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Hoofdstuk IV De regio Noord-Nederland 

1.1 Inleiding

Of Noord-Nederland in de periode 1960-1992 als een samenhangende regio kan worden beschouwd 
en of er sprake is van een hang naar meer autonomie, is nog maar de vraag. Centraal kenmerk daarvan 
moet dan zijn het vóórkomen van een breed gedragen eigen identiteit, met daarenboven een openlijke 
claim op meer autonomie. Laten we ons in eerste instantie beperken tot dat eerste aspect, het al dan 
niet bestaan van een noordelijke identiteit. Op het eerste gezicht lijkt er eerder sprake te zijn van drie 
afzonderlijke identiteiten: een Friese, een Groningse en een Drentse. 
Carola Simon (SIMON, 2004) geeft aan dat op twee manieren over streekidentiteiten kan worden 
gedacht, namelijk op een essentialistische of een constructivistische wijze. De eerste denkwijze gaat er 
van uit dat identiteit een vanzelfsprekend, statisch en homogeen gegeven is. Toevallige en veranderende 
omstandigheden en relaties gebaseerd op macht of sociale interacties worden niet erkend. De tweede 
denkwijze erkent deze juist wel en stelt dat streekidentiteiten onderhevig zijn aan veranderingen en 
voortdurend in ontwikkeling zijn, mede ook omdat de binding van mensen met streken kan veranderen. 
Een streek heeft dan ook niet een identiteit, maar verschillende. De constructivistische benadering maakt 
duidelijk dat streekidentiteiten niet los kunnen worden gezien van de betekenissen en de functies die in 
bepaalde situaties door actoren worden toegekend aan een bepaald soort gedrag. ‘Streekidentiteiten zijn 
context afhankelijk’, stelt Simons. Zij kiest in haar onderzoek nadrukkelijk voor de constructivistische 
benadering. Een voorbeeld dat wij gaarne volgen.

De constructivistische benadering biedt in elk geval ruimte voor het co-existeren van meerdere elkaar 
al dan niet overlappende streekidentiteiten. Het manifeste karakter van provinciale identiteiten sluit dus 
geenszins het bestaan van een noordelijke identiteit uit.

Wat Noord-Nederland betreft, is er sinds 1945 vooral op sociaal-economisch terrein sprake van een 
zekere samengroei van de drie noordelijke provincies. Daardoor ondervinden de voordien dominante, 
provinciale contexten ten minste enige concurrentie van een groeiende, meer noordelijke context. Die 
noordelijke samengroei stimuleert vervolgens nadrukkelijk verdere, noordelijke identiteitsvorming. 
De  afzonderlijke provinciale identiteiten in Noord-Nederland leiden zo nu en dan tot het nodige 
geharrewar. Zo botsen het onderdrukte, Friese nationalisme en de eigengereide Groninger mentaliteit 
nog wel eens met elkaar, met als gevolg de nodige wederzijdse animositeit en het belemmeren van de 
verdere ontwikkeling van een noordelijke identiteit.  

De vraag kan ook gesteld worden of de drie noordelijke provincies al dan niet  tezamen een enigszins 
afwijkend deel van Nederland als geheel vormen. In dat geval wordt door niet-noorderlingen het 
voorkomen van een gemeenschappelijk noordelijke identiteit als vanzelfsprekend aangenomen, al hoeft 
dat door de noorderlingen zelf niet zo direct gevoeld te worden.  
In de in 1991 verschenen bundel opstellen ter gelegenheid van het afscheid van de historicus M.G.Buist 
als hoogleraar in Groningen roepen de drie redacteuren, K. van Berkel, H. Boels en W.R.H. Koops, de 
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vraag op of Noord-Nederland een van de rest van Nederland te onderscheiden entiteit is. (BUIST et al, 
1991) In hun gezamenlijke inleiding zeggen zij daarover:14

“De (twee eeuwen) natievorming is niet overal gelijkmatig verlopen; in de ene streek heeft 
het lokale kader meer weerstand geboden tegen het nationale kader dan in andere streken. 
Ook heeft de natievorming niet overal tot dezelfde resultaten geleid. Een gebied dat ondanks 
twee eeuwen centralisatie en uniformering nog altijd een herkenbare en als zodanig gevoelde 
eigenheid ten toon spreidt, is het Noorden, waarmee hier de provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe bedoeld worden.  Hoewel de verschillen tussen deze provincies onderling ook bepaald 
niet te verwaarlozen zijn (men denke aan de taalverschillen of aan het verschil tussen klei en 
zand), blijkt keer op keer het Noorden over een zelfbewustzijn te beschikken, dat het een eigen 
positie tegenover de rest van het land doet innemen.”   

Uit het voorgaande kan de (voorlopige) conclusie getrokken worden, dat er voldoende aangrijpingspunten 
zijn om Noord-Nederland als een bijzondere, samenhangende en eigenstandige regio te beschouwen. 
Noord-Nederland is dan een herkenbaar ‘social construct’15, waaraan ook de nodige identiteiten 
kunnen worden toegeschreven. Overigens betekent dat niet dat er geen ruimte meer zou zijn voor de 
afzonderlijke, noordelijke provincies om eveneens als herkenbare ‘social constructs’ vorm te kunnen 
geven aan de eigen, provinciale identiteiten. Ook is de mogelijkheid om de onderlinge verschillen tussen 
de Noordelijke provincies te accentueren en daarmee de noordelijke gezamenlijkheid te ondermijnen 
minstens even groot als de mogelijkheid om de gezamenlijke kenmerken van het Noorden als geheel 
juist te accentueren, bijvoorbeeld om ruimte te scheppen voor het verder uitgroeien van Noordelijke 
eenheid. 

Vanaf 1945 groeit er voor de drie Noordelijke provincies in toenemende mate een gezamenlijke 
context, waarbinnen er sprake is van een zekere convergentie van hun ontwikkeling. Zo ontwikkelt 
zich langzaam aan het idee van een regio Noord-Nederland, oftewel ‘het Noorden des Lands’. 

In dit hoofdstuk, in het bijzonder in paragraaf 4.2, wordt het onderzoek naar die groeiende, noordelijke 
samenhang doorgezet.
In paragraaf 4.3 wordt de gezamenlijke na-oorlogse ervaring van de drie noordelijke provincies 
onderzocht aan de hand van een analyse van het regionaal beleid van de rijksoverheid en van de 
betrokkenheid van de noordelijke provincies daarbij. 
In paragraaf 4.4 wordt vervolgens een (nog steeds voorzichtig) antwoord gegeven op de in 4.1 en in 
hoofdstuk 3.2 gestelde vraag of Noord-Nederland vandaag de dag als een in alle opzichten geïntegreerde 
regio kan worden beschouwd.

