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Geachte heer Jorritsma,  
 
In oktober vorig jaar heeft u ons verzocht advies uit te brengen over de keuze van het SNN in de 
Strategische Agenda voor een versterkte oriëntatie van Noord-Nederland op Noordoost-Europa.  
 
Bijgevoegd treft u ons advies aan.  
 
Omdat het mogelijk is dat er vanuit Noord-Nederland een intensievere samenwerking is met bedrijven 
in Noord-Duitsland, wordt momenteel via het kanaal VNO-NCW contact gelegd met de KvK aldaar.  
Mochten hieruit gegevens komen die deze intensievere samenwerking onderbouwen, dan zullen wij u 
deze doen toekomen 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de SER Noord-Nederland 
 

 
 
Prof. Dr. G.J.E.M. Sanders, 
voorzitter 
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Advies SER Noord-Nederland inzake de NOA: Noordelijke Ontwikkelingsas 
 
 
Advies SER Noord-Nederland nr. 83 
Gevraagd advies bij brief d.d. 12 oktober 2007 
Behandeld in de vergadering van 22 augustus 2008. 
Uitgebracht op 8 september 2008 aan de voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-
Nederland 
Bijlage: quick scan. 
 
 
 
Aanleiding  
Door de uitbreiding van de Europese Unie (EU) en het verdwijnen van de EU-binnengrenzen wordt 
het gebied dat wel wordt aangeduid als NOA een voor Nederland steeds interessanter economisch 
achterland. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland benadrukte al in 1997 het belang van de 
‘noordcorridor’ voor onze nationale economie, als aanvulling op de toen al ‘erkende’ zuidcorridor en 
oostcorridor. Dit SNN-pleidooi vond in ‘Den Haag’ weerklank. In de Nota ‘Pieken in de Delta’ werd 
Noord-Nederland omschreven als “schakel tussen de Randstad en Noordoost-Europa”, in de ‘Nota 
Ruimte’ was sprake van Noord-Nederland als “Poort naar Noordoost-Europa”. In de ‘Strategische 
Agenda voor Noord-Nederland 2007-2013’ borduurde SNN daar weer op voort. Eén van de 
uitgangspunten in die Agenda was het streven naar “een versterkte oriëntatie op Noordoost-Europa, 
onder de noemer NOA’. Als uitwerking daarvan werd in 2007 het ‘Actieplan NOA 2007-2010’ 
opgesteld met als titel ‘Naar de TOP van Europa’.  

 
Op 12 oktober 2007 vroeg SNN over zijn NOA-beleid advies aan SER Noord-Nederland. Vier vragen 
zouden in dat advies centraal moeten staan:  

1. Wat is de visie van de SER Noord-Nederland over de inzet en strategie ten aanzien van 
de NOA en de inhoud van het Actieplan in het bijzonder? 

2. Op welke wijze moeten de verschillende stakeholders worden betrokken bij de activiteiten 
genoemd in de NOA-uitvoeringsagenda?  

3. Waar liggen de belangrijkste kansen voor het Noord-Nederlandse bedrijfsleven in Noord-
Europa gerelateerd aan de sleutelgebieden en speerpuntsectoren van de Strategische 
Agenda? 

4. Op welke wijze zouden de activiteiten en netwerken met partners in het NOA-gebied van 
bedrijfsleven, culturele instellingen, kennisinstellingen en overheden elkaar versterken?   

 
Om antwoord te kunnen geven op deze vier vragen vroeg de SER Noord-Nederland aan Royal 
Haskoning Nijmegen en RUG een quick scan uit te voeren, vooral gericht op de beantwoording van 
vraag 3, de veruit belangrijkste vraag. De uitgevoerde quick scan (bijgevoegd) bestond uit drie 
onderdelen:  

(a) een verkenning van bestaande literatuur over de mogelijke betekenis van het NOA-gebied 
voor de economie van Noord-Nederland;  

(b) gesprekken met het management van het Projectbureau Noordelijke Ontwikkelingsas en twee 
Gedeputeerden;  

