in regio’s waar sprake is van afname van het aantal
inwoners het aantal huishoudens doorgaans nog toe. Het aantal huishoudens is in
de afgelopen decennia veel sterker gegroeid dan de bevolkingsomvang en deze
ontwikkeling zal zich naar verwachting in de komende jaren voortzetten. 2
Met uitzondering van gemeente De Marne neemt het aantal huishoudens tot 2040
in de regio nog toe. Van circa 47.740 in 2010 naar circa 54.730 in 2040. Ook de
woningvoorraad neemt in deze periode toe, van circa 47.830 naar 55.450. In de
komende decennia zal er vooral in Leek, Noordenveld en Zuidhorn een tekort aan
woningen ontstaan. Is er in 2020 in het gebied als geheel nog een woningtekort,
in 2040 zal dit naar verwachting zijn omgeslagen in een woningoverschot. 3
In De Marne is er momenteel al sprake van een woningoverschot en dit woningoverschot zal alleen maar toenemen. Zoals eerder genoemd, heeft deze gemeente
al te kampen met een krimp van haar inwoners. Een ruime woningmarkt is gunstig voor de partij aan de vraagzijde van de markt – de koper. Er is veel keuze en
de woningprijzen staan onder druk door de relatief geringe vraag. De aanbodzijde
ervaart doorgaans juist de nadelen van de ontspannen markt. Woningen staan
langer dan gemiddeld te koop en brengen relatief weinig op. Potentiële kopers die
al over een eigen woning beschikken – doorstromers – wachten met de aankoop
tot zij hun eigen huis hebben verkocht om het risico van dubbele woonlasten of
gedwongen verkoop van hun woning te voorkomen. Ouderen blijven hierdoor
noodgedwongen in hun te grote ongeschikte woning wonen, en gezinnen kunnen
niet doorstromen. Gevolg is dat het aantal woningtransacties afneemt en de verkoopprijzen dalen. Deze prijsdaling is des te sterker omdat het woningaanbod zich
op korte termijn niet dan met hoge kosten van sloop of leegstand aan de afgenomen vraag naar woningen kan aanpassen. In het noorden van het land zijn de
hypotheken ten opzichte van de woningwaarde relatief laag. De overwaarde op de
woning en de solvabiliteit zijn er relatief groot en daardoor lijkt het risico van
prijsdaling er in eerste instantie beperkt te zijn. Maar bij daling van de vraag zal
het aanbod nauwelijks afnemen en daardoor zal de gemiddelde woningprijs sterk
dalen. Daardoor kan, ondanks de relatief grote overwaarde op woningen in een
krimpregio als De Marne, ook hier de solvabiliteit van woningbezitters sterk afnemen. Een andere negatieve bijkomstigheid is dat de lage woningprijzen de sociale
structuur mogelijk beïnvloeden. Door de lage woningprijzen zijn nieuwe inwoners
vaak mensen met lage inkomens en dit verandert de bevolkingssamenstelling.4

________________________________
2 Bron: Rabobank (2010). Demografisch krimp: de nieuwe realiteit in perspectief.
3 Primos prognose 2011.
4 Bron: Rabobank (2010). Demografisch krimp: de nieuwe realiteit in perspectief. Bron: Gemeente De Marne:
De Marne blijvend de moeite waard. Integraal beleidskader krimp en leefbaarheid.
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Sociale cohesie: goede maatschappelijke betrokkenheid
De ‘sociale cohesie’ heeft betrekking op de intensiteit waarmee mensen met elkaar omgaan en waarmee zij deelnemen aan het maatschappelijk proces. Deze intensiteit verschilt sterk binnen Nederland. Stedelingen zijn over het algemeen
veel meer individualistisch in hun gedrag dan inwoners van landelijke gebieden,
die meer gericht zijn op contact binnen de kaders van sociale structuren. Stedelingen gaan meer naar het café, maar besteden minder tijd aan familie en vrienden, verenigingsleven en bezoek aan gebedshuizen, en komen minder opdagen bij
verkiezingen. In Noordenveld West Groningen is de sociale cohesie bovengemiddeld. Het valt op dat de bevolking van Noordenveld West Groningen relatief weinig (met uitzondering van De Marne, Leek en Marum) aan vrijwilligerswerk doet
en hiermee dus minder participeert in maatschappelijke activiteiten dan de gemiddelde Nederlander. Het aantal misdrijven (criminaliteit) ligt in alle gemeenten
lager dan het landelijk gemiddelde. Ook de verkiezingsopkomst (betrokkenheid)
en het aandeel stemmen op protestpartijen (consensus) bij Tweede Kamerverkiezingen steken in de regio gunstig af bij het landelijk gemiddelde. Het aantal mensen dat stemt op protestpartijen als de SP, PVV en de Partij voor de Dieren is lager dan in Nederland. In 2010 lag de opkomst van de Tweede Kamerverkiezingen
in Nederland rond de 76%. In Noordenveld West Groningen was de opkomst iets
hoger, namelijk 79%.
Figuur 2.3 Sociale cohesie
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Werk en voorzieningen: relatief ongunstige woon-werkregio
Noordenveld West Groningen vormt een relatief ongunstige woon-werkregio. Er
bevinden zich weinig banen binnen een goed bereikbare afstand (<45 minuten
enkele reistijd). Ook de gemiddelde bedrijfsomvang (aantal banen per bedrijf)
blijft ver achter bij het landelijk gemiddelde.
Het aanbod van voorzieningen in het landelijke gebied blijft achter bij het aanbod
in de steden. Dat geldt vooral voor centrumvoorzieningen, die niet dagelijks nodig
zijn en die een groot draagvlak behoeven. Dit draagvlak staat bovendien door de
schaalvergroting in de detailhandel, het cultuuraanbod, de gezondheidszorg,
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en de toenemende mobiliteit van de consument voortdurend onder druk. Het winkelaanbod waarvan de bevolking in Noordenveld West Groningen gebruik kan maken is niet optimaal. Vooral het aanbod in het Westerkwartier laat te wensen
over. De dagelijkse en niet-dagelijkse boodschappen doen inwoners van Noordenveld West Groningen vooral in de eigen gemeente. Met uitzondering van Marum
en Zuidhorn. In Marum vloeit circa 35% van de consumentenbestedingen af naar
Leek. In Zuidhorn vloeit circa 37% van de consumentenbestedingen af naar Groningen. Daarnaast is Groningen voor veel consumenten uit De Marne en Winsum
een aantrekkelijke winkelstad. Respectievelijk 22% en 33% van de consumentenbestedingen vloeit af naar Groningen.
Ook laat het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen (horeca, sport, cultuur, recreatie)
in de regio te wensen over (met uitzondering van Winsum en De Marne). In De
Marne is een groot recreatiegebied gevestigd, Nationaal Park Lauwersmeer, wat
kleinschalige recreatie aantrekt. Maar voor de meeste vrijetijdsvoorzieningen zijn
de inwoners van Noordenveld West Groningen aangewezen op de stad Groningen.
Figuur 2.4 Werk en voorzieningen
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De vergrijzing en de daaropvolgende bevolkingskrimp zal de afname van voorzieningen in het algemeen versterken. De daling van het voorzieningenaanbod als
gevolg van de veranderende bevolkingssamenstelling doet zich voor bij zowel
voorzieningen die door marktpartijen worden aangeboden, zoals winkels, als
voorzieningen waarin de overheid voorziet, zoals gezondheidszorg en onderwijs.
Bovendien kan als gevolg van de vergrijzing een sterke verandering optreden in
het consumptiepatroon in een regio. Ondernemers moeten niet alleen rekening
houden met een daling van het aantal consumenten, maar vooral ook met wijzigingen in de vraag. Uit onderzoek 5 blijkt dat het verdwijnen van voorzieningen het
voortbestaan van kleine dorpen en de leefbaarheid niet in gevaar brengt. Voorzieningen zijn dus geen voorwaarde voor leefbaarheid, bereikbaarheid is dat wel.
Noord-Groningers blijken over het algemeen gemakkelijk bij voorzieningen te

________________________________
5 CAB (2011). Leven in de leegte. Leefbaarheid in Noord-Groningen anno 2010.
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kunnen komen. Er is slechts een kleine groep die minder mobiel is. De inwoners
van Noord-Groningen ondernemen dan ook activiteiten in een bredere straal dan
alleen de woonplaats. Dit geldt vooral voor inwoners van kleine dorpen, maar ook
inwoners van grote kernen doen niet per definitie alles in de eigen woonplaats.
Waar voorzieningen door institutionele partijen niet langer kunnen worden aangeboden, zal de bevolking de toegang tot deze voorzieningen zelf moeten organiseren. Vanuit dit perspectief is een nog grotere maatschappelijke betrokkenheid en
participatie van de bevolking in Noordenveld West Groningen van groot belang. 6
Woonomgeving: onvoldoende ruimte om te wonen en te recreëren
Het aanbod van voldoende voorzieningen kan een gebied tot een prettige woonomgeving maken. Hierin verschillen ‘stad’ en ‘land’ aanzienlijk. Het aanbod van
voorzieningen in steden is veel groter dan in het landelijk gebied. Daar staat tegenover dat dankzij de beschikbaarheid van ‘rust en ruimte’ de tevredenheid met
de woonomgeving in het landelijk gebied veel hoger is dan in de stad. Noordenveld West Groningen kenmerkt zich door een mooie groene woonomgeving. Voor
de bevolking is er dus relatief veel ruimte om te wonen en te recreëren. Desondanks wordt er minder oppervlakte daadwerkelijk hiervoor gebruikt. Daarnaast
komt de aantrekkelijkheid van een woonomgeving onder andere tot uiting in de
WOZ-waarde van een woning. De WOZ-waarde geeft een indicatie van de fysieke
kwaliteit van de woonomgeving. Aspecten als verloedering en mate van stedelijkheid spelen hierin ook een rol. Het tempo van de bevolkingsgroei en het gemiddelde inkomen per huishouden ligt in deze regio lager dan in gemiddeld Nederland
en dit komt tot uiting in de gemiddelde woningwaarde. Uit onderstaande figuur
blijkt dat in de regio de WOZ-waarde lager ligt (met uitzondering van Noordenveld) dan in gemiddeld Nederland.
Figuur 2.5 Woonomgeving
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________________________________
6 Bron: Demografisch krimp: de nieuwe realiteit. Rabobank, 2010.

16

Tekstvak 2 Recreatie en toerisme
Inwoners en toeristen van de provincie Groningen kunnen van diverse attracties in de omgeving gebruikmaken. In 2010 mochten het Sportcentrum Kardinge en Stichting Recreatie
Nienoord de meeste bezoekers ontvangen. Landgoed Fraeylemaborg en Hortus Haren kregen
daarentegen de minste bezoekers. In 2010 hadden de meeste attracties uit de top 10 te maken met een daling van het aantal bezoekers ten opzichte van het jaar ervoor. Het Groninger
Museum kampte met de grootste daling ( -61%). Attracties die te maken hadden met een
(lichte) stijging waren: het Subtropisch Zwemparadijs Tropiqua (+2,6%), Stichting Vesting
Bourtange (+1,1%), Sportfondsen Pekela B.V. (+2,3%) en Hortus Haren (+9,3%). Het Dierenpark Emmen is al jaren de meest bezochte dagattractie van de drie provincies in Noord–
Nederland.
In Noord–Nederland zijn er in 2010 iets meer dan 10 miljoen bezoekers van evenementen geregistreerd. (Alleen de evenementen met 5.000 bezoekers en meer zijn in de berekeningen
meegenomen). Ongeveer 38% van de bezoeken vond plaats in Groningen, 34% in Friesland en
in Drenthe vindt ongeveer 28% van de bezoeken aan evenementen plaats. In 2010 was Koninginnedag veruit het grootste evenement in Groningen en met 200.000 bezoekers het grootste evenement van Noord-Nederland. De Harlinger Visserijdagen geldt al jaren als één van de
drukst bezochte evenementen in Friesland. De Zuidlaarder markt is veruit het drukst bezochte
evenement in Drenthe (180.000 bezoekers).
De totale toeristische bestedingen in Noord–Nederland zijn in het jaar 2010 geraamd op ruim
€ 2,3 miljard. In Groningen is in totaal € 574 miljoen besteed, in Friesland € 1015 miljoen en
in Drenthe € 736 miljoen. Groningen krijgt relatief meer inkomsten uit het dagtoerisme. Friesland en Drenthe genereren veel inkomsten uit zowel dagtoerisme als verblijfstoerisme.
(Bron: Toerdata Noord (2011), Toerisme in cijfers)
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2.3

Conclusie
Noordenveld West Groningen heeft een benedengemiddelde sociale duurzaamheid. De regio biedt minder oppervlakte om te wonen en te recreëren dan gemiddeld. Kansen liggen in het versterken van het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen
waardoor de inwoners hiervoor geen beroep hoeven te doen op de stad Groningen. Door zelf te zorgen voor een passend voorzieningenaanbod kan ook de koopkracht aan de eigen regio worden gebonden. Bovendien kan dit bijdragen aan een
grotere lokale betrokkenheid van de eigen bevolking. De regio wordt weliswaar
gekenmerkt door een hoge sociale cohesie, toch blijft dit met het oog op de vergrijzing een aandachtspunt voor de toekomst. Een deel van deze voorzieningen
(zoals sport en cultuur) zijn vaak afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Door
de vergrijzing en de toekomstige bevolkingskrimp staat het voorzieningenniveau
onder druk. Bevolkingskrimp gaat over het algemeen samen met een krimp van
voorzieningen. Om het voorzieningenniveau en de leefbaarheid enigszins op peil
te houden, zal de toegang hiertoe door burgers zelf moeten worden georganiseerd. Door de maatschappelijke betrokkenheid en participatie te vergroten zal
ook de haalbaarheid van dergelijke voorzieningen voor de komende decennia
worden vergroot.

Sterkten

Zwakten



Sterke sociale cohesie.





Relatief weinig bijstandsuitkeringen.

Ongunstige bevolkingssamenstelling



Het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen.



Het aanbod van winkelvoorzieningen.



Gemiddelde bedrijfsomvang is
klein.



Weinig banen binnen goed bereikbare afstand (<45 minuten
reisafstand).



Lage WOZ-waarde woningen.



Weinig beschikbare oppervlakte
voor recreatie.