4.2 Bestaat Noord-Nederland wel?

Noord-Nederland?
Begin twintigste eeuw bestond Noord-Nederland eigenlijk nog niet. Groningen, Fryslân en Drenthe 
waren op dat moment al bijna honderd jaar provincies van het Koninkrijk der Nederlanden. Hun 
gewestelijke autonomie hadden zij aan het begin van de Franse tijd moeten opgeven (KUIPER, 2002). 
Na de bijna volledige culturele integratie van het Noorden binnen dat Koninkrijk, in de eerste helft 

14 Van Berkel, Boels en Koops (red.), Nederland en het Noorden, 1991, pagina ix
15 Bij de constructivistische methode wordt er van uit gegaan dat de streekidentiteiten sociale constructies 

zijn en dat actoren met verschillende doelstellingen verschillende identiteiten toekennen aan een streek of 
regio.
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van de negentiende eeuw (BOEKHOLT, 1991), zette zich in de tweede helft van die eeuw ook een 
verdere economische integratie door, zij het, dat zich in Groningen aanvankelijk nog een aanzet tot 
een eigen industriële “take-off” manifesteerde (KOOY, 1986 en ZANEN, 2000). Afgezien van dit 
laatste was vanaf 1875 de overheersende trend, dat de drie Noordelijke provincies zich steeds meer 
ontwikkelden tot een soort periferie van West-Nederland. En dat in een periode dat deze noordelijke 
streken juist verder ‘ontsloten’ werden door de aanleg van nieuwe rijksstraatwegen en door de bouw 
van het nieuwe, nationale spoorwegnet (KOOIJ, 1998). De ‘relatieve’ afstand (bijvoorbeeld uitgedrukt 
in de benodigde reistijd om van Groningen naar Den Haag te komen) tussen Noord- en West-Nederland 
nam af. Tegelijkertijd werd het Noorden steeds minder belangrijk voor de nationale economie en kwam 
het gevoelsmatig steeds ‘verder af’ te liggen van het economisch centrum van Nederland, waarvan het 
tot in de tweede helft van de negentiende eeuw zelf nog behoorde. 
(DE VRIES, 1998).
Gemeenschappelijke ervaringen sindsdien, het aflopen van de turfwinning, de mechanisatie van de 
landbouw en - in het verlengde van beide - de structureel hoge werkloosheid, maakten dat de drie 
Noordelijke provincies zich in het eerste kwart van de twintigste eeuw in het geheel van de Nederlandse 
staat wat ongemakkelijk voelden. Zeker toen de aanvankelijk perspectiefvolle industrialisatie van vooral 
de provincie Groningen vanaf 1920 bleek te stagneren. Vervolgens drukte ook de crisispolitiek van Colijn, 
met zijn vernederende werkverschaffing, relatief zwaar op een groot deel van de noordelijke bevolking. 
Toen dan na de Tweede Wereldoorlog de werkloosheid zich in deze streken bleef manifesteren (ondanks 
de forse, jaarlijkse vertrekoverschotten ten gunste van het Westen en het Zuiden en ondanks het op 
gang komen van een redelijk omvangrijke, industriële ontwikkeling in een aantal zwakke noordelijke 
deelregio’s - denk aan Emmen, Drachten en Delfzijl - begon zich iets van een gezamenlijk gevoel van 
regionale achterstelling te ontwikkelen. In 1947 werd bijvoorbeeld in Bakkeveen een conferentie van de 
‘randprovincies’ georganiseerd. Thema’s daar waren: het tegengaan van het centralisme in Nederland 
en de betekenis van regionalisme. (HOOGSTRATEN, 1983, blz. 40). De drie noordelijke provincies 
trokken in de loop van de jaren vijftig al snel hun conclusies uit de nieuwe, na-oorlogse ontwikkelingen. 
Zij richtten tezamen in 1957 een lobbyclub op: de Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN). 
Aanleiding daartoe was de publicatie van de rijksnota “Het Westen en overig Nederland”, waarop 
zij gezamenlijk wilden reageren. Die nieuwe samenwerking leverde in 1958 een eigen nota op: “Het 
Noorden in Nederland”, in 1960 gevolgd door “De toekomst van het Noorden des Lands”.
Niet alleen wat de bestuurders betrof, maar ook meer in het algemeen, leidde het achterblijven van 
de ontwikkeling van Noord-Nederland en de inadequate reacties daarop van de rijksoverheid tot een 
groeiende spanning tussen het landsdeel Noord en de Haagse politiek. 

Taalstrijd en het ontstaan van regionalistische politieke stromingen
Een nieuw element in de noordelijke politiek was de opkomst van regionalistische politieke formaties. 
In Friesland was al vanaf eind jaren veertig sprake van een rivival van de Friese Beweging. Met name 
het principiële optreden in 1951 van de PvdA’er Fedde Schurer, toen hoofdredacteur van de Friese 
Koerier, die door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld werd omdat hij weigerde Nederlands te 
spreken, leidde tot een opleving van de Friese taalbeweging. In samenhang met zijn opstelling voor 
het gerecht was er tijdens de betreffende zitting sprake van een demonstratie van sympathisanten van 
Schurer voor het gerechtsgebouw. De Leeuwarder politie greep hard in en joeg de demonstranten uit 
elkaar. ‘Kneppel Freed’ (‘knuppel-vrijdag’) was geboren, evenals een golf van sympathie voor de zaak 
van de Friese taal. De taalbeweging nam in Friesland vervolgens een snelle vlucht. Men richtte zich 
vooreerst vooral op het realiseren van praktische zaken als het verplicht stellen van het vak Fries in 
het basisonderwijs en het gebruik van het Fries in de rechtzaal en in het bestuurlijk verkeer. Dat ging 
de jongeren in die beweging niet snel genoeg. In 1962 richtte een drietal van hen de FNP, de Fryske 
Nasjonale Partij, op, die na verloop van tijd zowel op het lokale als op het provinciale vlak de nodige 
aanhang wist te verwerven. 
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Van een Groninger (taal)beweging was direct na de oorlog nauwelijks sprake. De toen actuele kwestie 
van de “doorbraak” wist alle progressieve geesten in die provincie te vangen. Het ging er om te trachten 
de tot dan toe bestaande scheidslijnen tussen de verschillende groepen progressieve politici op te heffen 
en tot een nieuwe politieke formatie te komen. De discussies waren fel. Met name binnen de SDAP, 
een van de direct betrokken stromingen, kon men moeilijk afscheid nemen van de oude, vertrouwde 
vormen en gedachten.16 De toch doorgezette doorbraak bleek, zeker ook in de provincie Groningen, geen 
doorslaand succes. De nieuwe PvdA kwam bij de eerste na-oorlogse verkiezingen in 1946 slecht uit de 
verf en het was vooral de CPN die profiteerde van de meer linkse orientatie van de Groninger kiezers. 
Nadat gedurende het eerste gedeelte van de Koude Oorlog (vanaf 1947 tot de relatieve ontspanning 
eind jaren zestig) de CPN nagenoeg was verdwenen en de PvdA nogal nadrukkelijk als regeringspartij 
opereerde, kwam er vooreerst vanuit het Noorden nauwelijks nog een eigen, regionaal geluid naar 
voren. Pas rond 1960, met de opstart van de BCN, de oprichting van de FNP en het voorzichtig 
ontwaken van de regionale vakbeweging, kwam daar heel langzaam verandering in. Eind jaren zestig 
veranderde de situatie nog verder. De CPN wist in de provincie Groningen onder leiding van Fré Meis 
zelfs een heuse nabloeiperiode  te bewerkstelligen. In het nieuwe politieke klimaat was er in potentie 
nu ook in Groningen, in navolging van Friesland (met de oprichting van de FNP) ruimte voor een 
onafhankelijke, regionale (taal)partij. In januari 1974 (VOERMAN, 1987) werd de Grunneger Bond 
opgericht. Voorzitter “Haarm Maaijer”, zoals hij zichzelf noemde, slaagde er met zijn beweging evenwel 
niet in om als politieke stroming door te breken.17 Waarschijnlijk vanwege de grote Anklang van Meis 
- Meis behaalde in 1970 een eclatante verkiezingsoverwinning bij de provinciale Statenverkiezingen  
(de CPN ging van twee naar acht zetels in de Groninger Staten) – bleek de electorale ruimte voor de 
Grunnegerbond in die periode te beperkt.