(c) twee brainstormsessies, waaraan werd deel genomen door 12 (Groningen) respectievelijk 24 
mensen (Drachten), overwegend afkomstig uit het bedrijfsleven (waarvan zo’n 10 ‘echte’ 
ondernemers), kennisinstellingen en van de SER Noord-Nederland. 
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Bevindingen  
De SER Noord-Nederland kan zich vinden in de gedachte dat het NOA-gebied in principe een 
interessant gebied vormt voor het Noord-Nederlandse bedrijfsleven:   

- er vinden daar interessante ontwikkelingen plaats, er wordt geïnvesteerd in onder meer 
infrastructuur;  

- de Scandinavische landen zijn interessant voor wat betreft het aspect innovatie;  
- door de uitbreiding van de EU zijn enkele nieuwe, economisch snel groeiende gebieden 

binnen het bereik van Noord-Nederland gekomen, waarbij vaak de Baltische Staten 
worden genoemd. Met betrekking tot juist die landen moet niet worden overdreven: het 
BRP van Noord-Brabant is maar liefst vijf maal zo groot als het BNP van Estland;  

- Noordwest-Rusland is, door ontwikkelingen op het terrein van de energievoorziening, voor 
Noord-Nederland inmiddels al een interessante samenwerkingspartner. Hiervoor 
verwijzen we gemakshalve naar twee SER Noord-Nederland adviezen (oktober 2007 en 
maart 2008) over het energiebeleid in Noord-Nederland;  

- het NOA-gebied ligt gevoelsmatig dichter bij Noord-Nederland dan andere, qua groei en 
vernieuwing ook interessante gebieden; 

- de manier van zaken doen sluit in het NOA-gebied aan bij de Noord-Nederlandse cultuur. 
De bedrijven die deelnamen aan de brainstormsessies vonden dit een belangrijker 
gegeven dan het ook vaak benadrukte gezamenlijke Hanze-verleden. 

 
Deze globale beschouwing over interessante ontwikkelingen in het NOA-gebied zegt echter 
niets over het feitelijke belang van het NOA-gebied voor het Noordelijke bedrijfsleven, ook al 
wordt dat wel enigszins gesuggereerd door de term ‘ontwikkelingsas’ en impliciet ook door 
uitdrukkingen als Noord-Nederland “Schakel tussen Randstad en Noordoost-Europa” en 
Noord-Nederland ”Poort naar Noordoost-Europa”. De Raad is daarom niet zo gelukkig met de 
keuze voor juist die term, die in de regionaal-economische literatuur een duidelijke betekenis 
heeft: economische groei ontstaat in groeipolen, waarna deze groei zich, indien de polen op 
niet al te grote afstand van elkaar liggen, uitstraalt naar de tussenliggende gebieden langs de 
belangrijke infrastructurele verbindingen voor zowel personen als goederenvervoer. Dat begrip 
‘ontwikkelingsas’ past niet bij het NOA-gebied.  
 
Uit de quick scan bleek overigens ook dat niemand bij het begrip NOA dacht aan die meer 
theoretische betekenis. Maar daardoor werd het wel heel verschillend ingevuld en ontstonden 
discussies over - bijvoorbeeld - de vraag waar de as in Nederland begint en welke gebieden 
wel of niet tot NOA behoren. Wel was er een vorm van consensus: NOA werd gezien als een 
gebied dat potentieel voor het Noord-Nederlandse bedrijfsleven interessant zou kunnen zijn. 
De Raad stelt voor dat wordt aangesloten bij deze consensus door het begrip 
‘ontwikkelingsas’ te vervangen door een meer ‘neutrale’ term. Denkbaar is dat de term 
‘Nordconnect’ wordt gehanteerd, de naam waaronder het Project Bureau Noordelijke 
Ontwikkelingsas thans opereert.  

 
Belangrijker is de vraag waar in Noordoost-Europa kansen liggen voor het Noordelijke bedrijfsleven. 
Voor de beantwoording van die vraag, zul je eerst moeten aangeven wat je daarmee bedoelt. Voor de 
SER Noord-Nederland is sprake van een kans, indien:  

1. in Noordoost-Europa activiteiten plaatsvinden die door bedrijven uit de Noord-Nederlandse 
speer- en sleutelsectoren (1*) als interessant worden gezien; 

2. er al wat relaties bestaan tussen Noord-Nederlandse bedrijven en bedrijven uit Noordoost-
Europa.  
 