Weinig beschikbare oppervlakte
voor wonen.
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3
3.1

Planet
Inleiding
Bij ecologische duurzaamheid gaat het erom in hoeverre een regio beschikt over
de kenmerken die nodig zijn om de ruimtelijke kwaliteit in stand te houden.
Natuur en cultuurhistorie in een regio zijn de primaire dragers van de ecologische
duurzaamheid. Maar voor het voortbestaan van onze beschaving is het ook noodzakelijk dat de huidige generatie de aarde op zodanige wijze bewoont, dat dit niet
ten koste gaat van de leefbaarheid voor toekomstige generaties. Dit ‘goed rentmeesterschap’ is afhankelijk van de aanwezigheid en het gedrag van zowel bevolking (sociale dimensie) als bedrijfsleven (economische dimensie).
De eigenschap ‘natuur’ geeft de mate aan waarin in een gebied sprake is van
duurzaamheid qua natuur en landschap. Hiervoor kijken we in de eerste plaats
naar het grondgebruik waarbij de oppervlakte natuur en de ontwikkeling daarvan
relevant zijn. Daarnaast speelt kwaliteit van de natuurlijke omgeving een rol.
Hiervoor kijken we naar de flora in het gebied op basis van het aanwezige aantal
(bedreigde) plantensoorten.
Behalve de natuur dragen culturele elementen bij aan de ruimtelijke kwaliteit en
daarmee de ecologische duurzaamheid van een regio. Hiervoor brengen we het
aantal beschermde gezichten en de aanwezigheid van monumenten en cultuurhistorische elementen in kaart.
Daarnaast is de ecologische duurzaamheid afhankelijk van de druk die de bevolking en het bedrijfsleven uitoefenen op de natuurlijke omgeving. Enerzijds vormt
de mens alleen al door zijn aanwezigheid een belasting voor het milieu. Deze belasting kan worden weergegeven door de bevolkingsdichtheid en het ruimtebeslag
dat gepaard gaat met de aanwezigheid van deze bevolking. Maar ook het menselijk gedrag is van invloed op het milieu, bijvoorbeeld door autobezit en stroomverbruik. Dit meten we aan de hand van de CO2-uitstoot per inwoner.
Ten slotte wordt de ecologische duurzaamheid beïnvloed door de aanwezigheid en
het gedrag van het bedrijfsleven. Net als een individueel mens vormt een onderneming door haar aanwezigheid alleen al een belasting voor het milieu. Deze
belasting kan worden weergegeven door de werkgelegenheidsdichtheid en het
ruimtebeslag dat gepaard gaat met de aanwezigheid van bedrijven. Verder zijn
bedrijven ook door hun gedrag van invloed op de ecologische duurzaamheid,
bijvoorbeeld door het gebruik van machines en het transport van goederen.
Deze milieubelasting meten we aan de hand van de CO2-uitstoot per baan en per
kilometer weg.
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3.2

Ecologische duurzaamheid in Noordenveld West Groningen
De score op de kwaliteit ‘planet’ is hoog in Noordenveld West Groningen. De ecologische kwaliteit van de regio blijft ruim voor op de rest van Nederland. Noordenveld West Groningen scoort op alle vier de eigenschappen binnen deze dimensie boven het landelijk gemiddelde. Deze positieve score wordt sterk bepaald door
de geringe intensiteit van het grondgebruik en het open landschap in de streek.
Het landschap in het noordelijke deel van het gebied is door de eeuwen heen gevormd door de aanwezigheid van water, waarbij de landbouw het landschap mede
heeft gevormd en beheerd. De wierden, dijken en de kwelders, karakteristieke
elementen voor de regio, getuigen hiervan. Het gebied is relatief dun bevolkt en
mede daardoor is het historische cultuurlandschap intact gebleven. Het Westerkwartier biedt een afwisselend landschap, waarvan het houtsingellandschap het
meest bekend is. In het uiterste zuiden van de regio laat de structuur van vaarten
en wijken de ontginningsgeschiedenis van het veen- en heidegebied zien.7
De regio heeft maar liefst twee nationale parken op haar grondgebied: MiddagHumsterland en Lauwersmeer. Middag-Humsterland is het oudste cultuurlandschap van Nederland. Het Lauwersmeergebied is een belangrijk vogelgebied waar
veel watervogels leven. Karakteristiek voor het gebied zijn verder de akkerbouw
en de veeteelt.
Figuur 3.1 Ecologische duurzaamheid
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Veel cultuurhistorische elementen
In cultuurhistorisch opzicht heeft Noordenveld West Groningen veel te bieden. Er
zijn veel monumenten, cultuurhistorische elementen en beschermde gezichten
(stedenschoon). Vooral Winsum en De Marne springen hier in positieve zin uit.
Het gebied wordt gekenmerkt door groene dorpslinten, eeuwenoude dorpen en
gehuchten, monumentale boerderijen en wierden die het landschap reliëf geven.
Ook de borgen (buitenverblijven van de jonkers uit vorige eeuwen) zijn typisch
voor de regio. Het Landgoed Nienoord in Leek heeft bijvoorbeeld een museum-

________________________________
7 Bron: Provincie Groningen (2006). Programma landelijk gebied 2007-2013.
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functie gekregen. Daarnaast is de molen Hollands Welvaart in Mensingeweer (De
Marne) een cultuurerfgoed. Het Sint Bernardushof Museum in Aduard (Zuidhorn)
vormt ook een oud cultuurhistorisch element. Daarnaast heeft de regio vele kerken en molens die gezicht geven aan het cultuurlandschap van deze streek.
Figuur 3.2 Cultuurhistorie
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De natuurlijke kwaliteit is beter dan in Nederland
De natuur in Noordenveld West Groningen draagt bovengemiddeld bij aan de ecologische kwaliteit van het gebied. De regio heeft een beperkte biodiversiteit (in de
grafiek aangeduid als reservaatfunctie). Dit betekent dat zich nauwelijks bedreigde plantensoorten in het gebied bevinden. Wel is er veel variëteit aan plantensoorten. In de regio heeft Noordenveld de grootste variatie in plantensoorten. In
vergelijking met Nederland heeft Noordenveld West Groningen een groot aandeel
natuur- en landbouwgrond. Hierdoor is het landschap weinig versnipperd, in tegenstelling tot veel andere gebieden in Nederland. Doordat het gebied weinig is
versnipperd, maakt het de uitwisseling van planten- en diersoorten mogelijk. De
gemeente met de laagste natuurlijke kwaliteit van de regio is Leek. Dit is vooral
het gevolg van een beperkte soortenrijkdom.
Het Rijk heeft afspraken gemaakt met provincies en gemeenten over de ontwikkeling van het platteland. De financiële ondersteuning daarvoor komt uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Rijk en provincies hebben in september
2011 een onderhandelingsakkoord gesloten over decentralisatie van het natuurbeleid. Onderdeel van dit akkoord is hoe het Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG) wordt afgerond. Tot en met 2013 wordt het natuurbeheer van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) betaald uit het restant van het Investeringsbudget
Landelijk Gebied (ILG). Daarna worden de provincies financieel verantwoordelijk
voor de EHS. Vanaf 2014 krijgen de provincies daarvoor jaarlijks € 100 miljoen
extra in het Provinciefonds. 8

________________________________
8 Bron: www.rijksoverheid.nl
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Tekstvak 3 Ecologische Hoofdstructuur en biodiversiteit
Eén van de doelstellingen die de Provincie stelt is behoud en bescherming van de biodiversiteit. Behoud en versterking van de biodiversiteit krijgt vooral gestalte door realisatie van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande natuurgebieden, nieuw te ontwikkelen natuurgebieden, beheersgebieden (natuurgebieden met
behoud van hun agrarische functie), ecologische verbindingszones en robuuste ecologische
verbindingszones. De EHS loopt grofweg van Opende/Grootegast naar het Leekstermeer. Het
merendeel van de gronden in de EHS heeft nog een landbouwkundige bestemming en gebruik.
Op termijn streeft de provincie naar de realisatie van in totaal 18.000 hectare natuurgebied.
Om de EHS af te ronden zal tot 2018 10.358 hectare nieuw natuurgebied tot stand moeten
komen. Dat betekent dat landbouwgrond zal worden omgevormd tot natuur. Dit gebeurt door
verwerving ten behoeve van terreinbeherende organisaties of via particulier beheer/functieverandering. Kleinschalige waterberging wordt waar mogelijk gecombineerd met
de realisatie van de EHS. Noord-Groningen kent buiten de EHS eveneens gebieden die van
grote waarde zijn voor weidevogels en akkervogels. Doel is om uitbreiding van het agrarisch
natuurbeheer in deze gebieden te stimuleren.
Een essentieel onderdeel van de EHS vormen de robuuste verbindingen. Het rijk streeft er
naar om in 2018 landelijk 12 robuuste verbindingen gerealiseerd te hebben waaronder de
“Natte As”, die door Groningen loopt. Realisatie vindt plaats op nagenoeg dezelfde
wijze als in de rest van de EHS. In Groningen wordt deze robuuste verbinding gerealiseerd
door middel van combinaties met andere functies zoals recreatie, landschap, waterberging,
cultuurhistorie. Rijk en provincie willen daarnaast de belangrijkste barrières in de EHS (inclusief de robuuste verbindingen), die worden veroorzaakt door de rijksinfrastructuur,
in de periode tot en met 2018 opheffen. Er zijn voorkeurstrace’s voor ecologische verbindingszones aangegeven. De realisatie van deze ecologische verbindingszones zal met name plaatsvinden in samenhang met uitvoering van andere projecten (waterberging, kadeherstel e.d.).
Hierbij is ook een rol voor de waterschappen bij het beheer van natte ecologische verbindingszones weggelegd.
Het Lauwersmeergebied is een natuurgebied met de status van Nationaal Park. De doelstellingen zijn geformuleerd in het Beheer- en Inrichtingsplan (2003). Doelstelling is om de oorspronkelijke kenmerkende natuurwaarden te behouden en te versterken. Het Lauwersmeer
heeft een sleutelpositie in de waterhuishouding van Noord- Nederland. Het vormt een knooppunt in de waterafvoer vanuit het achterland van Friesland, Groningen en Drenthe naar de
Waddenzee. Inrichting van de waterhuishouding zal worden afgestemd op de natuurdoelstellingen van het gebied. Ook het verbeteren van de natuurkwaliteit in het Reitdiepdal, het gebied onder Ezinge (gemeente Winsum)en de Waddenkust staan op de agenda. De overheid wilt
inzetten op het versterken en herstellen van de herkenbaarheid van de verschillende landschapstypen en de daarbij behorende landschapselementen (dijken-, wierdenlandschap). Ook
de toegankelijkheid van het landschap dient te worden vergroot. Om deze doelen te realiseren
hebben de regiopartners het Landschapsontwikkelingsplan Noord Groningen (LOP, 2006) opgesteld.
De dynamiek van het huidige landschap wordt bepaald door ontwikkelingen in de landbouw,
economie, recreatie en toerisme, infrastructuur en natuurontwikkeling. Het is een uitdaging
om deze ontwikkelingen ruimte te geven met behoud van de karakteristieken van het landschap en een goede leefbaarheid voor haar inwoners. In het Noordelijk Westerkwartier en in
delen van Zuidelijk Westerkwartier is de bedrijfsvoering primair gericht op landbouwproductie.
Elders in de regio liggen er (volgens de overheid) voor de agrariërs naast de landbouwproductie kansen voor natuur- en landschapsbeheer en andere verbredingsmogelijkheden.
(Bron: Provincie Groningen (2006). Programma landelijk gebied 2007-2013)
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Figuur 3.3 Natuur
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Tekstvak 4 Grondgebruik in Noordenveld West Groningen
Nederland is een van de dichtst bevolkte en sterkst verstedelijkte landen van Europa. Minder
dan 40% van de bevolking woont op het platteland. Toch beheren boeren en tuinders nog altijd het merendeel van het landoppervlak. Circa 10% van de grond bestaat uit natuurgebieden. Ons land als geheel heeft dus nog een sterk ‘groen’ karakter, maar door het geringe reliëf
en door de sterke versnippering van het grondgebruik is toch sprake van een sterke (visuele)
‘verrommeling’. Het Nederlandse landschap staat daardoor sterk onder druk. Het landschap
van Noordenveld West Groningen wordt vooral gevormd door de agrarische functie.
In vergelijking met Nederland is in de regio het grote aantal hectare grond dat is gereserveerd
voor landbouw opvallend.
Grondgebruik Noordenveld West Groningen
Nederland

12%

55%

8%

Zuidhorn

4%

89%

Winsum

3%

92%

Noordenveld

5%

Marum

Grootegast

72%

4%

Leek

10%

18%
88%

9%

82%

4%

90%

De Marne

50%

0%

9%

20%

Opp verkeer
Opp recreatie
Opp binnenwater

15%

40%
Opp bebouwd
Opp landbouw
Opp buitenwater

60%

6%

24%

80%

Opp semi-bebouwd
Opp bos en natuur

23

100%

Tekstvak 5 Ontwikkelingen in de agrarische sector
De landbouw is vanouds de belangrijkste economische drager van het landschap, maar ook
een belangrijke sector in de regionale economie (ook al neemt het belang af). Inmiddels hebben de boeren zich ook ontwikkeld als de belangrijkste beheerders van het landschap. Voor
behoud en versterking van het landschap is duurzame ontwikkeling van landbouw dus evident
voor de toekomst van de regio. Om het voortbestaan van agrarische ondernemingen veilig te
stellen, dient het inkomen op peil te blijven. Europese regelgeving dwingt de boeren tot
schaalvergroting en verbreding van de bedrijfsvoering. Het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is in 2008 geëvalueerd. De belangrijkste punten zijn:
-

meer marktwerking waardoor Europese agrarische ondernemers beter de concurrentie op
de wereldmarkt aan kunnen;

-

verruimen van het melkquotum (maximaal toegestane melkproductie);

-

meer aandacht voor het plattelandsbeleid;

-

verduurzaming van de landbouwproductie.