Het ontstaan van een specifiek op het Noorden gericht regionaal beleid
Na de Tweede Wereldoorlog besloot de nationale overheid, vooral als gevolg van de participatie 
van SDAP/PvdA in de regering, te starten met een voortvarende politiek van wederopbouw, dat wil 
zeggen van herstel en vernieuwing van de nationale economie. Maar de bemoeienis van de politiek 
met de economie bleek blijvend te zijn. Vooreerst leidde dat, na de periode van wederopbouw, tot het 
publiceren in de periode 1949-1963, van een achttal achtereenvolgende industrialisatienota’s. Mede 
door de nauwe betrokkenheid van de nationale overheid met de industriele ontwikkeling kwam er ook 
daadwerkelijk een proces van verdere industrialisatie op gang. Ook het Noorden wist aanvankelijk 
van deze nieuwe industrialisatie mee te profiteren. Al gauw bleek evenwel, dat die ontwikkeling zich 

16 O. Knottnerus schrijft over ‘de omstreden doorbraak’ in hoofdstuk 10 van “Een eeuw socialisme en 
arbeidersbeweging in Groningen”, 1986

17 In Friesland groeide de FNP, na zijn verrassende start begin jaren zestig, langzaam door, met als voorlopig 
hoogtepunt het behalen van zeven Statenzetels in 2003. In 2007 liep dat aantal terug tot vijf, maar dat was 
vooral te wijten aan het beperktere aantal beschikbare zetels. 

 In Drenthe werd in 1990 de Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD) opgericht. Deze partij behaalde in 1991 
een zetel, in 1995 twee zetels en in 1999 drie zetels in de Provinciale Staten van Drenthe. Door onderlinge 
twisten splitste deze partij zich in 2002 in twee delen, waarna er in 2003 twee regionalistische partijen aan 
de Statenverkiezingen meededen (de OPD en Drents Belang). Beide kregen een zetel. In 2007 verloren 
deze beide partijen hun zetel (mede door de vermindering van het aantal Statenzetels). 

 De noordelijke, regionalistische stroming ‘Nieuw FoArum’ ontstond in 1997. Enkele sympathisanten van 
die stroming, afkomstig uit de provincie Groningen, startten in die provincie in 1998/1999 met de politieke 
formatie De Groningers. Zij wisten in 1999 net niet door te dringen in de Provinciale Staten. In 2002 werd 
vanuit Nieuw FoArum een nieuw initiatief genomen met de oprichting van de Partij voor het Noorden.  In 
2003 veroverde die partij twee zetels in de Provinciale Staten van Groningen. In 2007 werd dat een zetel 
(ook vanwege de terugval van het aantal Statenzetels). In Friesland en Drenthe, waar de Partij voor het 
Noorden in dat jaar ook meedeed aan de Statenverkiezingen, werden geen zetels behaald.
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voornamelijk in West-Nederland doorzette en er daarmee in de andere regio’s sprake was van een 
groeiende achterstand. De sterk groeiende vraag naar arbeidskrachten in West-Nederland leidde ook 
tot een omvangrijke, van Noord-Nederland uitgaande migratie richting het Westen (zie tabel 4.13). 
Ondanks die uitgaande migratie bleef de werkloosheid in het Noorden (relatief) hoog. Het tekort aan 
emplooi in het Noorden bleef daardoor lange tijd de grote push-factor achter die uitgaande migratie. 
Wat ‘het kapitaal’ betrof, oefende de stormachtige ontwikkeling van de Randstad ook aantrekkingskracht 
uit. Doordat enerzijds Noordelijke bedrijven door landelijke concerns werden overgenomen en 
anderzijds enkele belangrijke bedrijven vanuit Noord-Nederland geheel of gedeeltelijk naar het Westen 
verhuisden (bijvoorbeeld KSH, Lijempf, Wolters-Noordhoff en Douwe Egberts), was er sprake van een 
noorderlijk verlies aan kapitaal.

Teleurstellingen en niet-uitgekomen verwachtingen
Tegenover deze verschraling van de economische bedrijvigheid stonden de vrij omvangrijke impulsen, 
voortkomend uit de redelijk geslaagde industrialisatie-inspanningen. Het ging daarbij evenwel veelal om 
de vestiging van filialen van grote Nederlandse of zelfs multi-nationale ondernemingen (zoals Philips 
en AKZO). Er was daarmee sprake van een toenemende “filialisering” van de regionale economie. Dat 
had tot gevolg, dat de industriële productie in de noordelijke regio in veel directere zin afhankelijk 
werd van de economische gang van zaken elders: in tijden van conjuncturele tegenspoed werden - haast 
als vanzelfsprekend - de productiefilialen in de regio ingekrompen. Daardoor kon die toenemende 
filialisering ook beschouwd worden als een verzwakking van de Noordelijke economische structuur.

Toen de impuls van het na-oorlogse industrialisatiebeleid halverwege de jaren zestig was  uitgewerkt, 
werd alom een nieuwe impuls verwacht van de in diezelfde periode op te starten exploitatie van de 
grote aardgasvoorkomens in Slochteren en omgeving. Dat pakte anders uit. Het Noorden wist slechts 
beperkt te profiteren van de aardgasbaten. Afgezien van de vestigingen van Aldel en van het huidige 
Kollo in Delfzijl ontstond de nieuwe industriële werkgelegenheid op basis van het (hoogcalorische) 
aardgas voornamelijk in de Rijnmond en in Zuid Limburg.18 Via pijpleidingen werd het aardgas snel 
en efficient naar elders getransporteerd. De NAM (50% Shell en 50% Esso), de Gasunie (50% NAM, 
40% DSM en 10% Nederlandse staat) en vooral ook ’s rijks schatkist profiteerden bovenmatig van 
deze nieuwe bodemvondst. De plotselinge rijkdom van de nationale overheid, zoveel werd er wel aan 
het aardgas verdiend, werd in die periode niet aangewend voor een  versterking van de economische 
structuur van Noord-Nederland, noch die van Nederland als geheel. De nieuwe rijkdom werd besteed 
aan het uitbouwen van een wel zeer genereus nationaal stelsel van sociale zekerheid (in het buitenland 
in de jaren zeventig aangeduid als de ‘Dutch disease’). Tegen de verwachting van veel noordelijke 
bestuurders in leidden de aardgasvondsten niet tot een snelle uitbreiding van noordelijke industrie. 
Wel vestigen zich de hoofdkantoren van de NAM (Assen) en de Gasunie (Groningen) - niet dan nadat 
daarvoor zeer hard geknokt had moeten worden – in het Noorden. Al met al was men in het Noorden 
met al die gasvondsten niet veel opgeschoten.

18  In de achtste industrialisatienota, 1963, staat op blz. 81: “Het in het Noorden aangetoonde aardgas biedt 
een welkome basis voor de verdere uitbouw van de industriële structuur aldaar. De aanwezigheid van deze 
grondstof, alsmede het feit dat 25 miljard m3 is gereserveerd voor nieuwe industriële projecten, voor welke 
de beschikbaarheid van aardgas tegen een adequate prijs een voorwaarde is om in Nederland tot realisatie 
te komen, vergemakkelijkt immers de vestiging van bepaalde basisindustrieën in dit landsdeel.”
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4.3 Noord-Nederland, voorwerp van regionaal ontwikkelingsbeleid

Om de opstelling van de rijksoverheid beter te begrijpen, kan het beste haar eigen regionaal beleid 
onderzocht worden. Juist ook uiteengelegd in een aantal duidelijk te herkennen periodes. De 
ontwikkeling van het door de rijksoverheid gevoerde regionaal beleid, gericht op het versterken van de 
economie van Noord-Nederland (en van andere regio’s), wordt dan een spiegel van de feitelijke sociaal-
economische ontwikkelingen.
Hieronder willen we systematisch die te onderscheiden periodes analyseren.

