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FRISO DE ZEEUW

REGIO OP EIGEN KRACHT ALS GEUZENNAAM

Ontwikkelingsperspectief 2015, regio op eigen kracht. Zo 
heet het document dat de Kamer van Koophandel Noord-
West Holland, in coproductie met de Praktijkstoel Ge-

biedsontwikkeling aan de TU Delft, eerder dit jaar heeft opgesteld. 
Het werkgebied van de KvK behelst Noord-Holland boven het 
Noordzeekanaal, minus Zaanstad en IJmond.
Met het economische domein als uitvalsbasis hebben wij verbindin-
gen gelegd met andere domeinen die ruimtelijk relevant zijn, zoals 
wonen, water, natuur en landschap. Wij hebben gekozen voor een 
regio-specifi ek profi el met drie drivers, de voortsturende krachten 
voor economische ontwikkeling. Dat zijn agribusiness, energie en 
water en vrijetijdsindustrie. 
Ik noem als voorbeeld toerisme en recreatie: de kust van Noordzee, 
Waddenzee en IJsselmeer, historische binnensteden, veenweidege-
bieden en polders. Een inhoudelijk concept is er inmiddels (Neder-
land onder de zeespiegel), maar marketing en gebiedspromotie zijn 
versnipperd. Zuid-Limburg strekt tot voorbeeld; lokale overheden, 
provincie en toeristische bedrijfsleven hoesten een extra budget van 
€ 300.000 per jaar op om de branding van de regio te versterken.
Economische visies van het georganiseerde bedrijfsleven willen nog wel 
eens een smal-sectorale scope hebben. Met een ongenuanceerd pleidooi 
voor meer weginfrastructuur en een sfeer van ‘alles moet overal kun-
nen’ zolang er maar sprake is van initiatieven van ondernemers. De 
Visie zet juist in op economische krachtenbundeling en ruimtelijke 
kwaliteit. Wij kiezen dus voor regionale (dus geen lokale) bedrijfster-
reinen. Tweede voorbeeld: de ruimtelijke kwaliteiten van ‘Laag Holland’ 
(veenweidelandschappen en polders) verdienen bescherming. Daarin 
passen alleen kleinschalige ingrepen. Derde voorbeeld: de verstedelij-
king dient vooral plaats te vinden in de stedelijke agglomeraties Alk-
maar en Hoorn. 

De verleiding is groot om in zo’n regionale visie de kenniseconomie en 
de creatieve sector te omarmen. Wij hebben die verleiding weerstaan in 
het besef dat je je daarmee niet onderscheidt; andere regio’s hebben 
gewoon betere papieren om daarin te excelleren. Wel is de beschikbaar-
heid van jonge, goed opgeleide mensen een universele sleutelfactor 
voor een voorspoedige regionale economische ontwikkeling. Innovaties 
komen vaak uit hun handen. De aanwezigheid van hoger onderwijs en 
kennisinstituten, passende woonmilieus en stedelijke horeca- en cul-
tuurvoorzieningen is dan cruciaal. 
Op het ruimtelijke economische vlak zijn het overheden die randvoor-
waarden scheppen met planologische keuzes en het doen van investe-
ringen. Het zijn keuzes die het lokale schaalniveau vaak te boven gaan. 
Maar tussen gemeenten in Noord-West Holland domineert in het alge-
meen de onderlinge concurrentie. Andere regio’s in het land laten zien 
dat het beter kan. Ik onderscheid drie stadia van intergemeentelijke sa-
menwerken: eerst de receptievariant: bestuurders spreken veel met el-
kaar, maar komen alleen samen in actie als het om externe belangenbe-
hartiging gaat, zoals binnenhalen van subsidies. Het tweede stadium 
heet tot en met de pijngrens. Dan maken gemeenten keuzes die voor 
bepaalde gemeenten beter uitvallen dan voor andere: de locatieaanwij-
zing van bedrijfs- en woonlocaties is het meest sprekende voorbeeld. In 
het derde stadium wordt het samen dokken, en dan brengen de ge-
meenten samen een substantieel bedrag op voor regionale investerin-
gen in bijvoorbeeld infrastructuur, herstructurering van bedrijventer-
reinen en regionale groengebieden. Noord-West Holland bevindt zich 
grotendeels nog in het receptiestadium plus. De ondertitel van het Ont-
wikkelingsperspectief 2015 luidt: Regio op eigen kracht. Dit was tot voor 
kort een besmette kreet, want in het beleidschinees betekent het een 
regio die het zonder specifi eke rijkssubsidie moet stellen. Noord West 
Holland trekt zich daar niets van aan en draagt het motto met trots.