Momenteel wordt er door de Europese ministers van Landbouw druk onderhandeld over de
nieuwe voorstellen van de Europese Commissie over het landbouwbeleid van 2014 tot 2020.
Nederland wil boeren belonen voor maatschappelijke prestaties die zij leveren. Dat kan bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer zijn of investeringen in duurzame stallen. De Europese
Commissie stelt voor om 30% van de toekomstige betalingen aan boeren te koppelen aan eisen voor vergroening van de productie. Staatssecretaris Bleker vindt dit positief, maar is het
niet eens met de concrete invulling die de Europese Commissie kiest. Zo levert een verplichte
wisseling van de teelt van gewassen op het land geen voordeel op voor de biodiversiteit, maar
wel veel administratieve lasten. Dat geldt ook voor verbod om grasland te vernieuwen. De
voorstellen moeten in zijn ogen meer gericht worden op innovatie, ondernemerschap en vergroening. De onderhandelingen over de Commissievoorstellen zullen naar verwachting tenminste tot 2013 duren. (Bron: www.rijksoverheid.nl)
Met het groeien van een onderneming is ook vaak een groter bedrijfsgebouw gemoeid. Op
provinciaal niveau zijn er afspraken gemaakt hoe agrariërs in deze regio grotere bouwblokken
kunnen bebouwen, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met landschappelijke kwaliteiten en streekeigen karakteristieken. Dit betekent in de praktijk dat niet in elk gebied uitbreiding mogelijk is. (Bron: Provincie Groningen (2009). Tussentijds evaluatieonderzoek agrarische schaalvergroting en landschap)

Met de aanwezigheid van de agrarische sector in het gebied wordt bijgedragen
aan alle drie dimensies van duurzaamheid: er worden -in het landschap in te passen- economische activiteiten ontwikkeld (profit), er worden recreatieve en functionele faciliteiten geboden voor de bevolking (people) waarbij bovendien met
duurzame landbouw en ruimte voor natuur het oorspronkelijke landschap behouden kan blijven (planet). Door deze ontwikkelingen te faciliteren en in goede banen te leiden, kan een positieve impuls worden gegeven aan de duurzaamheid
van Noordenveld West Groningen.
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Lage milieudruk door wonen
De bevolking van Noordenveld West Groningen legt een relatief lage druk op het
milieu. Dit wordt vooral veroorzaakt door de lage bevolkingsdichtheid. Een lage
dichtheid van een werkende en consumerende bevolking legt immers per definitie
een lage druk op het milieu. Stedelijke gebieden kenmerken zich door intensief
ruimtegebruik, waarbij functies als wonen, werken en voorzieningen centraal
staan, terwijl de suburbane gebieden vooral een woonfunctie kennen, waarbij er
meer ruimte is voor groen en water. Ook is het ruimtebeslag van wonen beperkt.
Het bestaande bebouwde gebied wordt optimaal benut waardoor wordt bijgedragen aan een efficiënt gebruik van de ruimte en daarmee aan een duurzame ruimtelijke inrichting. Wel blijkt dat de bevolking in Noordenveld West Groningen een
iets hogere CO2-uitstoot per inwoner heeft.
Figuur 3.4 Milieudruk wonen
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Weinig druk vanuit het bedrijfsleven op de ecologische kwaliteit
Het bedrijfsleven in Noordenveld West Groningen stoot minder CO2 uit dan gemiddeld in Nederland. Hiermee draagt het in positieve zin bij aan de ecologische
kwaliteit van het gebied. Ook het verkeer heeft een positieve invloed op het gebied als het gaat om de CO2-uitstoot en daarmee de ecologische kwaliteit van de
regio. Hetzelfde geldt voor de werkgelegenheidsdichtheid: het aantal banen per
hectare grond ligt laag in Noordenveld West Groningen. Daartegenover staat dat
er gemiddeld weinig bedrijven op een hectare bedrijventerrein zijn gevestigd
waardoor de ruimte dus minder intensief wordt benut.
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Figuur 3.5 Milieudruk economie
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3.3

Conclusie
De ecologische kwaliteit van Noordenveld West Groningen laat een positief beeld
zien. De druk vanuit de bevolking en het bedrijfsleven op de ecologische kwaliteit
van de regio is gering. Dit wordt veroorzaakt door de lage bevolkings- en werkgelegenheidsdichtheid en de beperkte CO2-uitstoot van bedrijven. Er is weliswaar
sprake van een beperkte versnippering, maar toch staat de kwaliteit van het natuurlijke gebied onder druk vanwege de lage biodiversiteit. Het platteland is van
grote maatschappelijke en economische betekenis. Voor natuur en landschap, de
voedselproductie, de biodiversiteit, de recreatie, de volksgezondheid, de werkgelegenheid, maar ook voor het helpen oplossen van de klimaatproblematiek.
Het platteland en de stad zijn met elkaar verbonden en steeds meer mensen vertoeven op het platteland, wandelend of fietsend in hun eigen omgeving of als recreant elders in het landelijk gebied. Economische vitaliteit is een voorwaarde om
lokaal draagvlak voor het natuur- en landschapsbeleid te behouden. Het beleid
voor natuur en landschap kan dus alleen worden voortgezet als dat in evenwicht
gebeurt met de economische ontwikkeling van het platteland. Derhalve is een balans nodig tussen de verschillende functies in het landelijk gebied: wonen, werken
en recreëren.
Sterkten


Zwakten

Veel cultuurhistorische elementen, monumenten en beschermde
(dorps-)gezichten.



Weinig versnippering.



Beperkte milieubelasting.



Lage bevolkingsdichtheid.



Beperkte CO2-uitstoot bedrijven.



Lage werkgelegenheidsdichtheid.
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Beperkte biodiversiteit en soortenrijkdom.



Relatief groot ruimtebeslag bedrijven

4
4.1

Profit
Inleiding
Bij de economische duurzaamheid van een gebied gaat het om de vraag of de regio over die eigenschappen beschikt die ervoor zorgen dat de welvaart in stand
kan worden gehouden. Het bedrijfsleven in het gebied is de belangrijkste drager
van de economische duurzaamheid en draagt hieraan bij door welvaartscreatie en
economische vernieuwing. Maar economische duurzaamheid is ook afhankelijk van
de bevolking als afzet- en arbeidsmarkt (sociale dimensie) en de mogelijkheden
die de fysieke ruimte biedt voor het ontplooien van economische activiteiten (ecologische dimensie).
De eerste eigenschap –welvaartscreatie- bestaat uit een aantal bedrijfseconomische indicatoren. Een gezond bedrijfsleven is immers productief, zodat het welvaart
tot stand brengt en kan investeren in producten en activiteiten die in de toekomst tot
welvaart kunnen leiden. Ook moet het ‘vlees op de botten’ hebben voor mindere tijden. Daarom geven de arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid een indruk van de
mate waarin het bedrijfsleven is voorbereid op de toekomst. Daarnaast duidt een
goede solvabiliteit erop dat een onderneming over een buffer beschikt waarmee
zij onverwachte tegenvallers kan opvangen. Voor het voortbestaan van de economie
in de toekomst speelt ten slotte de werkgelegenheidscreatie door ondernemingen
een rol. Daarom is ook het tempo van de werkgelegenheidsgroei van belang voor de
duurzaamheid van de economie.
De eigenschap ‘vernieuwing’ geeft de mate weer waarin het bedrijfsleven zich
aanpast aan de voortdurend veranderende omstandigheden. Dit ‘fit’ zijn van het
bedrijfsleven uit zich in het algemeen in investeringen. Investeren staat immers
gelijk aan het uitstellen van het uitkeren van bedrijfsopbrengsten ten behoeve
van toekomstige opbrengsten. In het bijzonder vinden investeringen plaats in activiteiten die op speur- en ontwikkelingswerk zijn gericht. Daarnaast is ook de
creatie van een geheel nieuwe onderneming een vorm van vernieuwing. Indicatoren voor ‘vernieuwing’ zijn daarom het aandeel van speur- en ontwikkelingsactiviteiten in de werkgelegenheid, het aantal starters ten opzichte van de omvang van
de beroepsbevolking, de omvang van investeringen ten opzichte van de toegevoegde waarde (investeringsratio) en het saldo van vestiging/oprichting en vertrek.
Economische duurzaamheid is ook afhankelijk van de bevolkingsamenstelling in
een regio (sociale dimensie). In de eerste plaats vormt de bevolking in een gebied
de afzetmarkt voor het regionale bedrijfsleven. Naarmate de koopkracht van de
inwoners groter is, speelt dat gebied een belangrijkere rol als afzetmarkt. Daarnaast voorziet de bevolking in arbeidskrachten die voor economische activiteiten
noodzakelijk zijn. Voor de rol die een gebied speelt als arbeidsmarkt zijn de bereikbaarheid van de beroepsbevolking en de arbeidsparticipatie in de regio belangrijke kenmerken.
Ten slotte is economische duurzaamheid afhankelijk van de mate waarin een regio
ruimte biedt voor economische activiteiten (ecologische dimensie). In dit verband
is de ruimte die het bedrijfsleven en de agrarische sector in beslag nemen relevant. Daarnaast hebben bedrijven infrastructuur nodig voor transport en bereikbaarheid voor werknemers, klanten en toeleveranciers. Hiervoor kijken we naar
de oppervlakte spoor- en hoofdwegen. De beschikbaarheid van fysieke ruimte bepaalt ook de waarde van het zakelijk onroerend goed in een regio.
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Tekstvak 5 Economische structuur Noordenveld West Groningen
De huidige economische structuur bepaalt in hoeverre Noordenveld West Groningen zich kan
aanpassen aan veranderende economische omstandigheden. Uit onderstaande figuur blijkt dat
de landbouw, de industrie, de handelssector en de zorg sterk zijn vertegenwoordigd in de regio. In Marum en De Marne is circa 20% van de werkgelegenheid in de landbouw te vinden. En
de zorg is verantwoordelijk voor ruim 20% van de banen in Winsum en Zuidhorn.
Sectorstructuur (banen 2010)
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Het aantal banen in de landbouw krimpt. Door schaalvergroting in deze sector is het aantal
landbouwbedrijven in de periode 2000-2010 flink afgenomen. Uit onderstaande figuur blijkt
dat de regio een kleinere afname van het aantal landbouwbedrijven kent dan gemiddeld Nederland. Anno 2010 telt Noordenveld de meeste landbouwbedrijven (circa 273) en Winsum de
minste (circa 163). (Bron: CBS)
De agrarische sector wordt tegenwoordig gekenmerkt door grootschaligheid, specialisatie,
multifunctionele landbouw en bedrijfsbeëindiging. Andere functies dan de landbouw eisen op
het platteland steeds meer ruimte op: woningbouw, infrastructuur, zorg, industrie en recreatie.
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4.2

Economische duurzaamheid in Noordenveld West Groningen
Van de drie kwaliteiten in de Triple P-monitor voor Noordenveld West Groningen
heeft ook ‘profit’ een lage score. Dit komt doordat de regio weinig ruimte biedt
voor economische activiteiten (productiefactor), een beperkte afzet- en arbeidsmarkt heeft en het bedrijfsleven voor weinig vernieuwing en welvaartscreatie
zorgt.
Figuur 4.1 Economische duurzaamheid
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Welvaartscreatie: gezond bedrijfsleven is een aandachtspunt
De bijdrage van het bedrijfsleven in Noordenveld West Groningen aan de economische duurzaamheid van het gebied is een aandachtspunt. De score op de bedrijfseconomische kenmerken zijn benedengemiddeld. Het bedrijfsleven in Leek
levert wel een hoge welvaartscreatie. Het bedrijfsleven in Leek realiseert een
hoog rendement op vermogen en solvabiliteit. De dynamiek in de regio, oftewel
de werkgelegenheidsgroei van de afgelopen tien jaar, is echter beperkt (met uitzondering van het Westerkwartier). Bovendien liggen de winstmarges van het bedrijfsleven in de regio op een laag niveau. In de regio is sprake van een relatief
hoge omloopsnelheid van het vermogen. Dit betekent dat het beschikbaar gestelde vermogen aan het bedrijf efficiënt wordt ingezet.
Opvallend is dat de arbeidsproductiviteit in de regio achterblijft bij het gemiddelde
Nederlandse bedrijfsleven. Uitzondering hierop vormt de gemeente De Marne
vanwege de delfstoffenwinning9. De gemiddelde arbeidsproductiviteit in Nederland
bedroeg in 2010 € 89.000. De arbeidsproductiviteit is bij uitstek een variabele die
sterk verschilt per sector. Hoe hoger de kapitaalintensiteit (en dus hoe lager de
arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidsproductiviteit. Zo kennen bijvoorbeeld de
industrie en de delfstoffenwinning de hoogste arbeidsproductiviteit van alle sectoren. De landbouw, de industrie, de handelssector en de zorg zijn goed vertegenwoordigd in Noordenveld West Groningen. De arbeidsproductiviteit in de landbouw
ligt weliswaar hoger dan Nederland, maar daar staat tegenover dat de arbeidsproductiviteit in de industrie, handel en zorg lager ligt dan het landelijk gemiddel-

________________________________
9 In gemeente De Marne heeft de Nederlandse Aardoliemaatschappij gasvelden in Lauwersoog en Vierhuizen.
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de. Verhoging van de productiviteit is van belang, omdat de potentiële beroepsbevolking op termijn kleiner zal worden, wat in de komende decennia een rem op
de potentiële economische groei zal zetten. Doordat het arbeidsaanbod in de nabije toekomst veel minder gemakkelijk uit te breiden zal zijn dan voorheen,
neemt het belang van productiviteitsgroei als bron van economische groei toe.
Gegeven de bestaande economische structuur zal een hogere arbeidsproductiviteit
vooral verkregen moeten worden door te investeren in producten met een hogere
toegevoegde waarde en efficiëntere productiemethoden. Innovatie is hiervoor een
belangrijke sleutelwaarde en levert een belangrijke bijdrage aan de groei van de
productiviteit, maar ook aan het verduurzamen van de economische groei.
Figuur 4.2 Welvaartscreatie
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Uit onderzoek 10 blijkt dat wat betreft inkomsten een vijfde van de landbouwers
aangeeft niet goed rond te kunnen komen van de landbouwactiviteiten. Ruim de
helft van de gezinnen heeft naast de landbouwactiviteiten nog inkomsten uit andere bronnen, zoals een inkomen van een partner, een andere baan van het bedrijfshoofd zelf en inkomsten uit verbrede, niet agrarische landbouw. Bijna een
kwart van de onderzochte landbouwers geeft aan dat zijn of haar bedrijf de afgelopen vijf jaar is gegroeid op het gebied van verbrede, niet agrarische landbouw.
Dit heeft dus (nog) niet voor alle bedrijven geresulteerd in extra inkomsten.
Daarnaast heeft circa een vijfde van de onderzochte landbouwers inkomsten uit
andere werkzaamheden als bestuurswerk, handel en werk als zelfstandige. Kansen voor extra inkomsten in de toekomst en voor de landbouw in NoordGroningen ziet men vooral op het gebied van (duurzame) energie.