4.3.1 Eerste periode, 1945-1950:  wederopbouw 
Nederland kwam geschonden uit de oorlog. Van de vooroorlogse  productiecapaciteit was 40% verloren 
gegaan als gevolg van verwoestingen en plunderingen, 5% van de woningvoorraad was verwoest en er 
was een algehele schaarste aan goederen. (MINISTERIE EZ, 1950)
De eerste naoorlogse regering bestond uit een partijencoalitie die al vlak voor de oorlog was ontstaan en 
waarbinnen sociaal-democratische planningsgedachten en het katholieke corporatieve gedachtengoed 
elkaar min of meer hadden gevonden. De directe bemoeienis van de staat met de economie stond 
buiten kijf. Wel werd er een hevig  gevecht geleverd over de vraag of de staat zelf de planning van de 
productie ter hand zou nemen of dat ten principale de economie in handen moest blijven van particuliere 
ondernemers, c.q. hun geldschieters, waarbij de staat slechts voorwaardenscheppend aanwezig zou 
zijn.
Na felle discussies en nadat de eerste naoorlogse verkiezingen de net opgerichte PvdA niet de verwachte 
verkiezingsoverwinning hadden bezorgd en de confessionelen onverwacht sterk uit de stembus 
kwamen, werd het pleit beslecht ten gunste van de tweede optie. (DE LIAGRE BÖHL, NEKKERS, 
SLOT, 1981) De PvdA legde zich daarbij neer in de wetenschap dat in elk geval wel een, wat wij nu een 
Keynesiaanse conjunctuurpolitiek noemen, gevoerd zou gaan worden. Alleen al daardoor was er sprake 
van een radikaal ander beleid dan het monetaire aanpassingsbeleid van de regeringen-Colijn in de jaren 
dertig. De regering nam als het ware verantwoordelijkheid voor het uitbannen van werkloosheid.

Aan de orde was in eerste instantie het herstel van de vooroorlogse productiecapaciteit, het bouwen van 
nieuwe woningen - ter compensatie van het in de oorlog verloren gegane woningbestand en om de snel 
groeiende bevolking huisvesting te kunnen bieden - en het zoeken naar een nieuwe grondslag voor de 
economie. Met name het steeds definitiever wordende verlies van Indonesië noopte tot een nog verdere 
ombouw van Nederland van een handelsnatie tot een modern industrieland. ‘Industrialisatie’ werd dan 
ook al gauw het algemene parool. In 1949 zag de eerste Industrialisatienota het licht.  
Het karakter van deze staatsbemoeienis met de economische ontwikkeling kan het beste worden 
beschreven als een soort indicatieve planning: de gewenste ontwikkeling van de industrie werd 
aangegeven, alsmede de overheidsmaatregelen die er op gericht waren om zo’n ontwikkeling een 
maximale kans van slagen te geven, d.w.z. het scheppen van het gewenste ‘industriële klimaat’. (DE 
LIAGRE BÖHL, NEKKERS, SLOT, 1981) De kern van die overheidsbemoeienis werd gevormd door 
een straffe en strakke loonpolitiek, waardoor de startende industrie, die zich vooral op de export diende 
te richten, kon werken met relatief lage lonen.
Die opbouwfase werd in eerste instantie getekend door schaarste aan productiemiddelen en –materialen, 
alsook door een daarmee samenhangende, negatieve betalingsbalans. Omstreeks 1947 was Nederland 
ongeveer failliet. De Marshall-hulp bood uitkomst en maakte de overbrugging mogelijk naar een 
periode die, achteraf gezien, gekenmerkt werd door groeiende exporten van de tot een zekere bloei 
komende industrie. 

Ook Noord-Nederland kwam enigszins gehavend uit de oorlog. Zo was het centrum van de stad 
Groningen tijdens de bevrijdingsgevechten deels verwoest, terwijl grote gebieden van de provincie 
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Groningen onder water stonden. In het gehele land, dus ook in het Noorden, waren fabrieken door de 
Duitsers ontmanteld. Bovendien was er sprake van een vrij algehele ontreddering.
Z.O.Drenthe had, merkwaardigerwijs, in zekere zin ook enigszins kunnen profiteren van de 
oorlogsomstandigheden. De algehele schaarste aan energie had geleid tot een onverwachte na-bloei 
periode van de turfwinning. Tijdelijk was in deze regio de vooroorlogse arbeidsreserve, die als gevolg 
van het aflopen van de vervening was opgelopen tot zo’n vijf duizend man, gewoon verdwenen. 
Dat veranderde na de oorlog weer snel: werkloosheid en armoede deden opnieuw op grote schaal 
hun intrede. Z.O.Drenthe werd alras door iedereen als probleemgebied erkend en na veel vijven 
en zessen werd in 1951 in de Tweede Kamer een ‘welvaartsplan voor Z.O.Drenthe’ vastgesteld. 
(HOOGSTRATEN,1983)
En daarmee was er in Nederland in feite ook een begin gemaakt met een door de rijksoverheid gedragen 
regionaal sociaal-economisch beleid. Inmiddels was al wel gebleken dat de globale bemoeienis van 
de overheid met de zich ontwikkelende industrie niet overal tot een beduidende stijging van de 
vraag naar arbeidskrachten leidde. Er ontstonden meerdere gebieden met een ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde vrij hoge werkloosheid, zeker in die streken waar de uitstoot van arbeidskrachten 
uit de landbouw relatief groot was en de industrialisatie nog niet erg wilde vlotten. Het idee om dan 
maar premies te verstrekken aan mensen die wilden verhuizen naar elders deed opgeld en werd tot 
beleid verheven, maar dat bleek al snel lang niet afdoende. Het precedent – het vaststellen van een 
welvaartsplan voor een sociaal-economische zwakke regio (Z.O.Drenthe) – opende alras de weg voor de 
totstandkoming van een uitgebreider regionaal beleid.  Er kwamen uiteindelijk  ontwikkelingsplannen 
voor een achttal in sociaal-economisch opzicht achterblijvende regio’s, zij het dat die plannen van een 
minder ingrijpende aard waren dan het plan voor Z.O.Drenthe. Van de acht ontwikkelingsgebieden 
lagen er, naast Z.O.Drenthe, nog drie in Noord-Nederland, namelijk Zuid-West-Groningen, Oost-
Groningen en het oostelijk deel van de provincie Friesland. Niet alleen bleek het Noorden de meeste 
probleemgebieden te kennen, ook was voor de daar opgezette ontwikkelingsplannen het meeste geld 
nodig (in verband met duurdere ontsluitingen vanwege de grotere oppervlakten en vanwege de relatief 
extra hoge werkloosheid in die regio’s). 
In Groningen was, als eerder reeds vermeld, al in 1936 de NETO (Noordelijke economische en 
technologische organisatie) opgericht. Aanvankelijk was die organisatie bedoeld om werkzaam te zijn 
voor de drie Noordelijke provincies. Toen het er op aan kwam gingen Friesland en Drenthe in deze 
hun eigen weg. In Drenthe werd direct na de oorlog Opbouw Drenthe opgericht, alras gesplitst in een 
sociale en een economische poot (naast Opbouw Drenthe werd het Drents Economisch Technologisch 
Instituut - het DETI - opgericht). Ook in Fryslân wilde men op dit vlak aan de slag, vandaar dat in 1946 
het Economisch-Technologisch Instituut Friesland (ETIF) werd opgericht.
Daarmee lag de betrokkenheid van de Noordelijke provinciale besturen bij het voor hun eigen gebieden 
te ontwikkelen regionaal-sociaal-economisch beleid voor de hand, al signaleert P. van Hoogstraten, dat 
het welvaartsplan voor Z.O.Drenthe nog een volledig centralistische aangelegenheid was.19

4.3.2 Tweede periode, 1950-1969: industrialisatie, kernenbeleid, loonexplosie
De economie van Nederland nam in deze periode een hoge vlucht. Het globale  sociaal-economische 
stimuleringsbeleid van de diverse regeringen begon vrucht te dragen. De echt grote groei van de 
productie en van het aantal industriële arbeidsplaatsen bleek zich echter voor te doen in slechts een 
beperkt aantal sectoren, namelijk in de chemische industrie, de metaalnijverheid en de bouwnijverheid. 
Kijkt men naar de periode 1948-1957, dan blijkt de groei in industriële werkgelegenheid voor 77% 