In de scan is ingegaan op het eerste aspect, door na te gaan waar in Noordoost-Europa activiteiten 
plaatsvinden die aansluiten bij de sleutelgebieden en speerpuntsectoren uit de Strategische Agenda. 
Het blijkt dat er voor een aantal sectoren potentieel mogelijkheden liggen voor samenwerking. Zo laat 
de scan zien dat er in Noord-Duitsland (potentieel) kansen liggen op het gebied van  
 
 
 
(1*)  
Speer- en sleutelsectoren: Energie, Water, Sensortechnologie, Agribusiness, Lifesciences, Toerisme
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sensortechnologie, agribusiness en life sciences. In Noordwest-Rusland is dat de sector energie, 
terwijl in Finland mogelijkheden zouden liggen op het gebied van biotechnologie en ‘water’. Ook elders 
in Noordoost-Europa lijken potentieel nog wel kansen te liggen. Denemarken wordt genoemd voor 
ecologische voedingsproducten, de Baltische Staten voor ICT. 
 
Het begrip ‘kans’ krijgt echter een veel zwaardere lading wanneer er tussen Noord-Nederlandse 
bedrijven uit de betreffende sectoren en bedrijven elders in Noordoost-Europa al contacten bestaan, 
hoe summier ook. Dit uitgangspunt levert een probleem op. Weliswaar wordt in de scan gewezen op 
bestaande contacten (Fryslan House in Riga, studentenuitwisseling noordelijke onderwijsinstituten), 
maar ook wordt geconstateerd dat er amper of geen publicaties of rapporten bestaan over deze 
interactie. Wel wordt gesteld dat de exportoriëntatie van het noordelijke bedrijfsleven beperkt zou zijn 
en dat op grond daarvan “vraagtekens worden geplaatst bij de huidige internationale afzet van Noord-
Nederland in het Noord-Europese gebied”.   
 
Gegeven (a) de eerder geconstateerde potentieel interessante samenwerkingsmogelijkheden, en (b) 
de nadruk in het SNN-beleid op Noordoost-Europa beveelt de Raad aan om een uitgebreidere 
verkenning te laten uitvoeren naar de oriëntatie van het noordelijke bedrijfsleven op Noordoost-Europa 
en het oordeel van de bedrijven over nut en noodzaak om die uit te breiden via een initiatief als de 
NOA. Voor alle duidelijkheid, in de door de SER Noord-Nederland aan de onderzoekers verstrekte 
opdracht voor de quick scan, ontbrak de (financiële) ruimte om zo’n verkenning uit te voeren. 
Daarvoor zullen (a) bestaande statistische gegevens moeten worden bewerkt en geanalyseerd, dan 
wel (b) zelf gegevens moeten worden verzameld bij relevante bedrijven. Een voorbeeld van de eerste 
databron is het (landelijke) Handels Informatie Systeem van de gezamenlijke Kamers van 
Koophandel, waaruit – na bewerking - gegevens – ook per sector - kunnen worden afgeleid over de 
export en import van Noord-Nederlandse bedrijven naar en vanuit de landen die we tot Noordoost-
Europa plegen te rekenen. Met betrekking tot de stakeholders kan nog wel worden opgemerkt dat het 
NOA-initiatief alleen een succes kan worden als het bedrijfsleven aangeeft dat zij het een belangrijke 
zaak vinden om door middel van het NOA initiatief een sterke positie in dit gebied te kunnen 
bewerkstelligen. 
 