________________________________
10 CAB (2011). Landbouw in Noord-Groningen. Onderzoek naar de huidige situatie en de toekomst van de
landbouw in Noord-Groningen.
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Tekstvak 6 Bruto toegevoegde waarde Noordenveld West Groningen
Uit onderstaande figuur blijkt dat de agrarische sector, de delfstoffenwinning (De Marne), en
de bouw een hogere bruto toegevoegde waarde realiseren in Noordenveld West Groningen dan
in Nederland. De verschillen in sectoren tussen de gemeenten zijn echter groot. In Grootegast
en in Leek komt respectievelijk 30% en 23% van de totale bruto toegevoegde waarde voor rekening van de industrie. De overheids- en onderwijssector is in Noordenveld verantwoordelijk
voor 30% van de productie. In Marum komt een kwart van de productie voor rekening van de
handelssector. En in Winsum en Zuidhorn zorgt de zorgsector met respectievelijk 16% en 21%
voor het grootste aandeel in de totale toegevoegde waarde van de gemeente .
Bruto toegevoegde waarde ( 2010)
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Vernieuwing: weinig vernieuwing in Noordenveld West Groningen
Bedrijvigheid heeft ruimte nodig. De beschikbaarheid van bedrijfshuisvesting,
productie- en distributiehallen en kantoren, is dan ook een belangrijke vestigingsfactor voor ondernemingen en daardoor een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. Daarbij speelt een belangrijke rol dat bedrijven vanwege de
herkomst van de (startende) ondernemer en van de werknemers doorgaans sterk
aan de regio van vestiging gebonden zijn. Daarom laat een tekort aan huisvestingsmogelijkheden in de ene regio zich nauwelijks salderen met vrije ruimte in
een andere regio. Voldoende mogelijkheden om in de huisvestingsbehoefte van
het eigen bedrijfsleven te voorzien zijn dus onontbeerlijk voor de economische
ontwikkeling van Noordenveld West Groningen. Als het gaat om vernieuwing van
en door het bedrijfsleven zien we in de eerste plaats dat de regio tussen 1996 en
2009 een ongunstig vestigingssaldo heeft laten zien. Dit betekent dat zich hier
minder bedrijven hebben gevestigd dan dat er vertrokken zijn. Ook worden er in
Noordenveld West Groningen relatief weinig nieuwe bedrijven gestart, wat ongunstig is voor de verjonging van het bedrijfsleven.
Verder valt op dat in alle gemeenten (met uitzondering van De Marne) sprake is
van een hoge investeringsratio. De investeringsratio is het deel van de bruto toegevoegde waarde dat wordt geïnvesteerd. Dit kengetal geeft een indruk van de
mate waarin het bedrijfsleven bereid is om te investeren en (in sommige gevallen) vertrouwen heeft in de toekomst. Dit wijst erop dat bij de bedrijven in Noor-
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denveld West Groningen een relatief hoge investeringsbereidheid is. Een ander
belangrijk aspect van economische vernieuwing is het aantal banen dat gericht is
op onderzoek en ontwikkeling. In de regio zijn dergelijke banen ondervertegenwoordigd. In Noordenveld West Groningen is de kennisintensieve sector zoals de
industrie wel sterk vertegenwoordigd. Daarnaast is de regio vooral sterk in de op
handel gerichte bedrijvigheid, zoals in de groothandel en de detailhandel en de
agrarische sector. Het aantal banen in onderzoek en ontwikkeling zijn in de regio
vooral ICT-gerelateerd. Per saldo wordt Noordenveld West Groningen gekenmerkt
door een benedengemiddeld ‘fit’ bedrijfsleven.
Figuur 4.3 Vernieuwing
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Ongunstige afzet- en arbeidsmarkt
Noordenveld West Groningen heeft een ongunstige arbeidsmarkt. In onderstaande
figuur zien we dat de regio deze negatieve score vooral dankt aan de beperkte
nabijheid van een grote beroepsbevolking (binnen 45 minuten reistijd). De perifere ligging binnen Nederland zorgt ervoor dat het bedrijfsleven in Noordenveld
West Groningen geen beroep kan doen op een groot achterland met potentiële
werknemers. Noordenveld West Groningen telde op 1 januari 2010 circa 115.930
inwoners. Hiervan woont circa 27% in Noordenveld. Wanneer we het woonwerkverkeer (oftewel pendelrelaties) analyseren dan zien we dat in De Marne,
Leek en Noordenveld ruim een derde van de werkende bevolking in de eigen gemeente arbeid verricht. Voor Grootegast, Winsum en Zuidhorn geldt dat circa een
kwart van de pendelaars in de eigen gemeente werkt. Voor het gehele gebied
geldt dat Groningen een belangrijke werkverschaffer is. Vanuit Winsum pendelt
dagelijks meer dan de helft van de werkende bevolking naar Groningen.
Omvang en opleidingsniveau van de beroepsbevolking, oftewel ‘kwantiteit en
kwaliteit’, zijn van grote invloed op de welvaart in een gebied. Daarnaast vormt
het aanbod van arbeidskrachten een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven.
In de afgelopen decennia is zowel de arbeidsparticipatie als het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlandse beroepsbevolking sterk toegenomen. In Noordenveld West Groningen zien we dat de arbeidsparticipatie lager is dan in Neder-
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land. Binnen de regio zien we dat vooral de mannen een hogere participatiegraad
hebben dan de gemiddelde Nederlandse man. De vrouwen daarentegen blijven
achter bij het landelijk gemiddelde.
De arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met een groeiende discrepantie tussen
vraag en aanbod. De babyboomers verlaten de arbeidsmarkt en er zijn onvoldoende mensen om deze grote groep vertrekkenden te vervangen. Hierdoor zal er
de komende jaren krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Zelfs in Groningen, wat
van oudsher al een wat ruimere arbeidsmarkt kent. Vooral bedrijven in de technische sector hebben moeite om geschikt personeel te vinden. Aan de andere kant
kent Groningen nog een groot aantal mensen dat nog niet deelneemt aan het arbeidsproces. Om de problemen op de arbeidsmarkt aan te pakken heeft de provincie Groningen een ‘Actieprogramma arbeidsmarkt’ opgesteld. Het actieprogramma richt zich op de toenemende discrepantie tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. De komende jaren
krijgt de regio te maken met een groeiend aantal vacatures, een dreigend tekort
aan met name MBO'ers, een nog steeds te hoge schooluitval en een lage arbeidsparticipatie (bij met name laaggeschoolden). Onderzoek van de provincie Groningen heeft uitgewezen dat de discrepantie in de volgende sectoren het meest urgent is: bêta & techniek, zorg, bouw, onderwijs en zakelijke dienstverlening. In de
speerpuntsectoren van het economisch beleid, energie, watertechnologie, sensortechnologie, toerisme, agribusiness en lifescience is het daarbij de uitdaging om
de aanwezige kennisbasis en opleidingsinfrastructuur te versterken. Om dit te bereiken richt de provincie zich op projecten die gerelateerd zijn aan onderstaande
vier actielijnen.
• investeren in de kwaliteit van de beroepsbevolking
• talentontwikkeling; aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
• vergroten arbeidsparticipatie
• stimuleren van ondernemerschap
Het overgrote deel (meer dan 95%) van het aantal vestigingen in Groningen valt
onder het midden- en klein bedrijf. Samen zorgen zij voor meer dan 70% van de
werkgelegenheid. Dit maakt de projectaanpak redelijk ingewikkeld. Lang niet al
het MKB is georganiseerd en dus moeilijker bereikbaar voor beleid en projecten.
In heel veel gevallen zijn bedrijven ook te klein om zich bezig te houden met personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken. Toch ligt hier een belangrijke uitdaging voor ondernemers om ermee aan de slag te gaan.11
Naast de beperkte nabijheid van een grote beroepsbevolking heeft de regio te
maken met een gemiddelde afzetmarkt. Koopkrachtige consumenten maken het
gebied voor het bedrijfsleven tot een interessante afzetmarkt. De bevolking van
Noordenveld West Groningen heeft een koopkracht die om en nabij het landelijk
gemiddelde ligt.

________________________________
11 Provincie Groningen (2007). Actieprogramma Arbeidsmarkt Provincie Groningen 2008-2012.
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Figuur 4.5 Afzet- en arbeidsmarkt

arbeidsparticipatie

koopkracht

bereikbaarheid bb

AFZET EN ARBEIDSMARKT

Winsum en De Marne
Noordenveld en Leek

ongunstig
Het Westerkwartier
Regio

NL
gunstig
Noordenveld

Bron: Rabobank
Tekstvak 7 Werkloosheid in Noordenveld West Groningen
Om een indruk te krijgen van de stand van zaken op de regionale arbeidsmarkt is in onderstaande figuur het aandeel niet-werkende werkzoekenden in vergelijking met de provincie
Groningen en Nederland weergegeven. De werkloosheid in Noordenveld West Groningen ligt
onder het provinciale en landelijk gemiddelde. Het zijn voornamelijk de gemeenten Grootegast
en Zuidhorn die hiervoor verantwoordelijk zijn. Marum en Winsum kennen een vergelijkbare
werkloosheid als Nederland. De arbeidsmarkt in de regio Groningen wordt als ruim gekarakteriseerd, wat betekent dat er veel kortdurend niet-werkende werkzoekenden zijn ten opzichte
van de openstaande vacatures. Voor de beroepen boekhouders en secretaresses, kantoorhulpen, inpakkers en colporteurs en receptionisten en administratieve employés is er een overschot aan kortdurend niet-werkende werkzoekenden in zowel de regio als in de rest van Nederland. Voor commercieel employés is de arbeidsmarkt juist krap in de regio Groningen zodat
er voor werkzoekenden met dit beroep veel kansen zijn op de arbeidsmarkt. Er staan vooral
vacatures open voor de technische en industrieberoepen, verzorgende en dienstverlenende beroepen en economisch-administratieve beroepen in de regio Groningen.
Werkloosheidspercentage (stand juli 2011)
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Productiefactor: weinig fysieke ruimte en oppervlakte bedrijventerrein
voor economische activiteiten
Op de eigenschap ‘productiefactor’ laat Noordenveld West Groningen geen gunstige score zien. Deze score weerspiegelt de hoeveelheid ruimte die in gebruik is
voor economische activiteiten. De grote oppervlakte landbouwgrond als productiefactor is echter niet verassend (zie tekstvak 4). De gemeenten zijn sterk gericht
op agrarische economische activiteiten en dat is kenmerkend voor het gebied. Uit
onderzoek 12 blijkt dat schaalvergroting belangrijk is voor de landbouwers in
Noord-Groningen. Het merendeel van de landbouwers wil ook in de toekomst
groeien. De gebieden waarop men wil veranderen hebben voornamelijk betrekking
op de groei van het bedrijf; de uitbreiding van gebouwen, schaalvergroting, modernisering en mechanisatie. De ruimte in het gebied wordt als sterk punt genoemd van de landbouw in Noord-Groningen en kansen voor de landbouw ziet
men ook vooral in de ruimte en schaalvergroting. Probleem voor veel landbouwers
in dit kader is het provinciale landbouwbeleid. Door regelgeving ten aanzien van
de intensieve veeteelt en nabijgelegen natuurgebieden zijn de uitbreidingsmogelijkheden voor sommige boeren beperkt. De natuur en de overheid worden dan
ook als grootste bedreigingen voor de landbouw in Noord-Groningen gezien. Het
gaat hier bijvoorbeeld ook om strenge milieueisen die aan boeren worden gesteld.
Ondanks de beperkingen vanuit de overheid en ondanks het feit dat externe ontwikkelingen, waar men zelf geen invloed op heeft, de toekomst van ruim de helft
van de landbouwers bepalen, is men heel optimistisch over de toekomst van zowel het eigen bedrijf als de toekomst van de landbouw in Noord-Groningen. Er is
dan ook een aantal goede randvoorwaarden aanwezig zoals een kwalitatief goede
grond, goede verkaveling en een geschikt klimaat.
Niet alleen voor de landbouw, maar ook voor het overige bedrijfsleven is de beschikbare oppervlakte aan infrastructuur van belang. Noordenveld West Groningen kenmerkt zich door relatief weinig infrastructuur (oppervlakte hoofdweg en
spoor) en weinig oppervlakte bedrijventerrein. Dit maakt de regio een minder interessante vestigingsplaats voor bedrijven (zie figuur 4.6), wat negatief bijdraagt
aan de economische kwaliteit van het gebied. Een belangrijke vestigingsvoorwaarde is een goede ICT-infrastructuur. Er dient daarom geïnvesteerd te worden
in de snelste internetverbindingen in de gehele regio. Dit biedt ook goede mogelijkheden om naast de steden ook het platteland aantrekkelijk te maken als vestigingsgebied voor hoogwaardige werkgelegenheid en biedt mogelijkheden voor
nieuwe arrangementen op het terrein van domotica en zorg en combinaties van
wonen en werken, bijvoorbeeld in panden die vrijkomen door de bevolkingsdaling.
Een optimale spreiding van de economische activiteiten kan niet beleidsmatig
worden afgedwongen, maar kan wel worden gefaciliteerd door via goede infrastructurele voorzieningen de arbeids-, woon- en bedrijfsmobiliteit zoveel mogelijk
te faciliteren zonder dat dit leidt tot aantasting van de ruimtelijke kwaliteit.
Goede verbindingen (wegen, trein) met andere delen van Nederland en Duitsland
zijn noodzakelijk om in te spelen op de mobiliteitstoename. 13 Een goede infrastructuur is immers de basis voor een economisch duurzame regio.