19 Pieter van Hoogstraten vermoedt, zie pagina 39, dat de gecentraliseerde beslisstructuur (belichaamd in een 
stuurgroep louter bestaande uit vertegenwoordigers van de betrokken ministeries) gezien moet worden 
tegen de achtergrond van het nationale debat over de te voeren industriepolitiek. Doelmatigheid van het 
beleid stond voorop en dat mocht niet door sociale, niet-marktconforme overwegingen worden beïnvloed.

opmaak-definitief.indd   55 07-01-2009   11:16:16



56

voor rekening te zijn gekomen van deze drie sectoren. Ten opzichte van de overall-economische groei 
van de industriële sector in die periode van + 21,84%  was de groei in de genoemde sectoren inderdaad 
behoorlijk groot: de chemie + 66%, de metaalnijverheid + 36,91%, bouwnijverheid + 30,49%.  
(MINISTERIE EZ, 1963)

De industriele werkgelegenheidscijfers over de periode 1950-1962 in Noord-Nederland  (zie tabel 
4.1) geven een beduidende groei aan. Met name de procentuele groei van de industrie in Friesland en 
Drenthe is in die periode opvallend. Groningen blijft daarbij duidelijk achter. 

Tabel 4.1  Procent. groei van de industr. werkgelegenheid + abs.aantal werkn.; per provincie. 

 stijging in % personeelsbezetting x 1000
 periode 50-62 sept. 1950 sept. 1959 sept. 1962

Groningen 20,5 32,0 35,5 38,8
Fryslân 55,8 19.3 25,3 30,4
Drenthe 73,8 13,5 18,7 24,2
Nederland 18,2 937,5 1.059,8 1.102,9

Bron: Zevende en achtste nota inzake de industrialisatie van Nederland, Den Haag 1960 en 1963

Eind jaren zestig kwam de vestiging van nieuwe bedrijven in geheel Noord-Nederland min of meer tot 
stilstand. De hoop dat de gevonden aardgasvoorraden nieuwe industrieën zouden aantrekken was toen 
al (op enkele uitzonderingen na) ijdel gebleken. 

Wat in tabel 4.1 niet goed zichtbaar wordt, zijn de conjunctuurbewegingen. Zowel in 1952 als in 1957 
was er sprake van een ernstige terugval van de conjunctuur, die ook ogenblikkelijk de werkloosheid, 
tot schrik van iedereen, deed toenemen. (zie tabel 4.2) In 1952 was het argument voor de ingestelde 
bestedingsbeperking de dreigende oververhitting van de economie als gevolg van de Korea-crisis. Ook 
de in 1957 door de regering afgekondigde bestedingsbeperking stuwde de werkloosheid ogenblikkelijk 
op.

Tabel 4.2 Procentuele werkloosheid in diverse regio’s in 1950, 1952 en 1957

 1950 1952 1957

Provincie Groningen  3,6  6,9  3,7
Z.W.Groningen  2,2  5,6  4,2
Oostelijk Groningen  6,6 11,1  7,7
Provincie Fryslân  3,1  6,1  4,3
Oostelijk Fryslân  3,9  8,2  5,9
Provincie Drenthe  6,5  8,7  6,8
Z.O.Drenthe 15,5 15,4 11,0
N.O.Overijssel  2,9  6,8  4,4
Nederland  2,5  4,3  1,5

Bron:  Zesde industrialisatienota, Ministerie van EZ, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1958, tabel VII, 
blz. 80 en Achtste industrialisatienota, Min. EZ, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1963, bijlage 
VI, blz.146
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De relatief jonge Nederlandse industrie kon in eerste instantie goed op de snel expanderende 
wereldvraag naar goederen en diensten inspelen. Nederland concentreerde zich in die periode enerzijds 
op internationale dienstverlening en anderzijds op  het industrieel verwerken van grondstoffen, met 
vooral productie van halffabricaten. De internationale concurrentiepositie was daarbij gebaseerd op een 
goed, maar vooral ook op een goedkoop product. Voorwaarde om dat te kunnen leveren was een stricte 
beheersing van de arbeidskosten. En met de centraal geleide loonpolitiek was daar in Nederland vanaf 
1945 tot 1963 inderdaad sprake van.
Maar ook het voornoemde type industriële productie kende zijn (economische) grenzen. Zo ontstond er 
eind jaren vijftig een tekort aan arbeidskrachten, in het bijzonder in het Westen des Lands. Dat leidde 
enerzijds tot een zekere decentralisatie van industriële activiteiten van vooral grotere ondernemingen 
(Philips, ENKA, e.d.), in het bijzonder ook vanuit de Randstad naar de meer perifeer gelegen regio’s 
van Nederland. Anderzijds vormde dat tekort voor vele bedrijven aanleiding om arbeidskrachten vanuit 
vooral de Mediterrane landen (aanvankelijk vooral vanuit Spanje en Italië en later ook vanuit Marokko 
en Turkije) naar Nederland te ‘importeren’.
Het relatief ruime arbeidsaanbod in Noord-Nederland en het verruimde premiebeleid na 195820 leidden, 
toen de economie weer fors aantrok, tot een snelle toename van het aantal bedrijfsvestigingen in 
het Noorden. Achtergrond van dat verruimde regionaal beleid was de gedachte om de economische 
bedrijvigheid meer over het gehele land te spreiden. Onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt in het 
Westen en de zich tegelijkertijd manifesterende congestieproblematiek (o.a. het tekort aan woningen) 
werd voor de eerste keer een spreidingsbeleid geformuleerd. Dat leek in deze periode zelfs te gaan 
slagen. Bij wijze van illustratie volgt hierna een overzicht van de aantallen nieuwe bedrijfsvestigingen 
over de periode 1959-1962 die in aanmerking kwamen voor BIO-premiëring:

Het bleek dat in de periode 1959 t/m 1962 de provincies Noord-Brabant en Limburg veel ‘overloop’ 
kregen uit ‘overig Nederland’ (tezamen 27 bedrijfsvestigingen, wat goed was voor 3.163 arbeidsplaatsen); 
maar dat gold ook enigszins voor Overijssel (12 vestigingen) en Fryslân (11 vestigingen). Het Noorden 
als geheel scoorde in deze periode beter dan de andere regio’s, wat de overplaatsing van bedrijven 
vanuit het Westen betrof. (Zie tabel 4.3).   

20  Na 1958 werd het regionaal beleid uitgebreid. Naast de oorspronkelijke ontwikkelingsgebieden werden 
ook de andere gebieden met een negatief migratie-saldo, de zogenaamde “expulsie-gebieden”,  onder de 
werkingsssfeer van dat regionaal beleid gebracht. Deze verruiming en tegelijkertijd ook intensivering (per 
20 april 1959 treedt de nieuwe, verruimde subsidieregeling Bevordering Industriële Ontwikkeling –BIO- in 
werking) is vooral ingegeven door de noodzaak om een verdere concentratie van bevolking en economische 
activiteiten in het Westen van Nederland te voorkomen.
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Tabel 4.3 Nieuwe vestigingen waarvoor premie ingevolge de regeling “Bevordering Industrialisatie 
Ontwikkelingskernen” werd toegezegd, respect. uitgekeerd, verdeeld naar herkomst en aantal 
daarmee gerealiseerde arbeidsplaatsen (periode 20 april 1959 t/m 31 december 1962)

Herkomst Buitenland Westen van Ned. Overig Nederl. Totaal

Provincie aantal arbeidspl. aantal arbeidspl. aantal arbeidspl. aantal arbeidspl.

