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Economische drive
bedreigt open ruimte

DAGSTELLING

Provincies hebben allemaal de behoefte om economisch te
excelleren. De stelling: Economische ambities bedreigen
de ruimtelijke rijkdom.

RADBOUD ENGBERSEN
KOOS VAN DIJKEN

Nederland is misschien
niet het allermooiste land
van de wereld, maar we
komen dicht in de buurt.

Wie alle provincieakkoorden leest,
zoals wij hebben gedaan, moet weer-
stand bieden tegen de aanvechting
de zomervakantie in eigen land te
boeken. De akkoorden vormen een
meerstemmig loflied op het Neder-
landse landschap. Maar is er één the-
ma dat de akkoorden verbindt, dan
is het economie. De boodschap die
uit alle gewesten opklinkt, is dat je
met landbouw, landschap, natuur,
water en erfgoed wél je boterham
moet kunnen verdienen.

Of zoals het in de akkoorden staat:
ze moeten ‘beleefbaar’ zijn. De keuze
is begrijpelijk. De provincies zijn
diep geraakt door de crisis.

De overtuiging dat het econo-
misch getij is gekeerd, treffen we in
alle provincies aan, én de overtui-
ging dat een internationale oriënta-
tie bedrijvigheid en banen oplevert.
Geen grensweerstanden meer, het
gaat om grensoverschrijdend den-
ken. We zien een sterke economi-
sche oriëntatie op Duitsland.

Groningen wil het werken over de
grens vergemakkelijken en ijvert
voor een snellere treinverbinding
met Bremen. Drenthe heeft een
Duitsland-agenda. Maar de provin-
ciale blik reikt verder dan de directe
buren. Niet alleen de Randstedelijke
provincies denken mondiaal, ook
‘Fryslân gaat meer de wereld in’.

Ondanks hun internationale am-
bities, weten de provincies de profie-

len van hun regionale economieën
maar bleekjes te benoemen. Het is
alles circulaire economie, netwerk-
economie, energietransitie en duur-
zaamheid wat de klok slaat.

‘We zijn het land van Melk en Wa-
ter’, schrijft Fryslân en wijst op de
aanwezige innovatieve water- en
zuiveltechnologie. Het voorbeeld
maakt meteen duidelijk dat het niet
‘gemakkelijk is economische en
landschappelijke belangen op elkaar
af te stemmen. Het loslaten van het
melkquotum zorgt voor nieuwe zui-
velfabrieken en megastallen, met
het risico op landschappelijke mo-
noculturen.

Graaft Fryslân daarmee zijn eco-
nomische graf? Kwaliteitsverlies van
het fraaie Friese landschap kan tot
een economisch drama leiden op
terreinen van toerisme, recreatie en
de markt voor tweede huizen.

De provincies, die voorheen be-
kendstonden als begripvolle partner
van de kleine kernen, stellen de ste-
den centraal. Fryslân met zijn 400
dorpen typeert zichzelf als ‘netwerk-
stad Fryslân’. Maar het is belangrijk
dat provincies in de gaten hebben
dat steden in de sfeer van groen al
een tijdje bezig zijn met een specta-
culaire kwaliteitssprong. Straks
staan koeien in de grootstedelijke
achtertuinen en windmolens in die

Met landbouw,
landschap, natuur,
en water moet
je wel verdienen

van de plattelander. De vraag is of de
provincies hier voldoende alert op
zijn.

‘Beleving’ is het dragende concept
voor provincies waar het natuur, wa-
ter, landschap en erfgoed betreft.
Geen heilige, onaanraakbare natuur,
en ook de herbestemming van de
groeiende erfgoedberg vraagt vol-
gens de akkoorden in de eerste
plaats ondernemingsgeest.

Deze alles overheersende econo-
mische invalshoek kan ook tot aan-
tasting van de Nederlandse land-
schappen leiden. Bovendien is het
voor landelijke regio’s niet eenvou-
dig te concurreren met de stedelijke
belevingsindustrie (festivals, win-
kels, musea, monumenten).

De vraag is of provincies deze con-
currentieslag om beleving tot in alle
hoeken en gaten van het land moe-
ten stimuleren. De provincies willen
hun regionale economieën verster-
ken, maar dat zou niet ten koste mo-
gen gaan van kust- en veenweide-
landschap en bijvoorbeeld het we-
relderfgoed van de Wadden. Ook
rust en ruimte zijn een groot goed.

Gezaghebbende interprovinciale
regie en coördinatie zijn nodig om
de kwaliteit van onze gebouwde om-
geving en landschap te bewaken en
waar dat maar mogelijk is te verbete-
ren. Het mag toch niet zo zijn dat
straks de echte stilte slechts gevon-
den kan worden in een leegstaand
kantoor op een in de steek gelaten
zichtlocatie.
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Het Friese land van melk en water dreigt te verworden tot een monocultuur. FOTO LC