________________________________
12 CAB (2011). Landbouw in Noord-Groningen. Onderzoek naar de huidige situatie en de toekomst van de
landbouw in Noord-Groningen.
13 SER Noord-Nederland (2010). Het noorden geeft geen krimp.
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De beschikbaarheid van fysieke ruimte bepaalt ook de waarde van het onroerend
goed in een regio. Het bedrijfsleven bezit panden die lager dan gemiddeld worden
gewaardeerd, wat tot uiting komt in de lage WOZ-waarde die in de gemeenten
gelden voor het vastgoed. Oorzaken van een lage WOZ-waarde voor het vastgoed
kunnen worden gezocht in de directe ruimtelijke omgeving.
Onder meer slecht onderhoud aan panden, bestemmingsplanwijzigingen en weinig
voorzieningen in de buurt zijn van invloed op de WOZ-waarde.
Figuur 4.6 Productiefactor
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Tekstvak 8 Economische ontwikkelingen in Noordenveld West Groningen
Regio Groningen-Assen wordt genoemd als dé economische motor van het Noorden. In de
regio wonen ruim 450.000 mensen en zijn circa 230.000 banen. Dagelijks reizen zo’n
160.000 mensen uit de regio naar de stad Groningen. Regio Groningen-Assen telt ongeveer 1/3 deel van de bevolking en de werkgelegenheid van geheel Noord-Nederland. De
economie van de regio draagt voor ruim 4% bij aan het Bruto Binnenlands Product. Dit is
ongeveer 50% van het aandeel van geheel Noord-Nederland. Deze belangrijke economische positie is vooral te danken aan de kenniseconomie en de hoogwaardige voorzieningen
in de stad Groningen. In Groningen is het regionaal beleid gericht op versterking van de
stedelijke zones Groningen – Assen en Hoogezand – Groningen – Leek (de T-structuur).
Concentratie van wonen en werkgelegenheid in het kerngebied langs de infrastructurele
slagaders A28 en A7 wordt gezien als de beste garantie voor de economische vitaliteit van
Noord-Nederland als geheel. Regio Groningen-Assen wordt gevormd door 12 gemeenten
en 2 provincies. Vier van de zeven gemeenten in Noordenveld West Groningen vallen hieronder (Leek, Noordenveld, Winsum en Zuidhorn). Regio Groningen-Assen zet zich in op de
doorontwikkeling van belangrijke sectoren in hun gebied (industrie, handel, transport en
dienstverlening). Daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe sectoren
Energie, Healthy Ageing (gezond ouder worden) en Sensor technologie.
Sector Energie
Regio Groningen-Assen ligt midden in de Energy Valley (Noord-Holland Noord, Friesland,
Groningen en Drenthe). Met ruim 400 bedrijven en 25.000 banen is energie één van de
snelgroeiende sectoren van Nederland. Ook in deze regio vestigen zich steeds meer bedrijven in deze sector. In de provincies Groningen en Drenthe zijn circa 12.000 banen in
deze sector (2010). De sector richt zich op de ontwikkeling van duurzame mobiliteit,
energiebesparing, schoon fossiele energie en nieuwe energietechnologieën. Bedrijfsleven,
kennisinstituten en onderwijsinstellingen werken nauw samen aan de verdere ontwikkelingen van de energiesector. Belangrijke partijen in de regio zijn onder andere: Gasunie,
NAM, ICT-dienstverleners voor de energiesector en de kenniscentra van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool.
Healthy Ageing
In deze sector onderzoekt men de levensloop van jong tot oud. Hierdoor krijgen we meer
kennis en inzicht in 'wat er nodig is om gezond ouder te worden'. De sector houdt zich bezig met de grote maatschappelijke vraagstukken van de komende decennia: vergrijzing,
het betaalbaar houden van de zorg en economische concurrentiekracht door innovatie. In
Noord-Nederland is Stichting Healthy Ageing Network Northern (HANN) Opgericht. Hierin
worden krachten rond de ontwikkeling van kennis, opleidingen en bedrijvigheid op het gebied van gezond ouder worden, gebundeld. Belangrijke deelnemers uit Regio GroningenAssen zijn: het bedrijfsleven als Mediplis & BioMedCity Groningen, Kennisinstellingen
Rijksuniversiteit van Groningen (RUG), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
en de Hanzehogeschool.
Sensor Technologie
In Regio Groningen-Assen worden bedrijven gestimuleerd en initiatieven ondersteund op
het gebied van sensor technologie. In Noord-Nederland zijn op dit gebied circa 80 bedrijven actief. Deze bedrijven zijn samen goed voor 1.200 arbeidsplaatsen en de totale jaarlijkse sensor technologie gerelateerde omzet bedraagt € 120-130 miljoen. (onderzoek
NOM). Sensoren zijn kunstmatige ‘voelers’ die metingen kunnen verrichten (bijvoorbeeld
geluid, temperatuur of de luchtkwaliteit). De sector onderzoekt en ontwikkelt sensortoepassingen en -oplossingen voor bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, infrastructuur en mobiliteit. Maar ook op het gebied van energieschaarste, kwaliteit van het milieu en klimaatverandering. Het bedrijfsleven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen binnen Regio
Groningen-Assen werken hierin samen. Noord-Nederland heeft een aantal onderzoeks- en
onderwijsinstituten met onderzoeksprogramma’s op het gebied van sensor technologie en
de toepassing van sensor systemen. ASTRON/ LOFAR, TNO-ICT, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Hanzehogeschool Groningen en Wetsus kennen onderzoeksprogramma’s op dit
gebied.
(Bron: www.regiogroningenassen.nl)
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4.3

Regionale Conjunctuur Barometer
Om inzicht te bieden in de regionaal economische gang van zaken, heeft Rabobank de Regionale Conjunctuur Barometer ontwikkeld. In deze rapportage schetsen we op hoofdlijnen de gevolgen van de economische ontwikkelingen voor de
zeven gemeenten op korte termijn. Daarvoor gaan we in op de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid, de werkloosheid en het productievolume in de
gemeenten en vergelijken deze met Nederland.
Zorg en zakelijke diensten aanjagers van banengroei
De werkgelegenheidsontwikkeling loopt altijd wat achter op het verloop van de
conjunctuur. De verwachtingen tijdens de recessie waren dat de Nederlandse arbeidsmarkt het zwaar te verduren zou krijgen. Inmiddels blijkt dat de arbeidsmarkt zich relatief goed staande heeft weten te houden. Vooral de vooruitzichten
voor de industrie, bouw en financiële instellingen waren negatief. Voor alle drie
werd een daling van de werkgelegenheid met meer dan 5% verwacht. De realisatiecijfers van 2010 (figuur 4.7) laten zien dat de werkgelegenheid in de drie genoemde sectoren in 2010 wel afnam maar minder sterk dan vorig jaar werd gedacht. Dit komt onder andere door het toegenomen belang van flexibele arbeid en
de inzet van de deeltijd-WW. In 2010 was de zorg de enige sector die een flinke
groei vertoonde, naar verwachting zullen in 2011 de zakelijke diensten en (in
mindere mate) de groothandel, logistiek & telecom ook groeien. In consumentengerichte sectoren als de horeca en detailhandel blijft het aantal banen vrijwel gelijk, mede doordat de koopkracht van consumenten onder druk staat. Voor Nederland voorzien we in 2011 0,1% krimp van de werkgelegenheid. In 2012 is er een
kleine plus van 0,2%.
Figuur 4.7: Prognose landelijke
werkgelegenheidsontwikkeling

Figuur 4.8: Prognose werkgelegenheidsontwikkeling
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Werkgelegenheidsontwikkeling vlakt af
Eerder in dit hoofdstuk hebben we gezien dat de landbouw, de industrie, de handelssector en de zorg sterk zijn vertegenwoordigd in de regio. In het afgelopen
decennium groeide het aantal banen in Noordenveld West Groningen met circa
8,4% (van 36.590 banen in 2000 naar 39.650 banen in 2010). De grootste aanjager van de werkgelegenheid in de regio was de zorgsector, die een groei van circa
1.400 banen realiseerde. Maar ook de groot- en detailhandel en de advies- en
onderzoekssector van de zakelijke dienstverlening zorgden voor een toename van
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het aantal banen in de regio. De industrie kende de grootste afname van het aantal banen (circa 1.800). Het grootste deel hiervan komt voor rekening van het industriële bedrijf Cordis (was gevestigd in Roden), dat in 2005 een flinke reorganisatie doorvoerde en uiteindelijk in 2008 haar deuren sloot. In de agrarische sector
verdwenen de afgelopen tien jaar circa 450 banen.
In 2011 en 2012 zal de werkgelegenheid in Noordenveld West Groningen naar
verwachting stabiel blijven (figuur 4.8). De verdeling over de sectoren zal wel
veranderen. Naar alle waarschijnlijkheid neemt het belang van de zorg en de zakelijke dienstverlening (advies & onderzoek en facilitaire diensten) verder toe. Het
totale aantal industriebanen in Nederland blijft krimpen door automatisering en
verplaatsing van productieactiviteiten. Mogelijk valt de krimp van de industrie in
Noordenveld West Groningen minder groot uit doordat de verwachtingen voor de
grootste branche (metaal, rubber en kunststof) beter zijn dan voor andere branches in de sector. De uiteindelijke ontwikkeling op lokaal niveau wordt daarbij
echter sterk beïnvloed door individuele bedrijfsbeslissingen.
Regionaal minder sterke groei van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
Over heel 2010 was de werkloosheid in Nederland 5,4%, in de loop van 2010
vond er echter een duidelijke afname van het aantal werklozen plaats. Met een
werkloosheid die in 2011 en 2012 rond de 5% schommelt, loopt Nederland in positieve zin voorop in Europa. In Noordenveld West Groningen vindt er tussen 2010
en 2011 ook een daling van de werkloosheid plaats, net als landelijk lijkt de werkloosheid daarna te stabiliseren. Het niveau van de werkloosheid komt in 2011 uit
op 4,5% in De Marne, 5,4% in Grootegast, 6,2% in Leek, 6,0% in Marum, 3,6%
in Noordenveld, 4,0% in Winsum en 5,0% in Zuidhorn.
Werkloosheid is het resultaat van twee factoren, de vraag naar en het aanbod van
arbeid (de werkgelegenheid en de beroepsbevolking). Figuur 4.9 toont de ontwikkeling van deze twee tussen 2011 en 2012. In het merendeel van de gemeenten
(elke bol is een gemeente) neemt de werkgelegenheid en de beroepsbevolking
naar verwachting nog toe. De Marne, Grootegast en Leek kennen naar verwachting een kleine krimp van het aantal banen, terwijl in Nederland nog een kleine
groei van de werkgelegenheid wordt verwacht. Winsum en Zuidhorn liggen wat dit
betreft op het niveau van Nederland, terwijl er in Marum en Noordenveld sprake is
van een status quo. De groei van de beroepsbevolking in Noordenveld West Groningen ligt naar verwachting op het niveau van Nederland (met uitzondering van
Grootegast en Marum).
Op dit moment spelen twee belangrijke ontwikkelingen bij het arbeidsaanbod.
Enerzijds neemt het aanbod de komende jaren structureel af vanwege de vergrijzing. Anderzijds zien we dat de groep mensen die zich beschikbaar stelt op de arbeidsmarkt groeit als het economisch goed gaat en krimpt als het minder gaat
(het zogenaamde ‘encouraged/discouraged worker effect’). In het afgelopen jaar
was er sprake van een discouraged worker effect en stelden mensen het moment
dat ze zich op de arbeidsmarkt aanboden nog uit. De verwachting is dat dit in
2012 niet het geval is, maar de positieve marge op de ontwikkeling van de beroepsbevolking is zodanig klein dat indien de economische groei in 2012 tegenvalt
de beroepsbevolking vanwege het ‘discouraged worker effect’ mogelijk weer lichte
krimp vertoont in plaats van een kleine groei.
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Figuur 4.9: Ontwikkeling beroepsbevolking en werkgelegenheid
Nederlandse gemeenten 2011-2012

Figuur 4.10: Ontwikkeling van het
productievolume van het bedrijfsleven 2010-2012
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Verder herstel van het productievolume
Het herstel van het productievolume in 2010 was deels toe te schrijven aan bedrijven die hun voorraden aanvulden. Dit speelt in 2011 en 2012 minder, maar
door het verdere herstel van de Nederlandse economie blijft er nog wel lichte
groei optreden. In 2011 en 2012 groeit het landelijke productievolume met respectievelijk 2,0 en 1,2%. De zeven gemeenten vertonen een divers beeld. Naar
verwachting haalt het bedrijfsleven in Noordenveld West Groningen niet het niveau van het productievolume van Nederland. In De Marne is er zelfs sprake van
krimp, maar het komende jaar wordt een verder herstel van het productievolume
verwacht. Deze zal ook groter zijn dan in Nederland. In 2011 is het vooral de industrie die een belangrijke aanjager is van de ontwikkeling van het productievolume. Parallel aan de vertraging van de economische groei is ook de groei van het
productievolume in de industrie volgend jaar wat minder. Begin 2011 waren de
vooruitzichten voor het productievolume in de bouw nog licht negatief. Deze zijn
inmiddels bijgesteld waardoor ook het productievolume van de bouw zich in 2011
en 2012 naar alle waarschijnlijkheid weer positief ontwikkeld.
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4.4

Conclusie
De economische kwaliteit in Noordenveld West Groningen blijft achter bij het landelijk gemiddelde en is een aandachtspunt voor een duurzame toekomst. Het gebied loopt achter voor wat betreft de welvaartscreatie en economische vernieuwing. Daarnaast heeft het gebied een ongunstige afzet- en arbeidsmarkt. De uitdaging ligt in het creëren van een dusdanig gunstig vestigingsklimaat dat het ook
voor nieuwe ondernemers interessant wordt om zich in dit gebied te vestigen.
Startende ondernemingen vormen doorgaans een essentieel onderdeel van de regionale economie. Nieuwe bedrijven zorgen voor verjonging en vernieuwing van
de economische structuur. Bovendien zijn starters doorgaans een drijvende kracht
achter het innovatieve vermogen van de economie en een belangrijke bron van
werkgelegenheid. Daarnaast zal het bestaande bedrijfsleven –om ook in de toekomst gezond te blijven– moeten blijven vernieuwen door te investeren.
Onder invloed van een aantal mondiale, Europese, landelijke en regionale trends
en ontwikkelingen is de agrarische sector constant in beweging. Zo neemt de internationale concurrentie toe, worden milieuregels aangescherpt en verandert de
consumentenmarkt. Voor agrarische bedrijven is het noodzakelijk dat zij constant
alert zijn op dergelijke ontwikkelingen en daarop inspelen om de concurrentiestrijd niet te verliezen. Het aandeel van de landbouw in de regionale economie
(productie, werkgelegenheid) neemt steeds verder af. De diensteneconomie is ook
in plattelandsgebieden al lang een feit. Tegenover een veranderende agrarische
productiesector staat de opkomst van de ‘belevingseconomie’, waarvan ook boeren een graantje kunnen meepikken (verbrede landbouw).

