
 
Aan de informateur 
Mevrouw drs. M.I. Hamer, 
P/a Tweede Kamer der Staten-Generaal 
t.a.v. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG  
 
 
Leeuwarden, 18 mei 2021 
 
Behandeld door :  W.J. Schuilenburg 
Telefoonnummer :  06-24 25 24 61 
Briefnummer  :  UP-21-00171 
Bijlage   :  1 
E-mail   :  publicaffairs@snn.nl  
Onderwerp  :  Inbreng Noord-Nederland t.b.v. kabinetsformatie 2021 
 
 
Geachte mevrouw Hamer, 
 
Graag wensen wij u vanuit Noord-Nederland veel wijsheid en succes toe bij de uitdagende 
formatieperiode die u tegemoet gaat.  
 
Als regio achten wij een voorspoedige formatieperiode van groot belang, waarbij het herstelbeleid 
van Nederland voorop staat. In de aangenomen motie Kaag/Rutte (35 788, Nr. 25) wordt 
aangegeven daar verschillende expertises en bestaande rapporten en adviezen voor te benutten. 
Wat ons betreft kan het herstelbeleid niet zonder de betrokkenheid van de regio’s, daar liggen de 
grootste opgaven. Wij zien hierbij een actieve rol voor de regio in herstel op de lange termijn, 
omdat juist hier maatwerk kan worden verricht voor die regionale opgaven. Daarbij verwijzen wij 
ook graag naar de aanbevelingen van het onlangs gepubliceerde Adviesrapport ‘Rol nemen, ruimte 
geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking’ van de Raad voor Openbaar Bestuur. 
 
In de bijlage treft u onze brief aan uw voorganger, de heer Tjeenk Willink. Ons aanbod om u onze 
visie en ambitie toe te lichten blijft onverminderd staan. Als regio maken wij het verschil in het 
herstel van Nederland! 
 
Hoogachtend, 
 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland, 
 
 
 
De heer A.A.M. Brok, 
voorzitter 
 



 
Aan de informateur 
De heer mr. H.D. Tjeenk Willink, 
P/a Tweede Kamer der Staten-Generaal  
t.a.v. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie  
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
Leeuwarden, 21 april 2021 
 
Behandeld door : W.J. Schuilenburg 
Telefoonnummer : 06-24 25 24 61 
Briefnummer  : UP-21-00139 
E-mail   : publicaffairs@snn.nl 
Onderwerp  : Inbreng Noord-Nederland kabinetsformatie en verzoek tot uitnodiging 
 
 
 
Geachte heer Tjeenk Willink 
 
In Noord-Nederland werken de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, 
Emmen, Groningen en Leeuwarden samen aan ambities en uitdagingen. Samen met het 
bedrijfsleven, het mkb, de Universiteit van het Noorden en het beroepsonderwijs willen we Noord-
Nederland sterker, duurzamer en welvarender maken. 
 
Wij wensen u veel wijsheid toe bij de verantwoordelijkheid die u is toebedeeld, we zijn positief dat 
u in het formatieproces de grote opgaven vooropstelt. We hopen dat u, net als wij, vindt dat 
Nederland een land blijft van verbinding. Dat het in alle plaatsen en regio's prettig wonen en 
werken is, dat iedereen meedoet aan de economie van de toekomst met als doel; een brede 
welvaart. Zeker tijdens en na de coronacrisis wordt economisch en maatschappelijk perspectief 
belangrijk voor onze regio.  
 
Bouwstenen voor het Deltaplan  
Onze regio is een geweldige plek om te wonen, te werken en te innoveren voor onze 1,7 miljoen 
inwoners. We zien ook nationale uitdagingen; het dichtslibben van de Randstad, de krimp buiten 
de stedelijke centra en de banen die daardoor beschikbaar komen in Noord-Nederland. Investeren 
in de noordelijke infrastructuur ontlast de Randstad en maakt het Noorden vitaler. Dit past bij de 
wens van de Rijksoverheid om de stedelijke regio’s beter met elkaar te verbinden. Een betere 
connectie met Duitsland en Scandinavië via Noord-Nederland is daarnaast goed voor de 
internationale bereikbaarheid van heel Nederland en de noordelijke werkgelegenheid.  
 
De Tweede Kamer heeft het Kabinet gevraagd een integraal Deltaplan voor Noord-Nederland te 
maken, waarin aangeven wordt wat onze bijdrage aan de nationale woningbouwopgave kan zijn. 
Dit hebben de SNN-partners (de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en de gemeenten Assen, 
Emmen, Groningen en Leeuwarden) samen met de provincie Flevoland voortvarend opgepakt. Dit 
heeft geleid tot onze gezamenlijke visie Bouwstenen voor het Deltaplan: Noordelijk Nederland en 
het Stedelijk Netwerk Nederland Beter Verbonden. 
 



