
Kiezen voor een periferie

In zijn advies over de ruimtelijke inrichting van Nederland in het jaar 2030, Stedenland-Plus,

acht de VROM-Raad fundamentele keuzes noodzakelijk voor het Noorden en voor Zeeland.

Wordt de steun die Paars I op de valreep toezegde aan het Noorden, vooral besteed aan

verbetering van de infrastructuur, zoals de Commissie Langman voorstelt, zodat de regio

ingelijfd kan worden in het stedelijk netwerk van Noordwest-Europa? Of is er zicht op een

eigen koers voor een duurzame periferie? Een bijdrage van een beleidsadviseur van

de VROM-Raad, die dit artikel op persoonlijke titel schrijft.
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In zijn advies Stedenland-Plus legt de VROM-Raad de
regering een fundamentele keuze voor met betrekking tot
het Noorden en Zeeland. Er zijn twee mogelijkheden:

- aansluiting bij het centrale stedelijke netwerk van
Noordwest-Europa met de daarbij behorende econo-
mische dynamiek en verstedelijking en het verkorten
van de reistijd tussen deze regio's en genoemd stede-
lijk netwerk;

- versterking van de ecologische en recreatieve poten-
ties, waarbij waterrijke natuurontwikkeling, recreatie
en toerisme, maar ook een duurzame, deels multi-
functionele landbouw bevorderd worden.

In het regeerakkoord van Paars II wordt de Vijfde nota
ruimtelijke ordening aangekondigd. Als voorbereiding is
onlangs de 'houtskoolschets' verschenen, die voortbouwt
op Stedenland-Plus. Over een fundamentele keuze voor
het Noorden en voor Zeeland wordt echter niet gerept. Het
regeerakkoord bevestigt wel de afspraken die het vorige
kabinet met het Noorden heeft gemaakt: 'De gedachten
gaan uit naar een samenhangend pakket maatregelen in de
orde van grootte van 1 a 2 miljard, mede afhankelijk van
te maken afspraken over bijzondere projecten waaronder de
infrastructuur voor het openbaar vervoer'.

HET ZWAKKE, DUNBEVOLKTE EN AFGELEGEN NOORDEN

De toezeggingen aan het Noorden volgen op het advies van
de Commissie Langman. De voorzitter vat in het voor-
woord van het advies het oordeel van de commissie over
het Noorden als volgt samen: '...het Noorden is dunbe-
volkt en heeft zich mede daardoor niet kunnen ontwikkelen
tot een centrum van economische activiteit, terwijlhetook
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niet op de verbindingsroutes tussen dergelijke centra ligt.
De afstand tot die centra - reëel, maar ook psychologisch
- is dat zwakke punt'. Hoofddoel van de voorgestelde
maatregelen is dan ook het reduceren van die afstand,
naast voortzetting van de investeringssteun "... omdat
ook bij optimale verbindingen de afstand tot de centra
groot blijft...'(?!) Minister-President Wim Kok onderschrijft
deze analyse: 'Nederland is te klein voor een periferie. Het
Noorden heeft een achterstand op het gebied van econo-
mie, werkgelegenheid en infrastructuur. Dat moeten we de
komende jaren bijtrekken.'

VRAAGTEKENS

Het Noorden benadert met tweehonderd inwoners per
vierkante kilometer het gemiddelde van Duitsland (220
inw./km2) en is dichter bevolkt dan Frankrijk (114),
Denemarken (124) of het aangrenzende Emsland (103). Het
Noorden ligt niet tussen de metropolitane gebieden van