Sterkten


Hoge investeringsratio.



Koopkrachtige consumenten.




Zwakten


Lagere winstmarge en rendement op totale vermogen dan
het gemiddelde bedrijfsleven.

Groot oppervlakte voor agrarisch
grondgebruik.



Lage arbeidsproductiviteit.

Lage werkloosheid.



Negatief vestigingssaldo.



Relatief weinig startende ondernemers per lid van de potentiële
beroepsbevolking.



Weinig banen op het gebied van
onderzoek en ontwikkeling.



Gemiddeld lagere WOZ-waarde
commercieel vastgoed.



Beperkte oppervlakte infrastructuur.



Beperkte oppervlakte bedrijventerrein.



Onvoldoende bereikbaarheid beroepsbevolking.
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5
5.1

Wie draagt bij aan duurzaamheid?
Inleiding
De Triple P-monitor meet de kwaliteit van de leefomgeving in een gebied op sociaal, ecologisch en een economisch terrein. Elk van de drie dimensies zijn daarbij
deels afhankelijk van de bijdrage aan duurzaamheid van de andere twee dimensies. Zo wordt de sociale duurzaamheid bijvoorbeeld mede bepaald door de mate
waarin de regio de bevolking van werk en voorzieningen voorziet, een onderdeel
van de economie. De duurzaamheid zoals we die in de voorgaande hoofdstukken
hebben gemeten, noemen we daarom de ondervonden duurzaamheid. We kunnen
de Triple P-monitor ook omdraaien en bepalen wat de bijdrage van de drie dimensies is aan duurzaamheid. We spreken dan van de bijgedragen duurzaamheid.
Schematisch ziet de Triple P-monitor er dan als volgt uit:
Figuur 5.1 Triple P-Monitor: bijdrage van eigenschappen aan
duurzaamheid (dimensies)

Bron: Rabobank

5.2

Bijdrage per gemeente
In deze paragraaf laten we zien welke bijdrage de verschillende dimensies leveren
aan de duurzaamheid van Noordenveld West Groningen. Het blijkt dat de economische dimensie de grootste bijdrage levert aan de duurzaamheid van het gebied.
Ook de sociale dimensie levert een bovengemiddelde bijdrage. In beide gevallen
heeft dat vooral te maken met de beperkte milieudruk van de bevolking en het
bedrijfsleven. De ecologische dimensie draagt juist weinig bij aan de duurzaamheid. De bijdrage is relatief hoog als het gaat om cultuur en milieu, maar juist erg
laag wat betreft de ruimte voor wonen en ondernemen.
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Figuur 5.2 Bijdrage dimensies aan duurzaamheid
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Welke dimensies aan elkaars duurzaamheid bijdragen is te zien in onderstaande
grafiek. De paarse balk laat zien in hoeverre de betreffende dimensie duurzaamheid ondervindt (zoals dat aan de orde is gekomen in hoofdstuk twee tot en met
vier). De oranje, blauwe en lichtblauwe balken laten vervolgens zien aan welke
dimensie zij hun duurzaamheid te danken hebben. Daaruit blijkt dat Profit de
grootste bijdrage levert aan de ecologische duurzaamheid, gevolgd door People,
en dus niet zozeer Planet zelf. Zoals gezegd heeft dat vooral te maken met de lage milieudruk van de bevolking en het bedrijfsleven.
Figuur 5.3 Ondervonden duurzaamheid per dimensie naar bijdrage per dimensie
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Bron: Rabobank
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5.3

Bijgedragen versus ondervonden duurzaamheid
Vervolgens kunnen we de mate waarin de drie dimensies duurzaamheid ondervinden en bijdragen tegen elkaar afzetten. Het resultaat staat in onderstaande grafiek. Ook hieruit blijkt dat de ecologische dimensie profiteert van de bijdrage van
de economische en sociale dimensie. Dit gaat ten koste van de economische en
sociale dimensie zelf.
Figuur 5.4 Ondervonden en bijgedragen duurzaamheid per
dimensie
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PROFIT
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Bron: Rabobank
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6
6.1

De verhouding tussen people, planet en profit
Inleiding
De drie dimensies people, planet en profit staan niet op zichzelf, maar beïnvloeden elkaar. In hoofdstuk vier kwam aan de orde dat de bevolking als afzet- en arbeidsmarkt van belang is voor het bedrijfsleven. Omgekeerd is het bedrijfsleven
voor de bevolking van belang als dienstverlener en werkgever. Bevolking en bedrijfsleven oefenen beide druk uit op natuur en milieu. Deze dimensie biedt op
haar beurt bevolking en bedrijfsleven de nodige ruimte, respectievelijk als woonomgeving en als productiefactor.
In dit hoofdstuk komt de onderlinge verhouding –interactie– tussen de dimensies
people, planet en profit aan de orde. Daarmee wordt de vraag beantwoord welke
van de dimensies in dit gebied de overhand heeft.

6.2

Productie- of consumptiegebied?
De interactie tussen de sociale en economische dimensie in de regio komt tot uiting in de functie die het gebied in het Nederlandse sociaal-economische bestel
vervult. Deze functie blijkt uit de verhouding tussen de werkgelegenheid en de
omvang van de werkzame beroepsbevolking, het voorzieningenaanbod per inwoner en de verhouding tussen inkomende en uitgaande koopstromen. Als deze verhoudingen een waarde opleveren die groter is dan 1, heeft een gebied vooral een
productiefunctie. De economische functie prevaleert dan boven de sociale. Bij een
waarde kleiner dan 1 vervult een gebied vooral een rol als woonplaats. De sociale
functie prevaleert dan boven de economische.
Werkgelegenheid en voorzieningen zijn veel sterker geconcentreerd dan de bevolking. Daardoor vervullen maar weinig gemeenten primair een functie als werkplaats of voorzieningencentrum. Veruit de meeste gemeenten in ons land vervullen vooral een rol als woonplaats. Oftewel, de meeste gemeenten hebben een relatief lage werkgelegenheidsfunctie en een relatief beperkt aanbod van voorzieningen. Maar weinig gemeenten hebben een hoge werkgelegenheidsfunctie en een
groot voorzieningenaanbod. De meeste gemeenten zien per saldo dan ook koopkracht naar elders afvloeien.
Noordenveld West Groningen vormt op deze regel geen uitzondering. De subregio’s hebben alle drie een lage werkgelegenheidsfunctie en een beperkt aanbod
van voorzieningen. Wat betreft vrijetijdsvoorzieningen vormen Winsum en De
Marne hierop een uitzondering. De regio ziet per saldo ook koopkracht afvloeien.
Noordenveld en Leek vervullen wel een functie als inkoopcentrum, zij het beperkt.
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Figuur 6.1 Interactie bevolking-economie
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Bron: Rabobank

6.3

De druk op de leefomgeving
Vrijwel al het menselijk handelen heeft gevolgen voor de leefomgeving. Anders
dan tot enkele decennia geleden het geval was, zijn we ons tegenwoordig bewust
van de gevolgen van onze manier van leven voor natuur en milieu. Steeds meer
personen en ondernemingen proberen om negatieve gevolgen van hun handelen
voor onze natuurlijke omgeving te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
Het bewustzijn van personen en ondernemingen van de staat waarin natuur en
milieu zich bevinden, komt tot uiting in de wijze waarop zij hun omgeving waarderen en de mate waarin zij horizonvervuiling en geluidshinder ondervinden. Onze
welvarende samenleving kan het zich veroorloven om natuur en landschap in
hoog aanzien te laten staan en hinder niet langer te ervaren als onontkoombare
eigenschap van economische vooruitgang. Milieubewust gedrag blijkt uit het gebruik van groene stroom, donaties aan natuur- en milieudoelen en de mate waarin bedrijven de bodem vervuilen. Steeds meer Nederlanders, personen en bedrijven, hebben er geld voor over om de aantasting van de natuur en het milieu door
hun handelen te verkleinen of te compenseren.
Figuur 6.2 Interactie bevolking-ecologie
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Bron: Rabobank
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In Noordenveld West Groningen lijkt de sociale dimensie ten opzichte van Planet
aan het kortste eind te trekken. Maar er zijn verschillen binnen de regio. Zo nemen de inwoners van het Westerkwartier meer groene stroom af dan in de rest
van de regio. Ook de waardering voor het landschap is daar hoger. De waardering
van het landschap ligt in het hele gebied hoger dan gemiddeld in ons land. Daarnaast doneren de inwoners van Noordenveld West Groningen gemiddeld meer aan
natuur en milieu. Ook wat betreft de relatie tussen economie en ecologie wint de
P van Planet, al geldt dat niet voor milieuvervuiling.

Figuur 6.3 Interactie economie-ecologie
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7
7.1

De balans opgemaakt
Hoge Triple P score, maar volledig afhankelijk van Planet
Als we de totale score van Triple P berekenen (het gemiddelde van de drie dimensies) voor Noordenveld West Groningen, blijkt dat het gebied per saldo duurzamer
is dan gemiddeld Nederland. Voor alle drie de deelgebieden geldt echter dat zij dit
volledig te danken hebben aan de ecologische kwaliteit. Op People en Profit scoort
de regio, net als de drie deelgebieden, benedengemiddeld.

Figuur 7.1 Triple P balans

People

Planet
Winsum en De Marne
Regio

Profit
Het Westerkwartier
Nederland

Noordenveld en Leek

Bron: Rabobank

De hoge ecologische kwaliteit van Noordenveld West Groningen heeft de regio te
danken aan zijn ligging. Het is een open gebied met een lage bevolkingsdichtheid,
relatief weinig economische activiteit en dus weinig bebouwing ten opzichte van
de oppervlakte.
Om Noordenveld West Groningen klaar te maken voor een duurzame toekomst is
het zaak om niet alleen de focus op de ecologische dimensie te leggen, maar zeker ook de sociale en economische dimensie niet uit het oog te verliezen. Het verbeteren en behouden van de kwaliteiten van het landschap dient daarom samen
te gaan met het verbeteren van de sociaal-economische kwaliteiten in het gebied.
De drie dimensies zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Binnen Noordenveld West Groningen heeft De Marne al te maken met demografische krimp.
De overige gemeenten nog niet, maar hebben wel te maken met een snel vergrijzende bevolking. Als men hier niet tijdig en adequaat actie op onderneemt, heeft
dat grote sociaal-economische gevolgen. De vraag hoe de sociale en economische
kwaliteit van de regio kan worden versterkt zal voor een groot deel daarmee te
maken hebben. De gemeenten in het gebied zouden moeten samenwerken om tot
verbeteringen te komen. Het liefst in samenwerking met gemeenten buiten de regio, aangezien demografische krimp zich in grote delen van Noord-Nederland zal
voordoen.
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Kansen voor verduurzaming
In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien welke dimensies negatief bijdragen aan de duurzaamheid van Noordenveld West Groningen en welke kwaliteiten daarvan de gevolgen ondervinden. Waar het uiteindelijk om gaat is het verbeteren van de duurzaamheid van de hele regio. In deze paragraaf laten we zien
welke eigenschappen van het gebied kunnen worden verbeterd zodat de duurzaamheid van de regio toeneemt.
Figuur 7.2 geeft samenvattend aan welke bijdragen de drie dimensies en onderliggende eigenschappen leveren aan de duurzaamheid van de regio. Een negatieve bijdrage bevindt zich links van de middenas, een positieve rechts. Links van de
middenas bevinden zich hiermee de schakels voor verbetering, rechts voor behoud en versterking.

Figuur 7.2 Bijdrage aan duurzaamheid per eigenschap: schakels voor
behoud of verbetering
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In de vorige paragraaf zagen we dat de ecologische dimensie de meeste duurzaamheid ondervindt. Dit leunt echter in beperkte mate op kenmerken van Planet
zelf (cultuurhistorie en natuur). De voornaamste reden van de hoge Planet score
is de lage druk die de bevolking en het bedrijfsleven uitoefenen op de omgeving,
simpel gezegd door de lage dichtheid van de bevolking en economische activiteiten. Bij de versterking van de sociale en economische kwaliteit is de kans groot
dat hun positieve bijdrage aan Planet afneemt. Het is daarom van belang om aandacht te schenken aan vooral de natuurlijke omgeving, aangezien dat het visitekaartje is van de regio.
Verder zien we dat de ecologische kwaliteit in negatieve zin bijdraagt aan People
en Profit. Ook dat heeft met de kenmerken van het gebied te maken. De huidige
oppervlakte die is toegeschreven aan wonen en werken is relatief klein. Daarmee
zeggen we niet dat deze moet worden uitgebreid. Dat zou kunnen tornen aan de
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natuurlijke omgeving, maar het is ook de vraag of er vraag naar is.
Tot slot valt op dat de economische kwaliteit positief bijdraagt aan Planet, maar
benedengemiddeld bijdraagt aan een duurzame economische en sociale toekomst.
Uitgaande van geen of nauwelijks uitbreiding van de bedrijvigheid, betekent dat
een opgave voor de bestaande ondernemers. Innovatie is het devies!