 
Als Noordelijk Nederland zien we mogelijkheden voor de bouw van 220.000 extra woningen, 
bovenop de al bestaande opgaven. Onze gezamenlijke visie voor wonen, werken, economische 
ontwikkeling en bijbehorende bereikbaarheid kan niet zonder een samenhangend pakket van 
drie investeringen in het spoornetwerk: de Lelylijn als snelle verbinding Randstad-Noorden (met 
40 minuten reistijdwinst), verbetering van de spoorontsluiting Randstad-Zwolle-Assen-
Groningen/Leeuwarden en de aanleg van de Nedersaksenlijn. Deze lijn verbindt Enschede via 
Emmen direct met Groningen.  
 
Investeringen in deze infrastructuur verbeteren het vestigingsklimaat en de economische positie 
van Noordelijk Nederland, inclusief een betere bereikbaarheid over het spoor met Duitsland. 
 
Regio altijd als uitgangspunt voor het nieuwe Kabinet 
Veerkrachtige regio’s zijn van groot belang voor een gezonde economische groei in het hele land. 
Nederland is een optelsom van regio’s. De regio is dus belangrijk. Niet alleen voor de mensen die 
er wonen, maar ook voor de oplossingen die bijdragen aan de brede welvaart in heel Nederland.  
 
Zo vinden wij het heel belangrijk dat in het Noorden leefbaarheid wordt bevorderd, onder andere 
in krimpregio’s. We investeren in de landsdelige culturele samenwerking in We the North. De 
welvaart van een inwoner van Nederland mag niet louter afhankelijk zijn van de woonplaats. Als 
beleid voor de regio goed is, werkt dat door in ruimte voor de Randstad. Graag werken we ook in 
de komende Kabinetsperiode verder met het Rijk aan regionale opgaven en landelijke ambities in 
RegioDeals. 
 
Bij het economisch herstel na corona zullen instrumenten nadrukkelijk aan de regionale economie 
gekoppeld moeten worden, wij stellen dan ook voor de Recovery en Resilience Facility (RFF) 
volgens het Europese subsidiariteitsbeginsel deels in regionale programma’s vorm te geven, zodat 
maatwerk voor het herstel van de regionale economie geleverd kan worden.   
 
Doorbouwen aan de economie van de toekomst 
De rust en ruimte van Noord-Nederland maken ook dat we innovaties nodig hebben op het gebied 
van mobiliteit, landbouw, energie, zorg, openbaar vervoer en onderwijs. De brede welvaart kan 
immers alleen maar toenemen als we economische verschillen terugdringen en gebruik maken 
van alles wat het Noorden te bieden heeft.  
 
We werken aan een circulaire economie. Circulaire principes sluiten naadloos aan op de kracht van 
de bestaande noordelijke economie, zoals onze expertise op watertechnologie. Grondstofstromen 
uit sterke ketens als landbouw, chemie en ook afval worden benut voor ‘biobased’ producten en 
bedrijvigheid. Het aanwijzen van Noord-Nederland als Circulair Living Lab van Nederland, een 
regio waarin de eerste grondstoffenkringloop voor 2025 al gesloten wordt, zal internationale 
expertise opleveren. 
 
In Noord-Nederland werken het wetenschappelijk onderwijs en het hoger- en middelbaar 
beroepsonderwijs intensief samen in de Universiteit van het Noorden. Samen willen we de 
economische- en innovatiekracht van Noord-Nederland volledig benutten en vergroten. Ook 
werken we aan scholing van onze inwoners. De gefragmenteerde toeleiding naar de arbeidsmarkt 
willen we vervangen door regionaal maatwerk, voor onder andere een Leven Lang Ontwikkelen. 
 
Onze boeren werken aan de omslag naar kringlooplandbouw. Dit sluit aan bij de Europese Green 
Deal en ‘the farm to fork-strategy’. We vragen van het nieuwe Kabinet langjarige duidelijkheid 
voor de boeren; je kunt niet groen doen, als je rood staat. Graag zien we dat natuurinclusieve 



 
landbouw als de landbouw met toekomst gekozen wordt en dat deze ontwikkeling langjarig met 
passende financiering en wet- en regelgeving gestimuleerd wordt. 
 
Onze regio levert nu al ruim 20 procent van de duurzame energie van Nederland. We zijn de 
Europese voorbeeldregio waar het de uitrol van de waterstofeconomie betreft. Onze inzet voor 
de ontwikkeling van een grootschalige waterstofeconomie draagt bij aan de Nederlandse 
economie. Die heeft een positief effect op de vestiging van bedrijven in Nederland. Het nieuwe 
Kabinet kan werken aan de vormgeving van een nationale waterstofbackbone, dat is de 
infrastructuur tussen het Noorden en de rest van het land en het buitenland, waardoor Nederland 
transformeert van een aardgasland naar een waterstofland. Om meer groene waterstof te kunnen 
produceren hebben we de aanwijzing nodig van kavels voor grootschalige windparken op de 
Noordzee.  
 
We hebben visie en ambitie voor Nederland. Graag zouden we als Noorden uitgenodigd worden 
voor een gesprek aan uw formatietafel! Nogmaals wensen we u veel wijsheid toe.  
 
 
Hoogachtend,  
  
 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland,  
   
 
 
 
 
De heer A.A.M. Brok,  
voorzitter 