Noordwest-Europa, maar is wel goed bereikbaar. De
afstand tot de Randstad of het Ruhrgebied is voor
Nederlandse begrippen groot, maar in Europees verband
klein. Tenslotte kan men betwijfelen of het Noorden zich
niet tot een centrum van economische activiteit heeft
ontwikkeld. De Commissie Langman constateert zelf
immers dat de werkgelegenheidsontwikkeling sinds 1985
relatief gunstig is geweest en dat de werkgelegenheids-
opbouw steeds meer op de landelijke structuur gaat
lijken door de groei van de commerciële dienstensector.
Het Noorden zal zich dus in economische en demografische
zin op termijn vanzelf aansluiten bij de restvan Nederland,
zoals momenteel het Zuiden en het Oosten van Nederland

zich 'aansluiten' bij de Randstad. Daarvoor
zijn geen extra investeringen nodig. Maar
kent de Commissie Langman voldoende
gewicht toe aan de vele kwaliteiten die
het Noorden en Zeeland in positieve zin
onderscheiden van de rest van het land,
zoals de hoge kwaliteitvan de leefomgeving,
de recreatieve potenties, de natuurlijke
voorraden en de goede productieom-
standigheden voorde landbouw?

EIGEN KOERS VOOR DE PERIFERIE

Wim Kok vindt dat Nederland te klein is
voor een periferie. Maar blijft Nederland op
langere termijn wel leefbaar als het schaar-
se grondgebied geheel ingelijfd wordt in het
Europese stedelijk netwerk? Er zijn geo-
grafische, economische, sociologische en
ecologische argumenten voor een eigen
koers voor de perifere gebieden in Neder-
land.

GEOGRAFISCHE ARGUMENTEN

Door de gunstige ligging ten opzichte van
de Noordzee en van het achterland en door
de hoge productiviteit van de grond werd
onze samenleving welvarend en ons land
dichtbevolkt. Maar regionaal zijn er grote
verschillen in grondgebruiken bevolkings-
dichtheid:

- in de Randstad (ca. 1000 inw./km2) en
in Zuid-Limburg is sprake van 'overdruk',
ruimte is schaarsjstad, de Vlaamse-

in de zandgebieden tussen de Rand Ruit
en het Rijn-Ruhrgebied, (gemiddeld ca.
450 inw./km2) is sprake van 'overloop'
vanuit de Randstad;

- de Kop van Noord-Holland, Flevoland,
Friesland, Groningen, Drenthe en delen



Vele bedrijven zij'n 'imago-gevoelig'. Zo heeft het ene
bedrijf behoefte aan een stedelijke 'top-locatie' van
Europees niveau, maar vestigt het andere bedrijf zich
juist in of nabij een natuurlijke omgeving. 'Hightech' en
moderne industrie vestigen zich graag in regio's die
stedelijke voorzieningen, onderwijs en onderzoek combi-
neren met kwaliteiten die een ruraal karakter suggereren.
Vitale steden, zoals Groningen kunnen dan ook goed
scoren.

Op Europese schaal bestaat een hiërarchie van bedrijfs-
locaties. In Nederland biedt de Randstad de top-locaties
voor de duurste financiële instellingen, organisaties van
de internationale gemeenschap en hoofdkantoren van
multinationals. De vraag naar deze milieus is groot, het
aanbod schaars, de ruimte duur en dus verdringt de krach-
tigste organisatie de minder sterke.
Het overloopgebied vangt onder meer bedrijven en be-
woners op die de Randstad verlaten. Het landschap is aan-
trekkelijk, en er is nog voldoende, goed bereikbare ruimte.
Dankzij de digitale revolutie kunnen steeds meer be-
drijven zich vestigen in de relatief perifere gebieden, die
minder intensieve relatienetwerken kennen, maar die
over een goed arbeidspotentieel beschikken, goed
bereikbaar zijn en veel ruimte bieden.

van Overijssel alsmede Zeeland en het Rivierengebied vormen de rela-

tief dunbevolkte gebieden in Nederland (ca. 200 inw./km2);

- recentelijk vindt een sterke groei van economische bedrijvigheid

plaats in 'corridors' die de Randstad met het Europese stedennetwerk

verbinden.

Deze regio's bieden zeer uiteenlopende gebruiksmogelijkheden voor

de economie, de cultuur en de natuur en dit is op zich al een reden om

voor ieder van hen een eigen koers uit te zetten.