7.3

De workshops
Op basis van de belangrijkste constateringen in de Triple P-monitor is per P een lijst
van sterkten en zwakten geformuleerd. Deze hebben centraal gestaan bij de workshops die op 7 en 8 september 2011 hebben plaatsgevonden. Bij deze workshops waren regionale deskundigen op het gebied van de drie thema’s aanwezig. Zij hebben in
drie groepen over deze lijst van sterkten en zwakten gediscussieerd. De achterliggende vraag achter de workshops luidde: wat kunnen we als regio doen om de duurzaamheid van het gebied te versterken? De deelnemers aan de workshops staan vermeld in bijlage II. Deze paragraaf geeft een weergave van de resultaten van de workshops. Per P wordt eerst een inleiding gegeven op de problematiek waarna een weergave wordt gegeven van de visie van de stakeholders op de bijbehorende lijst van
sterkten en zwakten.
People
Voor wat betreft de sociale duurzaamheid van Noordenveld West Groningen doet zich
een aantal ontwikkelingen voor die aandacht behoeven, aangezien ze de leefbaarheid
van de regio kunnen aantasten. In de eerste plaats gaat het om de vergrijzing in het
gebied. Hoewel dit een ontwikkeling is die zich voordoet binnen de sociale kwaliteit
van de regio (people), heeft zij ook haar weerslag op de economische kwaliteit (profit). Vergrijzing en de daaropvolgende bevolkingskrimp zorgen er immers voor dat het
draagvlak voor voorzieningen onder druk komt te staan. Veelal gaat dit ten koste van
de leefbaarheid in het gebied. Daarnaast worden onder invloed van de vergrijzing andere eisen gesteld aan de woningvoorraad. Behalve huisvesting voor senioren zullen
regio’s moeten zorgen voor goede huisvesting voor starters om deze aan de regio te
binden. Bovendien kan er krapte ontstaan op de arbeidsmarkt, wat een probleem kan
vormen voor groeisectoren als de zorg. Eigenlijk ondervindt vrijwel ieder beleidsdossier in meer of mindere mate gevolgen van een veranderende bevolkingssamenstelling.
Tijdens de workshops zijn veel aspecten van de sociale dimensie besproken. Een
aantal daarvan kreeg tijdens beide workshops duidelijk prioriteit van de deelnemers, waarvan het grootste deel raakvlakken vertoont met de demografische
ontwikkeling die de regio te wachten staat:
-

Demografie – samenstelling en ontwikkeling
Sterke sociale cohesie
Onderwijs – kwaliteit en kwantiteit

Demografische ontwikkeling
Zoals gezegd speelt de demografie en haar ontwikkeling een grote rol in Noordenveld West Groningen. De bevolking vormt de basis voor de leefbaarheid in een
gebied, maar ook voor de economie. Denk aan de woningmarkt, voorzieningen en
werkgelegenheid. De regio krijgt de komende decennia te maken met vergrijzing
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en krimp, dus zowel de samenstelling als de omvang van de bevolking verandert.
De gevolgen hiervan voor de regio kunnen groot zijn. Voorzieningen komen verder onder druk te staan, bedrijven hebben (op termijn) minder arbeidskrachten
ter beschikking en leegstand van woningen is een gevaar. De regio kan in een
neerwaartse spiraal terechtkomen als dit leidt tot het wegtrekken van bedrijven
en het sluiten van voorzieningen. Het lijkt daarom erg op het kip-ei verhaal.
Vaak wordt gesteld dat deze spiraal kan worden doorbroken door het creëren van
banen en het bouwen van woningen. Zo zouden nieuwe bewoners kunnen worden
aangetrokken. Maar het is zeer de vraag of dat een haalbare zaak is. Door het
vertrek van jongeren hebben delen van Noord-Nederland, waaronder Noordenveld
West Groningen, al jaren te kampen met een vertrekoverschot. Dat werd gecompenseerd door een geboorteoverschot, waardoor de bevolking toch groeide of stabiel bleef. Vooral in de natuurlijke bevolkingsgroei (geboorten min sterften) zien
we de komende decennia een omslag, doordat een forse bevolkingsgroep, de babyboomers, zal komen te overlijden. Dat terwijl er aan ‘de onderkant’ geen groei
van de aanwas mag worden verwacht. De demografische krimp heeft dus een sociale (vertrekoverschot) en een natuurlijke (sterfteoverschot) oorzaak, waarvan
alleen de natuurlijke oorzaak de komende periode verandert.
Het vertrek van jongeren is dus niets nieuws, waarover ook al jaren wordt gedebatteerd. Veelvuldig hebben beleidsmakers getracht de economie van het noorden
impulsen te geven, maar dat heeft, zacht gezegd, niet geleid tot een bruisende
economie. De voornaamste conclusie is dan ook dat bedrijven en de bevolking
zich nauwelijks laten leiden en er geen reden is om aan te nemen dat dat in de
toekomst anders zal zijn.
Het devies: krimp accepteren en ermee omgaan
Gelukkig zien de meeste beleidsmakers in dat de krimp in grote delen van NoordNederland onafwendbaar is. De ontkenningsfase lijkt daarmee van de baan en
heeft plaatsgemaakt voor acceptatie. Men moet zich daarom nu richten op manieren om met krimp om te gaan. Creativiteit is daarbij geboden. Tijdens de workshops werd een aantal aanbevelingen gedaan:

•

Minder scholen, maar wel goed bereikbaar
Beschikbaarheid van onderwijs is volgens de deelnemers een belangrijk punt.
Door de krimp zal het aantal scholen in Noordenveld West Groningen moeten afnemen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Gezien de afstanden in
het gebied, gaat dit ten koste van de bereikbaarheid van onderwijs. Een mogelijke oplossing hiervoor zijn pendelbussen. In Nederland zijn we gewend om overal
dichtbij een school te hebben, maar in veel landen zijn pendelbussen de gewoonste zaak van de wereld.

• Versterk de sociale cohesie
De deelnemers roemen de sociale cohesie in de regio. Dat is een groot goed en
van groot belang bij het behoud van de leefbaarheid tijdens krimp. Wellicht kan
het zelfs de krimp beperken. Belangrijke genoemde aspecten die de sociale cohesie bevorderen zijn voldoende sportfaciliteiten en vrijwilligerswerk. Sportfaciliteiten zijn vooral een zaak van de overheid. Wat betreft vrijwilligerswerk speelt
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vooral de bevolking een grote rol. Vooral de oudere garde zou jongeren moeten
verleiden tot vrijwilligerswerk.

• Herstructurering woningmarkt
Zowel door de krimpende bevolking als door de veranderende samenstelling ervan
dient de woningmarkt te worden geherstructureerd. Grote uitbreidingen zijn niet
gewenst, maar dat wil niet zeggen dat er geen werk aan de winkel is. Als er niets
gebeurt, zal een mismatch tussen vraag en aanbod ontstaan. Jongeren hebben
behoefte aan betaalbare koopwoningen en huurwoningen. Ouderen hebben behoefte aan levensloopbestendige woningen. Beide zijn volgens de workshopdeelnemers onvoldoende aanwezig.
•

Samenwerking
Voor veel van de genoemde, maar ook andere acties is samenwerking een vereiste. Samenwerking tussen overheid, ondernemers en bewoners, maar ook tussen
overheid, ondernemers en bewoners onderling. Denken vanuit de eigen gemeente
is niet de oplossing en voor veel bedrijven ligt de oplossing ook in de samenwerking met andere ondernemers. Of een gemeentelijke fusie in het gebied gewenst
is, laten we hier in het midden, maar de gemeenten in Noordenveld West Groningen zouden op z’n minst met elkaar in gesprek moeten zijn/gaan.
De demografische ontwikkeling biedt ook kansen
Tot slot merken we op dat de demografische ontwikkeling ook positieve kanten
heeft. De genoemde mogelijke acties om met vergrijzing en daaropvolgend krimp
om te gaan betekenen bijvoorbeeld meer economische activiteit. Denk aan de
herstructurering van de woningmarkt. Maar meer in het algemeen is Noordenveld
West Groningen een gebied waar rust en ruimte de boventoon voeren, getuige
ook de uitkomsten van de Triple P-monitor. Door op die kracht van de regio in te
zetten, kan wel degelijk een bepaalde bevolkingsgroep worden aangetrokken: de
beter gestelde ‘jonge ouderen’. Een groot deel van de babyboomers hebben de
afgelopen dertig jaar goed geboerd op de woningmarkt en daardoor wat te besteden. Veel van hen zijn op zoek naar een rustige woonomgeving, met ruimte en
voorzieningen in de buurt. Veel van die voorzieningen zijn beschikbaar in de stad
Groningen. Door in te zetten op die groep kan Noordenveld West Groningen een
impuls krijgen, zoals ook Drenthe heeft gehad (Drenthenieren).
Planet
De ecologische kwaliteit van Noordenveld West Groningen heeft de hoogste score.
De druk vanuit de bevolking en het bedrijfsleven op de ecologische kwaliteit van
het gebied is gering en de regio heeft een ‘open’ en ‘ruim’ karakter. Het platteland is van grote maatschappelijke en economische betekenis. Voor natuur en
landschap, de voedselproductie, de biodiversiteit, de recreatie, de volksgezondheid, de werkgelegenheid, maar ook voor het helpen oplossen van de klimaatproblematiek.
Stad en land zijn met elkaar verbonden en steeds meer mensen vertoeven op het
platteland, wandelend of fietsend in hun eigen omgeving of als recreant elders in
het landelijk gebied. Economische vitaliteit is een voorwaarde om lokaal draagvlak
voor het natuur- en landschapsbeleid te behouden. Het beleid voor natuur en
landschap kan dus alleen worden voortgezet als dat in evenwicht gebeurt met de
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economische ontwikkeling van het platteland. Derhalve is een balans nodig tussen
de verschillende functies in het landelijk gebied: wonen, werken en recreëren. Het
behoudt van planet mag niet ten koste gaan van profit!
Uit de lijst van sterkten en zwakten voor ‘planet’ (zie pagina 28) hebben de workshopdeelnemers onderstaande punten benoemd als belangrijkste aspecten waarop
Noordenveld West Groningen zich de komende jaren dient te richten:
-

Lage werkgelegenheidsdichtheid
Lage CO2-uitstoot bedrijfsleven
Weinig versnippering/veel groen landschap

Concentratie op kleinschalig toerisme als ‘schone’ sector
Een lage werkgelegenheidsdichtheid is goed voor planet, maar niet voor profit. Maar
voor het onderhoud van planet en om verpaupering van het gebied te voorkomen, is
uiteindelijk wel werkgelegenheid nodig. De industrieparken zijn al geconcentreerd,
dus de focus zou nu op recreatie en toerisme kunnen liggen. Deze sector kan namelijk
redelijk ‘schone’ nieuwe werkgelegenheid creëren. Kleinschalige werkgelegenheid past
ook bij het karakter van dit gebied. Hoewel de toeristische infrastructuur het afgelopen decennium flink is verbeterd, kan het nog lang niet tippen aan die van Twente, de
Achterhoek en Zuid-Limburg. En voor de toerist is de infrastructuur een bepalende
factor om wel of niet naar een bepaald gebied te komen. De aanleg van meer terrasjes langs de wandel- en fietspaden is al een stap in de goede richting. Langs de landschappelijke fietspaden zou ook een goede bewegwijzering (bijvoorbeeld knooppuntenbordjes) moeten komen. Maar ook het Nationaal Park Lauwersmeer heeft veel potentie om zich toeristisch verder te ontwikkelen.

•

•
Promoot het gebied als de ‘Tuin van Groningen’
Dit punt staat in het verlengde van het voorgaande. Noordenveld West Groningen is
het woongebied van de stad Groningen. Tevens is het een gebied die nog niet veel
bekendheid geniet bij mensen buiten de regio. Om de bekendheid te vergroten, dient
het imago te worden opgevijzeld en naar de toerist te worden gecommuniceerd wat
het gebied allemaal te bieden heeft. Het landschap moet “leesbaar” worden, net zoals
bij het grotere publiek duidelijk is wat Friesland en Drenthe te bieden hebben. Groningen blijft daar nog bij achter. Naast een goede marketing zijn goede verbindingen
met de stad Groningen van belang, zowel voor het openbaar vervoer als met de auto
en de fiets. Om de ‘tuin’ mooi en levendig te houden is een stimulans voor ondernemerschap nodig. Bijvoorbeeld door kleine logeerruimtes bij de boerderijen te creëren.
Het ‘kamperen bij de boer’ verandert in ‘logeren bij de boer’.
•
Combineer Planet met Profit
De ondernemers gaven aan dat duurzaam ondernemen meer onder de aandacht mag
worden gebracht bij het bedrijfsleven. De focus zou in eerste instantie op ‘bewustwording’ moeten liggen en op wat duurzaam ondernemen kan opleveren. Dit kan worden
bereikt door bijvoorbeeld ondernemersavonden te organiseren met als thema duurzaamheid. De ondernemers gaven aan wel verantwoord te willen ondernemen, maar
dat niet individueel klaar kunnen spelen. Zij zien een belangrijke rol weggelegd voor
de belangenorganisaties om duurzaam ondernemen meer te promoten en het gezamenlijk met de ondernemers op te pakken en ervaringen uit te wisselen.
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Daarnaast werd aangegeven dat de regio over de juiste economische structuur beschikt om sectoroverschrijdende duurzame initiatieven op te zetten. Met name de
bouw en de agrarische sector lenen zich hier uitstekend voor. Laatstgenoemde sector
heeft aangegeven te willen bekijken hoe energie uit het boerenbedrijf duurzaam kan
worden ingezet voor de samenleving. Maar dat vergt wel een mindere complexe regelgeving van de overheid. Ook de bouw zal moeten blijven investeren en innoveren
in energiebesparende materialen.
Ook zou kritisch naar het transport- en personenvervoer gekeken moeten worden.
Zowel vanuit de overheid, de burger en het bedrijfsleven. Door de afzet van producten meer regionaal te laten plaatsvinden (bijvoorbeeld meer regionale handel in
meststoffen) wordt de transportafstand verminderd en kan de CO2-uitstoot worden
verlaagd. Ook door meer vulpunten in de regio aan te sluiten voor elektrische auto’s
en het fietsverkeer in alle CAO’s te promoten, kan bijdragen aan het behoud van de
goede ecologische kwaliteit die het gebied nu kenmerkt.
•
Duurzame co-financiering voor (agrarisch) natuurbeheer
De kwaliteit van de natuurlijke omgeving kan worden versterkt door verhoging van de
biodiversiteit. Hiervoor is beleid gericht op natuurontwikkeling (zoals EHS) essentieel,
vooral als het buitengebied in toenemende mate een belangrijke functie krijgt binnen
recreatie en toerisme. Tot nu toe heeft de overheid de boeren subsidies gegeven om
de natuurlijke elementen in het landschap in stand te houden. Nu de ‘natuurpot’ op is
en de overheid hier geen geld meer voor beschikbaar stelt, is het de vraag of deze
landschapselementen nog in stand kunnen worden gehouden en kunnen worden beheerd. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor particulieren, het bedrijfsleven en
de gebiedscommissie. Maar ook de agrarische natuurverenigingen zouden meer verantwoordelijkheid moeten krijgen. De agrarische ondernemers en LTO zouden meer
samen kunnen werken om de EHS vorm te geven. Nu wordt nog teveel in de bestaande vaste structuren geopereerd.
•
Vergroot de betrokkenheid van inwoners op het gebied van natuur en landschap
In eerste instantie zul je de regio bij je eigen inwoners moeten promoten alvorens je
de regio naar ‘buiten’ promoot. De betrokkenheid zou kunnen worden vergroot door
oude kerkepaden weer open te stellen of een boom te adopteren (door het bedrijfsleven). Ook zou een groene gebiedscoöperatie opgericht kunnen worden die allerlei activiteiten en excursies op het gebied van natuur organiseert. Speciaal aandachtspunt
vormen de scholen om zo de jeugd meer met de natuur te laten kennismaken.
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Profit
De economie voert in Noordenveld West Groningen niet de boventoon. De economische kwaliteit blijft dan ook achter bij het landelijk gemiddelde. De regio scoort
benedengemiddeld als het gaat om welvaartscreatie, economische vernieuwing,
de afzetmarkt en de arbeidsmarkt. Al met al kunnen we stellen dat de economie
in Noordenveld West Groningen relatief dun is. Hoewel verschillen bestaan tussen
de deelgebieden, geldt dit voor alle gemeenten.
De economie speelt echter wel degelijk een grote rol. Voor de vitaliteit in de regio
is het essentieel om daar aandacht aan te besteden. Ook voor Profit geldt immers
een sterke relatie met de andere twee dimensies. Zo heeft de grote agrarische
sector een sterke relatie met Planet. Meer in het algemeen heeft de economie
veel invloed op de sociale dimensie, bijvoorbeeld als werkverschaffer en als aanbieder van voorzieningen.
Tijdens de workshops is uitvoerig gesproken over de kansen en bedreigingen die
het gebied te wachten staan. Uit de lijst van sterke en zwakke kenmerken van de
regio, kozen de deelnemers de belangrijkste aspecten waar de regio zich de komende jaren op dient te richten.
-