Groningen  5   826  10   531  6 1.290  21  2.629
Friesland  2   134  25 2.474 11   850  38  3.458
Drenthe  4   255  27 1.836  -     -  31  2.091
Overijssel  4   747  17 1.243 12   457  33  2.447
N.Holland  -     -   4   393  1    15   5    912
Zeeland  2   524   4   713  5   604  11  1.841 
N.Brabant  2   872   9 1.358 12 1.427  23  3.657 
Limburg  3   569   4   178 15 1.736  22  2.483

Totaal 22 3.927 100 8.708 62        6.379 184     19.014
 
Bron:  Achtste industrialisatienota, Staatsuitgeverij, Den Haag, 1963, bijlage IV en V

De groei van de industrie in Noord-Nederland gedurende de periode 1959-1962 was evenwel niet 
volledig te danken aan de hiervoor beschreven ‘overloop’, maar voor ongeveer de helft ook aan de groei 
van de bestaande bedrijvigheid. De personeelssterkte in de industrie loopt (zie nogmaals tabel 4.1) in 
de periode september 1959-september 1962 in Noord-Nederland in z’n totaliteit, met bijna 14.000, op 
tot 93.300 personen.

In de daaropvolgende periode is er, voornamelijk in het Westen van Nederland, krapte op de arbeidsmarkt. 
Het leidt tot het ronselen van gastarbeiders en de uitbetaling van zwarte lonen, dat wil zeggen lonen 
boven het contractueel overeengekomen loonniveau. En daarmee werd de centraal geleide loonpolitiek 
ondermijnd. In 1964 volgde als gevolg daarvan een loonexplosie, die ook direct het einde van het strak 
gereguleerde loonbeleid betekende.
In de loop van de jaren zestig steeg de prijs van arbeid in Nederland vervolgens sneller dan die in de 
ons omringende landen, waardoor de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse economie 
zichtbaar werd ondermijnd. Tegelijkertijd veranderde in die periode ook de vraag naar goederen, wat 
noopte tot het opstarten van meer kapitaalintensieve productiewijzen. Het gehele productie-apparaat 
moest als het ware op de schop. Maar zoiets geschiedde niet één, twee, drie. Wel viel na 1964 de groei 
van het aantal industriële arbeidsplaatsen stil, ook in Noord-Nederland.

Tegelijkertijd zette de uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw, een proces dat al van het begin 
van de twintigste eeuw gaande was, zich in de loop van de jaren vijftig en zestig versneld door. (Zie 
tabel 4.4) Deze ontwikkeling was in Noord-Nederland ingrijpender dan landelijk, zoals blijkt uit het 
procentuele verschil van de terugloop aan arbeidsplaatsen in de landbouw in de periode 1964-1970 
tussen Noord-Nederland (27%) en Nederland als geheel (16%). Groningen is het meest extreem: 33%.
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Tabel 4.4 Uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw per provincie; 
periodes ‘58-’64 en ‘64-’70

 aantal arb.pl. aantal arb.pl. teruggang aantal arb.pl. teruggang
 in 1958 in 1964 abs.  procent.* in 1970 abs.  procent.*

Gron.  32.000  23.000  9.000   28%  15.300  7.700  33%
Frysl.  38.000  30.000  8.000   21%  23.600  6.400  21%
Drenthe  33.000  27.000  6.000   18%  20.200  6.800  25%
Noorden 103.000  80.000 23.000   22%  59.100 21.000  27%
Nederl. 483.000 396.000 87.000   18% 329.000 67.000  16%

* t.o.v. de voorafgaande periode
Bronnen:   P. van Hoogstraten, De ontwikkeling van het regionaal beleid in Nederland 1949-1977, 
Nijmegen, 1983, tabel III 10, blz. 82 CBS en interim-rapport ISP, EZ, 1975, Den Haag, blz. 43 en 45

Door het relatief nog ruime aanbod aan arbeidskrachten in Noord-Nederland bleef daar het proces van 
het tot stand komen van nieuwe bedrijfsvestigingen zich aanvankelijk nog aarzelend doorzetten. Het 
in de gehele periode 1956-1969 vrijkomen van arbeidskrachten uit de landbouw en uit de traditionele 
Noordelijke bedrijfstakken (en de, mede daardoor, relatief hoog blijvende werkloosheid) vormde op 
zich een positieve vestigingsfactor in die periode.
De nieuw gevestigde industriële ondernemingen bleken overigens niet altijd een lang leven beschoren. 
Zo werden in Groningen, in de periode 1955-1971 totaal 138 ondernemingen aangetrokken, waarvan 
er binnen deze periode 26 de poorten al weer sloten. In diezelfde periode gingen er daarnaast 114 
ondernemingen dicht die daar reeds voor 1955 gevestigd waren. Het saldo met betrekking tot het aantal 
ontstane en verdwenen bedrijven in de provincie Groningen komt daarmee voor die periode uit op  
nul. 
Van de nieuwe vestigers waren het vooral de grote, nationaal (en internationaal) opererende 
ondernemingen die veel nieuwe arbeidsplaatsen schiepen. Zo werd één derde van het aantal vanaf 
1945 tot 1971 in Noord-Nederland totstandgekomen arbeidsplaatsen  geecreëerd door  Philips, AKZO 
of Shell. 

4.3.3 De derde periode (1969-1982): intensieve groei, spreidingsbeleid, sectorbeleid 
en het idee van integraal ontwikkelingsbeleid

Intensieve groei
Halverwege de jaren zestig vindt de omslag plaats van een tot dan vooral ‘extensieve’ industriële groei 
naar een meer ‘intensieve’ groei.
Werd de ‘extensieve’ groei vooral gekenmerkt door toenemende productievolumina en groeiende 
aantallen daarbij betrokken werknemers, bij de ‘intensieve’ groei gaat het om nieuwe producten en 
nieuwe productietechnieken en eerder om besparing op de aantallen aangestelde werknemers dan op 
een toename. 
In deze periode is de vraag naar nieuwe machines e.d. groot. Verder vragen die nieuwe technieken 
ook om nieuwe organisatievormen. Zo blijken op dat moment grotere ondernemingen beter aan de 
nieuwe eisen te kunnen voldoen dan kleinere. Een neiging tot schaalvergroting is het gevolg, mede 
vanuit de noodzaak voor individuele bedrijven om meer greep op de markt te krijgen. Om zowel de 
investeringen als de kapitaalsconcentraties te kunnen bekostigen dienen bedrijven in toenemende mate 
vreemd vermogen aan te trekken, wat vooral ook tot een groeiende afhankelijkheid van het bankwezen 
leidt. (FORTUYN, 1983) 
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Het industriële landschap in Noord-Nederland heeft zich dan vanaf 1960 ontwikkeld als aangegeven 
in tabel 4.5.

Tabel 4.5     Aantal arbeidsplaatsen in de industrie in Noord Nederland 1960-1973

   1960    1965    1970    1973

Steen en aardewerk  4.054   4.254   3.869   3.934
Grafische nijverheid  3.179   3.762   4.027   3.962
Chemische nijverheid  5.063   6.269   6.566   6.830
Houtnijverheid  5.519   6.325   5.818   5.528
Kleding- en reiniging  8.742  11.231   8.254   6.524
Leer en rubber  1.703   1.788   1.436   1.293
Metaalnijverheid 24.635  34.206  39.592  39.685
Papierindustrie   5.114   5.672   4.986   4.665
Textielindustrie   6.065   8.268   8.734   8.018
Voedings- en genotsm. Industrie 20.921  21.896  21.866  21.118

Totaal  84.995 103.671 105.148 101.557

Bron: interim-rapport van de werkgroep economische ontwikkeling van het ISP, 1975 

Herkenbaar in tabel 4.5 is de geweldige groei van het aantal arbeidssplaatsen in de metaalnijverheid en 
het blijvend hoge aantal in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Ook herkenbaar is de aanvankelijke 
bloei en later het beginnende verval van de confectie-industrie. De textielindustrie komt in de eerste 
periode nog fors opzetten, maar stabiliseert dan. De chemische industrie groeit de gehele periode door, 
maar de grootste groei lag toch al voor 1960. 
Per saldo neemt het aantal industriële arbeidsplaatsen na 1970 in Noord-Nederland weer af.