ECONOMISCHE ARGUMENTEN

Een ondernemer let bij het zoeken van een bedrijfslocatie op:

- de beschikbaarheid van goed geschoolde arbeidskrachten en een
aantrekkelijke woonomgeving;

- een goede bereikbaarheid via infrastructuur en infostructuur (tele
communicatie);

- een passende prijs per vierkante meter bedrijfsterrein in overeen
stemming met de bedrijfsfunctie.



De steden in het Noorden en hun omme-
land zijn goed bereikbaar en kunnen een
vergelijking met de verkeersafwikkeling in
overig Nedertand goed doorstaan. Het is de
vraag of aanzienlijke investeringen in de
verbetering van de infrastructuur het
Noorden meer welvaart en welzijn zullen
brengen. Het reduceren van de reis- en
transporttijd tussen het Noorden en de
Randstad zal, gegeven de ervaringen met
de hogesnelheidstrein in Frankrijk (de TGV
tussen Parijs en de periferie) niet leiden tot
een substantiële toename van bedrijfs-
vestiging. Daarentegen is wel is een toe-
name van het aantal woonforensen aan-
nemelijk.

Voor de agrarische sector zijn het Noorden
en Zeeland nog altijd van groot belang, tn
overdruk- en overloopgebieden moet uitge-
gaan worden van hoge gronddruk - en dus
hoge grondprijzen - en daar is intensivering
van het grondgebruik de heersende trend.
De Commissie Langman ziet voor de land-
bouw in het Noorden een veelzijdige ont-
wikkeling, waarbij naast grootschalige
productie meer ruimte komt voor een duur-
zame land- en tuinbouw en voor beheer
van natuur en landschap op bedrijfsniveau.
De transfer van intensieve veehouderijen
van elders naar het Noorden moet stoppen:
'...Alleen die land- en tuinbouw/activiteiten,
die beduidend duurzamer zijn dan elders
gewoonte is, passen in Noord-Nederland...'
Er zijn dus economische argumenten voor
het handhaven van de verschillen tussen
de Randstad en de relatief perifere gebieden.
Voor ruimtebehoevende productiebe-
drijven, hightech en moderne industrie
alsmede voor de grondgebonden land-
bouw en de recreatiesector bieden de peri-
fere regio's unieke productievoorwaarden.

CULTURELE ARGUMENTEN

Vroeger vormden de dorpen en gehuchten in het landelijk gebied vrijwel gesloten,
zelfvoorzienende samenlevingen. Van dit beeld is weinig meer over. Stedeling en
'landeling' worden wereldburger. De auto, de hogesnelheidstrein en de digitale revolutie
maken de mensen en bedrijven van de 21e eeuw 'foot loose'. Samenlevingen maken
plaats voor 'personal life styles'. leder individu is actief in verschillende relatie-
netwerken en speelt meerdere rollen, afhankelijk van zijn levensfase, ambities en eco-
nomische mogelijkheden. Hij kiest voor het wonen in de stad (veel interactie, compact
wonen, cultuur), in een landelijke omgeving (weinig interactie, mobiel, ruim wonen,
natuur) of voor beide (mobile homes). Het voorzieningenniveau in het landelijk gebied
is vergelijkbaar met dat van de stad, zeker voor mensen die overeen auto beschikken:
'De meeste basisvoorzieningen zijn op redelijke afstand beschikbaar. De reisafstand naar



werk en winkel wijkt nauwelijks af van die in de stad. Vanwege het gro-
tere autogebruik is de reistijd vaak zelfs kleiner met uitzondering van de
grotere afstand tot onderwijsinstellingen... ' Ook is de werkloosheid in
de plattelandsgemeenten gemiddeld lager dan in de stedelijke ge-
meenten.

De periferie van Nederland biedt niet het mondaine voorzieningenniveau
van de Randstad, maar de steden in het Noorden en in Zeeland bieden
combinaties van voorzieningen en ruimtelijke kwaliteit die in de over-
drukgebieden niet meer mogelijk zijn.