Negatief vestigingssaldo en ongunstig vestigingsklimaat
Weinig vernieuwing: starters en innovatie
Weinig arbeidskrachten beschikbaar

De drie meest genoemde punten houden sterk verband met elkaar. Ze hebben alle drie te maken met de aantrekkelijkheid van het gebied om in te ondernemen.
Volgens de deelnemers is die aantrekkelijkheid laag. Zij zien echter wel aanknopingspunten om daar verbetering in te brengen.

•

Verbeter de vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven
Vooral voor starters is het moeilijk om in Noordenveld West Groningen passende
huisvesting te vinden. Er is wel bedrijfsruimte beschikbaar, maar deze is vaak te
duur of gericht op bedrijven in een volgende fase. De vraag is of aanbod en vraag
goed op elkaar zijn afgestemd, aldus de deelnemers. Een grondige inventarisatie
van wat beschikbaar is en waar behoefte aan is, is daarom wenselijk. De deelnemers geven verder aan om soepel om te gaan met de regelgeving. Veel starters
beginnen bijvoorbeeld aan huis en hebben nog geen bedrijfsruimte nodig. Als dat
mogelijk is, verhoogd dat de aantrekkelijkheid om een bedrijf te beginnen.

•

Verbeter de bereikbaarheid
Bereikbaarheid is voor vrijwel elke ondernemer een belangrijk punt. Hoewel de
regio niet wordt geteisterd door de fileproblematiek van het westen, zien ondernemers toch knelpunten en verbeterpunten. Ze missen een busverbinding tussen
het noorden en het zuiden van het gebied. Verder geven ze aan dat de verbindingen tussen de dichtbevolkte gebieden geoptimaliseerd dienen te worden, bijvoorbeeld die tussen Groningen en Leek.

• Leg de verbinding met onderwijsinstellingen
Het bedrijfsleven en de gemeenten moeten de samenwerking opzoeken met onderwijsinstellingen. Vanwege de lage beschikbaarheid van arbeidskrachten is het
van belang om jongeren te binden aan het bedrijfsleven. Dat kan bijvoorbeeld
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door middel van stageplekken, gastcolleges of werkbezoeken door leerlingen. Een
zeer groot deel van de stagiair(e)s krijgt een baan bij het bedrijf waar ze stage
lopen. Ook voor kennis en innovatie kan de band met de universiteit en de hogescholen in Groningen helpen.

• Huisvesting voor jongeren
Het is zeer de vraag of het mogelijk is om de keuze van de bevolking om zich ergens te vestigen te beïnvloeden. Zij laten zich doorgaans niet leiden. Volgens de
deelnemers van de workshops is echter wel vraag naar goedkope woningen voor
starters. Zij geven aan dat het gebrek hieraan leidt tot het vertrek van jongeren.
Los van het feit dat zij zich voor een groot deel laten leiden door de arbeidsmarkt
en voorzieningen en om die reden de regio verlaten, speelt de woningmarkt zeker
een rol. Een inventarisatie van de mogelijkheden voor het bouwen van goedkope
starterswoningen, zowel huur als koop, is daarom gewenst.
• Ondernemers, wees creatief
Krimp leidt tot een kleinere afzetmarkt voor ondernemers, maar ook een kleinere
arbeidsmarkt. Schaalvergroting en internetwinkelen zijn binnen de detailhandel
antwoorden op de afnemende afzetmarkt. Voor de kleinere detaillist kan dat de
doodsteek betekenen. Maar ook voor hen zijn er mogelijkheden, zoals een bezorgservice of een combinatie van een fysieke winkel en een webwinkel.
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Bijlage I: Kenmerken en bronnen Triple PMonitor
Kenmerk
PEOPLE
samenstelling bevolking
afhankelijkheid (% niet-bijstandsgerechtigden)
opleidingsniveau (% hoogopgeleiden)
jeugdigheid (% 25-)
bevolkingsdynamiek (groei%)
sociale cohesie
betrokkenheid (opkomst% verkiezingen)
consensus (% niet-protestpartijen)
maatschappelijke participatie (% vrijwilligers)
criminaliteit (misdrijven / inwoner)
werk en voorzieningen
bereikbare arbeidsplaatsen
gemiddelde bedrijfsomvang (banen / bedrijf)
voorzieningengraad detailhandel (vkp / bedrijf)
voorzieningengraad vrije tijd (hor sp recr / bedrijf)
woonomgeving
aandeel woonoppervlakte (opp wonen etc / totaal)
aandeel recreatieruimte (opp recreatie / totaal)
gemiddelde WOZ-waarde woning
stedelijkheid (adressendichtheid)
PROFIT
welvaartscreatie
arbeidsproductiviteit (BTW / arbeidsvolume)
RTV (winst tov vermogen)
solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal)
economische dynamiek (groei% wgl)
Vernieuwing
R&D (banen ICT, R&D / totale werkgelegenheid)
verjonging (startende ondern / potentiële bb)
investeringsratio (investeringen / BTW)
vestigingssaldo (oprichtingen, vestiging, vertrek)
bevolking als arbeids- en afzetmarkt
bereikbare (beroeps)bevolking
koopkracht (inkomen / hh)
arbeidsparticipatie (werkzame bb / bevolking)
activiteit (indeling totale bevolking mbt participatie)
productiefactor
gebruiksruimte werken (opp bedrijven etc / totaal)
agrarische ruimte
ruimte grondstoffenwinning
gemiddelde WOZ-waarde commercieel vastgoed
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Bron

ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
CBS
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
CBS

BER
BER
BER
ABF
ABF
KvK
BER
KvK
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF
ABF

PLANET
Natuur
versnippering landschap (opp natuur en ggb agrarisch / totaal)
groei areaal natuur (%)
variatie flora (hogere planten / ha)
reservaatfunctie flora (bedreigde planten / ha)
cultuurhistorie
stedenschoon (beschermde gezichten / ha)
monumentdichtheid (monumenten / ha bebouwd)
cultuurhistorische kenmerkendheid (culthist elementen / ha)
milieudruk economie
werkgelegenheidsdichtheid (banen / ha)
ruimtebeslag bedrijven (opp terrein / bedrijven)
CO2-uitstoot bedrijfsleven (CO2-uitstoot / banen)
CO2-uitstoot verkeer (CO2-uitstoot / weglengte)
milieudruk bevolking
bevolkingsdichtheid (bevolking / ha)
ruimtebeslag wonen (woningen / woonoppervlak)
CO2-uitstoot bevolking (CO2-uitstoot / bevolking)

ABF
ABF
Floron
Floron
OCW
OCW
PBL
ABF
ABF
SentNovem
SentNovem
ABF
ABF
SentNovem

Uitleg bronnen
ABF: ABF Research.
CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek.
BER: Bedrijfseconomische cijfers gebaseerd op de balans en verlies- en winstrekening
van bedrijven die in de boeken staan bij Rabobank.
KVK: Kamer van Koophandel.
Floron: Stichting Floron, coördineert het floristisch onderzoek in Nederland.
OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
PBL: Planbureau voor de Leefomgeving.
SentNovem: SenterNovem, is nu Agentschap NL.
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Bijlage II: Deelnemers interviews en
workshops
Interviews
De heer R. Schilt – voorzitter RVB scholengemeenschap
Mevrouw J. Klijn – directeur woningbouwcoöperatie
De heer J. Lindenbergh – akkerbouwer/loco dijkgraaf
De heer H. Nienhuis – ondernemer
De heer M. Groeneveld – duurzaamheidscoördinator Gasunie
De heer F. Migchelbrink – oud directeur NOM (Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland)

Workshops
Mevrouw S. Werk-Heeres

Ondernemersvereniging

Mevrouw J. Jonas-Dalhuisen

Dorpsbelangen

De heer L.G. Havinga

Bedrijvenadviseur

De heer H. Van Gelder

Gemeente de Marne

Mevrouw C.F. Gaaikema-Olsder

Akkerbouw

De heer J. Hoekzema

Wethouder

De heer J.H.M. Keurentjes

Makelaar

De heer K.M. Geertsema

Ondernemer

De heer M.R. van Tilburg

Biologisch melkveehouder

De heer E. van Marum

Vogelaar

De heer L.J.R. Scholtens

Commissaris

De heer T. Smid

Notaris

De heer F. Nieuwenhuis

Voorzitter LTO

De heer A.W. Datema

Voorzitter Boer en Natuur/
veehouder

De heer P. Brouwer

Regiomanager
Zorginstelling

Mevrouw D.G. AchterhofHeemstra

Bestuurlijk actief

Mevrouw M.G. Schreur

Commissaris

De heer B. Vegter

Bestuurlijk actief

Mevrouw A. Buist - Jongsma

Ondernemer

De heer F. Hoeksema

Handelsvereniging

De heer N. Boele

Staatsbosbeheer

Mevrouw I.R.J. Arzt

Ondernemer/coach
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De heer H. de Vries

Veehouder

Mevrouw M.J.G. Eeken-Hermans

Verbinder

Mevrouw A.B. Wouters-Hallie

Schapenhoudster

De heer O.L. Keizer

Wethouder

De heer J.E. Arkema

Ondernemer

De heer W.F. Liewes

Opelgarage

De heer J.J. van den Berg

Bestuurlijk actief

De heer F.A.M. Keurentjes

Commissaris

De heer E. Martens

Commissaris

De heer M.J.C. Oegema

Accountant

De heer H.H.J. Kosse

Zorginstelling

De heer D.H. Dijkstra

Veehouder/GrAJK

Mevrouw N.E.J. Halsema

Ondernemer

De heer J. Buiter

Ondernemer

De heer H.A. Halsema

Vereniging voor
Volksvermaken

De heer I.R. Baurichter

Organisatieadviseur

De heer L.H. Ronde

Economische zaken

De heer P.H. Bos

Rijschoolhouder

De heer J. Darwinkel

Raadslid /VMBO

De heer O.Land

Campinghouder

Mevrouw A. van der Heide

Onderzoeker

Mevrouw H. Middendorp-Van
der Iest

Veehoudster

De heer R.J. Auwema

Ondernemer en bestuurlijk
actief

De heer J. Dorenbos

Taxi

Mevrouw J.R. Kroon-Tijseling

Veehoudster

De heer H. Hagenauw

Vereniging voor
Volksvermaken

De heer H.C. Hamhuis

Ondernemer

De heer K. Grondsma

Bestuurlijk actief

De heer W. Roffel

Boomkweker

De heer J. Oomkes

Wethouder

De heer J. Heddema

Scholengemeenschap
Penta primair

De heer F.J. van Veen

Oosterhof Holman

De heer A. Pot

Staatsbosbeheer
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Bijlage III: Informatiebronnen
-

CAB (2011). Leven in de leegte. Leefbaarheid in Noord-Groningen anno 2010.

-

CAB (2011). Landbouw in Noord-Groningen. Onderzoek naar de huidige situatie en
de toekomst van de landbouw in Noord-Groningen.

-

Gemeente De Marne: De Marne blijvend de moeite waard. Integraal beleidskader
krimp en leefbaarheid.

-

Primos prognose 2011.

-

Provincie Groningen (2006). Programma landelijk gebied 2007-2013.

-

Provincie Groningen (2007). Actieprogramma Arbeidsmarkt Provincie Groningen
2008-2012.

-

Provincie Groningen (2009). Tussentijds evaluatieonderzoek agrarische schaalvergroting en landschap.

-

Rabobank (2010). Demografisch krimp: de nieuwe realiteit in perspectief.

-

SER Noord-Nederland (2010). Het noorden geeft geen krimp.

-

Toerdata Noord (2011), Toerisme in cijfers.

-

UWV (2011). Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie.
Websites

-

www.regiogroningenassen.nl

-

www.rijksoverheid.nl (diverse ministeries)

-

www.demarne.nl

-

www.winsum.nl

-

www.noordenveld.nl

-

www.leek.nl

-

www.grootegast.nl

-
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