De werkgelegenheidsstructuur in Noord-Nederland, over alle sectoren bezien, ontwikkelt zich tussen 
1960 en 1970 als aangegeven in tabel 4.6.
In die periode blijkt er sprake te zijn van een spectaculaire groei in de commerciële dienstensector, 
zij het dat die ontwikkeling in het Noorden wat vertraagd op gang komt. Procentueel gezien groeit 
het aandeel van de (commerciële) dienstensector in Noord-Nederland in deze periode met 4%, tegen 
landelijk 6%. Het is in het Noorden de industrie die in die periode procentueel nog steeds groeit, en dat 
zelfs met 5%. Daarna is er evenwel sprake van krimp, zoals we reeds demonstreerden. Landelijk neemt 
al in deze periode het aandeel van de industrie in de werkgelegenheid weer af, van 44% tot 43% (al 
betekent dat in die periode nog wel een groei van het absolute aantal banen in die sector, namelijk van 
1.628.000 naar 1.775.000). 

opmaak-definitief.indd   60 07-01-2009   11:16:17



61

Tabel 4.6    Absolute en procentuele opbouw van het arbeidsvolume* in Noord-Nederland naar 
sectoren** in 1960 en 1970

  Groningen Fryslân Drenthe Noord-Ned. Nederl.
  Abs.    Proc. Abs.    Proc. Abs.    Proc. Abs.    Proc. Abs.    Proc.

Landbouw 1960  26,0  17,3  36,0  25,6  31,0  32,6  93,0  24,1   465  12,6
 1970  15,3  10,3  23,6  17,0  20,2  19,8  59,1  15,1   329   8,0
Industrie 1960  61,6  41,0  49,9  35,5  35,5  37,4 147,0  38,1 1.628  44,1
 1970  66,7  44,1  58,2  42,0  45,4  44,6 170,0  43,5 1.775  43,0
Diensten 1960  62,3  41,2  54,6  38,9  28,5  30,0 145,4  37,7 1.599  43,3
 1970  69,3  45,8  56,9  41,0  36,3  35,6 162,5  41,5 2.027  49,1

Totaal 1960 149,9 100 140,5 100  95,0 100 385,4 100 3.692 100
 1970 153,3 100 138,7 100 101,9 100 391,9 100 4.130 100

*   loontrekkenden + zelfstandigen (x 1000)
** exclusief de overheid

Bronnen: CBS en interim-rapport ISP, EZ, 1975, Den Haag, blz. 43 en 45

Uit tabel 4.6 blijkt ook heel duidelijk de relatief nog belangrijke positie van de landbouw in Noord-
Nederland, zowel in 1960 als in 1970. Weliswaar zakt het procentuele aandeel in de werkgelegenheid 
ook in het Noorden spectaculair, het blijft toch nog wel bijna twee keer zo groot als in Nederland als 
geheel (in 1970 ruim 15% tegen landelijk 8,0%).
Landelijk wordt al in 1970 bijna de helft van de werkgelegenheid (buiten de overheid om) in de 
dienstensector gerealiseerd. Dat zou je kunnen aanduiden als de overgang naar de post-industriële 
maatschappij of ten minste naar een economie die gedomineerd wordt door dienstverlening. In Noord-
Nederland zet die ontwikkeling – zij het enigszins vertraagd – zich eveneens door. 

Vanaf halverwege de jaren zestig tot aan de oliecrisis in 1973 is er sprake van een ongekend grote groei 
van de wereldhandel. De uitbreiding, zowel van die internationale handel als van de wereldmarkt als 
zodanig noopt tot herstructurering van de internationale productieverhoudingen, zeker als zich nieuwe 
spelers op die markt aandienen (zoals Japan, Taiwan en Zuid-Korea). Naast de shift van arbeidsintensief 
naar kapitaalsintensief, vanwege het in Nederland relatief gestegen loonpeil, treedt nu ook een verdere 
verschuiving op van de productie van halffabricaten naar meer ‘sophisticated products’, noodzakelijk 
vanwege die veranderende internationale concurrentieverhoudingen. 
De hiervoor geduide invloeden werken in de diverse branches zeer verschillend uit. Naast elkaar treden 
op: sterke groei, stabiliteit, stagnatie en neergang. De sectorstructuur-problematiek neemt in betekenis 
toe. Daar waar in regio’s concentraties van bepaalde bedrijfstakken bestaan, ontstaat een relatie tussen 
regionale en sectorale problemen. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een crisis in de confectie-industrie. Die 
bedrijfstak biedt tot dan in de stad Groningen aan enkele duizenden mensen werk en daarenboven ook nog 
eens aan vele honderden in het oostelijk deel van de provincie Fryslân en in Oostelijk-Groningen. Ook 
de strokarton-industrie, met een sterke concentratie in Oost-Groningen en de noordelijke scheepsbouw 
(‘Werfgroep V’)  krijgen met crisisverschijnselen en herstructureringsperikelen te maken.

Spreidingsbeleid, de eerste aanzetten 
De hoop op een versnelde industriele ontplooiing in en van het Noorden flakkerde begin jaren zestig 
weer op. West-Nederland kreeg vanaf het begin der  jaren zestig in toenemende mate te maken met 
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nieuwe vormen van congestie (smog, files en woningnood), terwijl zich aldaar ook nog eens een 
tekort aan arbeidskrachten manifesteerde. De rijksoverheid overwoog, als antwoord op deze nieuwe 
verschijnselen, een beleid te ontwikkelen gericht op de spreiding van de Nederlandse bevolking en van 
de bedrijvigheid over het gehele nationale grondgebied. Noord-Nederland was daarbij prominent in 
beeld. Een intensief “spreidingsbeleid” zou drie-kwart miljoen extra inwoners naar dit landsdeel moeten 
brengen, waarvoor dan ook werk, woonruimte en voorzieningen zouden moeten worden gecreëerd. De 
ambitieuze rijksplannen werden vastgelegd in de Tweede Nota voor de Ruimtelijke Ordening (1966). 
De uitwerking zou in de daaropvolgende jaren zijn beslag moeten krijgen. Bestuurlijk Noord-Nederland 
was in voor dit rijksbeleid en keek halsreikend uit naar de concretisering ervan. In de praktijk van alle 
dag bleek de rijksoverheid evenwel niet bereid feitelijk in te grijpen in de economische ontwikkeling. 
De bovenmatige groei van de Randstad en vooral ook de snelle groei van veel industriële bedrijvigheid 
in de Rijnmond, wist men niet tegen te gaan. Laat staan dat men in staat bleek om die groei richting 
Noord-Nederland te geleiden. Verder werd er fors geïnvesteerd in de randstedelijke infrastructuur en in 
de woningbouw aldaar, om toch ook op die wijze de nijpende problemen het hoofd te kunnen bieden. 
De door alle rijksnota’s in het Noorden toch opnieuw gewekte verwachtingen ten aanzien van de 
verdere industriele ontwikkeling, verdwenen - met het feitelijk uitblijven van een doeltreffend 
ontwikkelingsbeleid – al snel weer. Deze keer groeiden de frustraties fors. Men begon zich in het 
Noorden in toenemende mate achtergesteld te voelen. Tussen Noord-Nederland en de rijksoverheid 
ontstond in samenhang daarmee, in toenemende mate, een conflictueuze relatie. De zo oplopende 
spanningen kunnen  heel goed ook beschreven worden in termen van een ‘sociaal conflict’. 