Uitgaande van een rijk assortiment van leefstijlen van de mens in de 21e
eeuw zijn er goede argumenten voor het behoud van de diversiteit van
woon- en werkmilieus in Nederland die geboden worden door de Randstad
aan de ene kant en door de perifere gebieden aan de andere.

ECOLOGISCHE ARGUMENTEN

In Nederland hebben we de pure natuur teruggedrongen tot ongeveer
4% van de oppervlakte (exclusief bossen en wateren) van Nederland. De
zeldzame natuur, waarvoor Nederland ook een internationale verant-
woordelijkheid draagt ('wetlands'-conventie), is verbonden aan het
lage, waterrijke deel van ons land en met name aan de grote wateren,
de natuurlijke duinmilieus en de natte veenweidegebieden. Deze
waterrijke natuurgebieden liggen zowel in de overdrukgebieden als in
de perifere gebieden. In de overdrukgebieden (de Randstad) staan de
waterrijke natuurgebieden zwaar onder druk in de strijd om de schaarse
ruimte. Grote eenheden natuur komen nauwelijks meer voor en de
milieukwaliteit is matig door vervuiling, doorsnijding en verstoring. In
het Noorden, de Zeeuwse delta en het Rivierengebied zijn de uitgangs-
voorwaarden veel gunstiger: de bevolkingsdruk is ongeveer 20% van die
in de Randstad en de milieukwaliteit is hoger. Voor de combinatie mens-
natuur is er ruimte in de periferie. De Ecologische Hoofdstructuur, het
Natte Hart van Nederland (waterbeheer rond het IJsselmeer) en de
Blauwe Pijl {waterschakels tussen Zeeland, de Randstad en het Noorden)
zijn in de perifere delen van Nederland het meest kansrijk. Dus, ook vanuit
ecologische overwegingen verdient de periferie een eigen koers!



HOE BREED IS HET NOORDEN?

Paars II hoeft niet in het Noorden te investeren vanwege zijn zwaktes, maar wel vanwege zijn sterktes.
De bevolkingsdichtheid van tweehonderd inwoners per vierkante kilometer is een voldoende sterke
basis voor welvaart en welzijn, zeker in Europees perspectief. De kwaliteit van de infrastructuur is in
vele opzichten gelijkwaardig of beter dan in de Randstad. Bezien vanuit een sterk verstedelijkte
Europese samenleving, die steeds hogere eisen stelt aan de kwaliteit van de leefomgeving, zijn de
perifere regio's vooroplopende gebieden die beschikken over ruimte, natuur, stilte en relatief schoon
water. Maar bij verkeerde investeringen zullen deze voordelen verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Het accent van de investeringen die de commissie Langman voorstelt,
moet dan ook niet liggen op de regionale economie (6 miljard) en verkeer
en vervoer (2,45 miljard), maar veel meer op de mager bedeelde land-
en tuinbouw (1 miljard) en op de ruimtelijke inrichting (0,86 miljard), zodat
een optimaal beheer van de ruimte, de natuur en het milieu (water-
kwaliteit, duurzame energie) ontstaat ten dienste van de samenleving
van de 21e eeuw.

EUROPEES KADER

Een investeringsstrategie voor de perifere regio's moet geplaatst worden
in een Europees kader. Nederland maakt deel uit van twee Europese 'trans-
regio's' in het kader van het INTERREG HC-programma: de stedelijke
gebieden vallen onder de Centrale Regio van de Hoofdsteden en de
noordelijke helft van het land maakt deel uit van de Noordzeeregio. De
strategie voor Noord-Nederland - en liefst ook die voor Zeeland - moet
dus samen met het Noorden van Duitsland, Denemarken, Schotland en
andere perifere regio's langs de Noordzee uitgewerkt worden in het
kader van de transregionale samenwerking. In dit verband vervult de
Stichting NoordXXI met haar strategie Quality by identity; beyond
traditional spatial and economie development een gidsrol voor Paars II.