Het advies van de Raad om een verkenning te laten uitvoeren naar de interactie tussen Noord-
Nederlandse bedrijven en bedrijven elders in Noordoost-Europa maakt het op dit moment weinig 
zinvol in te gaan op enkele andere door SNN gestelde vragen en de opmerkingen tijdens de 
behandeling in de Raad van het concept-advies over de bestuurlijke inbedding. Dat vloeit voort uit het 
feit dat uit de verkenning zou kunnen blijken dat Noordoost-Europa voor sommige noordelijke sleutel- 
en speersectoren op dit moment veel belangrijker is dan voor andere. Zo’n conclusie heeft uiteraard 
consequenties op het door SNN te voeren beleid. Toch wordt op een tweetal aspecten, die 
grotendeels los staan van de verkenning, nog kort ingegaan.  
 
De adviesaanvraag stelt expliciet: ‘waar liggen de belangrijkste kansen voor het Noord-Nederlandse 
bedrijfsleven in Noord-Europa gerelateerd aan de sleutelgebieden en speerpuntsectoren van de 
Strategische Agenda?’ De quick scan maakt duidelijk dat niet iedereen gecharmeerd is van deze 
focus op sleutel- en speerpuntsectoren. Toch adviseert SER Noord-Nederland hieraan vast te houden. 
Via de sleutelsectoren en speerpunten uit de ‘Strategische Agenda’ wordt al een flink deel van het 
noordelijke bedrijfsleven bestreken. Ga je er van uit dat Noord-Nederland moet streven naar (a) een 
versterking van de exportoriëntatie en de kennisoriëntatie, dan kan dat het best gerealiseerd worden 
via de sectoren die voor Noord-Nederland belangrijk en perspectiefvol zijn en dan heb je het eigenlijk 
over de noordelijke sleutel- en speerpuntgebieden. Wel voegt de Raad hieraan toe dat bij het 
versterken van de exportoriëntatie het noordelijke MKB extra aandacht verdient. Uiteraard staat deze 
conclusie los van het feit dat ook Noord-Nederland alert moet blijven op nieuwe ontwikkelingen die 
zich aandienen, omdat die – op termijn - kunnen leiden tot nieuwe speerpunten voor Noord-
Nederland. Een laatste pragmatische overweging is dat het realiseren van economische 
structuurversterking - transitie naar een kenniseconomie - ook Europees beleid is (de Lissabon 
Agenda). Het is volstrekt duidelijk dat deze Europese keuze consequenties heeft op de besteding van 
Brusselse subsidiepotten.   
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Twee opmerkingen plaatst de Raad bij het ‘‘Actieplan NOA 2007-2010’. In zijn algemeenheid kan de 
Raad zich vinden in de daarin verwoorde bestuurlijke ambities ten aanzien van visie en missie. Ook 
daar is sprake van concentratie op (a) sleutelsectoren en speerpunten, (b) handelsrelaties en 
kennisnetwerken, en (c) structuurversterking. De Raad plaatst de volgende twee kanttekeningen.  
 
a. De geformuleerde visie is erg breed van karakter, ook al omdat men “een zo breed mogelijk 
maatschappelijk terrein” wil omvatten. Zo worden ‘culturele instellingen’ steeds expliciet in de 
beschouwing meegenomen. Uiteraard wordt niet ontkend dat cultuur een economische betekenis 
heeft, maar de Raad vraagt zich wel af of zo’n brede opstelling in de beginfase wel verstandig is. Het 
mede met hulp van SNN tot stand brengen van samenwerkingsconstructies tussen noordelijke 
bedrijven en kennisinstellingen met bedrijven en instellingen in Noordoost-Europa is al moeilijk 
genoeg.  

 
b. De geformuleerde doelstellingen zijn naar het oordeel van de Raad te vaag. Voor de (korte) termijn 
2007-2010 is dat – enigszins begrijpelijk - : “een toename van het aantal contacten en versterking van 
de netwerken tussen overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en culturele instellingen van Noord-
Nederland en Noordoost-Europa’. Hoewel de lange termijndoelstellingen wel iets concreter zijn, laten 
ook die zich niet gemakkelijk relateren aan economische structuurversterking en daar gaat het 
uiteindelijk om. De SER Noord-Nederland zou dan ook graag hardere en ook meetbare doelstellingen 
zien. Het door ons voorgestelde onderzoek kan daarbij ook dienst doen als nulmeting waaraan de op 
langere termijn te boeken voortgang kan worden afgemeten. 