In het kader van het bestrijden van de oververhitting van de economie, vindt vanaf 1969 een beperking 
van de staatsuitgaven plaats, onder andere wat het regionaal beleid betreft. Voor het Noorden pakt dat 
veranderende regionaal beleid de daaropvolgende jaren nog redelijk gunstig uit. Voor grote delen van 
het land wordt het regionaal beleid afgeschaft. Alleen Noord-Nederland en Zuid-Limburg kunnen vanaf 
dat moment nog profiteren van een nationaal geformuleerd regionaal beleid. Overigens valt het de 
rijksoverheid gemakkelijk om het regionaal beleid gericht op Noord-Nederland landelijk te verkopen 
als het nieuwe spreidings- en anti-congestiebeleid voor West-Nederland (in het bijzonder ook voor 
het Rijnmondgebied)21. De Rotterdamse havenstaking in 1970, gevolgd door de fl. 400,--acties in 
de gehele Nederlandse industrie, toont de oververhitting van de economie en de arbeidsmarkt in het 
Rijnmondgebied. Tegelijkertijd is er in die regio sprake van een alarmerende toename van de smog. 
Dat alles maakt de geesten rijp voor het idee van een ingrijpend spreidingsbeleid. Het rijksbeleid wordt, 
eigenlijk al vanaf 1966 (De Tweede nota Ruimtelijke Ordening), in woorden heel nadrukkelijk gericht 
op het realiseren van een evenwichtiger verdeling van de bedrijvigheid over het gehele Nederlandse 
grondgebied. 
Kon het overeind houden van het regionaal beleid voor Noord-Nederland landelijk heel wel worden 
verdedigd met een beroep op de nieuwe spreidingsfilosofie, in het Noorden betekende het continueren 
van het regionaal beleid tegelijkertijd het pareren van de sociale onrust zoals die in de periode 1968-
1972 vooral in de provincie Groningen de kop op stak. (ZANEN, 1973)   
Het spreidingsbeleid, zoals dat grofweg tussen 1959 en 1982 gevoerd is, heeft al met al zonder twijfel 
een positief effect gehad op de Noordelijke economie, zowel wat de industriële ontwikkeling als wat 
de groei van de dienstensector betreft. Daarmee heeft het er zeker toe bijgedragen dat de uittocht van 
noorderlingen op zoek naar werk in de Randstad, verminderde. Feitelijk is er in de periode 1970-1980 
voor het eerst in de twintigste eeuw sprake van een vestigingsoverschot. Dit feit was waarschijnlijk mede 
te danken aan de sociale zekerheidswetgeving, die mensen niet meer dwong om bij werkloosheid (of 

21 Denk aan de Selectieve Investeringsregeling (SIR), waarbij in de Rijnmond ten aanzien van nieuwe 
bedrijfsvestigingen een regiem van vergunningen en heffingen ging gelden, en aan het idee van de spreiding 
van Rijksdiensten naar in het bijzonder Noord-Nederland en Zuid-Limburg.
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gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) wel aanwezig passend werk in een ander landsdeel te aanvaarden. 
De verruimde pensioenen maken het in die periode bovendien mogelijk, dat er een migratiestroom van 
ouderen van West-Nederland naar Noord-Nederland (vooral naar Friesland en Drenthe) op gang komt 
(VERGOOSSEN,1983); het zogenoemde ‘Drenthenieren’.  

Om deze structurele verandering te demonstreren volgt hier een overzicht van de na-oorlogse 
migratiecijfers. (zie tabel 4.7)

Tabel 4.7 gemiddeld vijfjaarlijks vertrek-/vestigingsoverschot van N.-Nederland

Periode Vertrekoverschot Vestigingsoverschot

1951 t/m 1955 12.900     -
1956 t/m 1960  8.800     -
1961 t/m 1965  1.328     -
1966 t/m 1970    174     -
1971 t/m 1975      - 6.851
1976 t/m 1980      0     0
1981 t/m 1985  1.100     -  
1986 t/m 1990  3.000     -
1991 t/m 1995      - 1.900 
1996 t/m 1999      - 3.700   

Bronnen:   - arbeidsmarktbeschrijvingen van de DBA’s voor Gr., Frysl. en Dr.
 - jaarverslag 1976/1977 FNV-district Noord, Groningen 1977

 - statistische jaarboeken voor het Noorden

Na 1977 dalen de gemiddelde vestigingsoverschotten per jaar voor het Noorden evenwel toch weer. 
Vanaf 1984 is er zelfs opnieuw een periode van een jaar of acht waarin het Noorden per saldo inwoners 
verliest aan de rest van Nederland. Dankzij de vrij gunstige cijfers voor Drenthe, vanaf het begin van de 
jaren zestig, valt het noordelijk bevolkingsverlies qua aantallen evenwel nog mee. Na 1990 trekt de boel 
weer wat aan en is er sprake van positieve migratie-saldi, al blijven ze vooralsnog beperkt in omvang.    

Sectorproblematiek
Sinds eind jaren zeventig kampt de Nederlandse economie met stagnatie en inflatie. Die situatie, die 
zich begin jaren zeventig al enigszins voorzichtig aankondigde (de eerste oliecrisis) zette zich eind 
jaren zeventig pas goed door. Tussen 1973 en 1977 was er nog steeds sprake van economische groei. In 
de periode 1977-1979 beginnen de internationale, structurele problemen (de tweede oliecrisis) zich te 
verdiepen. In Nederland begint dan ook de economische groei stil te vallen. 

De daaropvolgende recessieperiode treft in Nederland met name de bedrijfstakken die tot dat moment 
tot de trekpaarden van de economie behoren: de chemie, de olieraffinage, de machinebouw en de 
electrotechnische industrie. Voor het Noorden betekent dat onder andere het niet doorgaan van een 
DSM-vestiging in de Eemshaven, aarzelingen in de scheepsbouw en de tendens tot inkrimping van 
vooral filiaalbedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de vele Philipsvestigingen. Dit laatste is nieuw.  Het 
blijkt dat reorganisaties en reallocaties van bedrijvigheid nu ook plaatsvinden bij de nog vrij jonge 
Noordelijke vestigingen van diverse multi-nationale ondernemingen, bijvoorbeeld bij Danlon en Enka 
in Z.O.Drenthe en bij Philips in Stadskanaal en Sneek. Er is sprake van saneringen en inkrimping van 
delen van de productie. Daarmee blijkt er een nieuwe onevenwichtigheid de Noordelijke industriële 
structuur te zijn binnengeslopen.

opmaak-definitief.indd   63 07-01-2009   11:16:18



64

Nog een andere zwakte van de Noordelijke bedrijvigheid wordt blootgelegd. Sinds de oorlog konden 
veel van de in de landbouw vrijkomende arbeidskrachten werk vinden in de bouwnijverheid. In het 
Noorden is die sector feitelijk lange tijd relatief oververtegenwoordigd geweest. Dat kon heel lang 
zonder problemen, ook omdat de bouwvakkers vanuit het Noorden ook werk aanpakten in Noord-
Duitsland, in de polders en in de Randstad. Maar bij forse, conjuncturele tegenslagen in Duitsland en/of 
Nederland, zoals in deze periode, blijkt de werkloosheid in de bouw telkens extra hoog op te lopen.
Dat de landbouw in areaal en in aantal werkzamen terugloopt was al veel langer het geval. Maar nu dienen 
ook  de traditionele op de landbouw gebaseerde industrieën zich verder aan de nieuwe omstandigheden 
aan te passen. Een verdere herstructurering in de kartonindustrie, de aardappelmeelindustrie, de 
zuivelindustrie en de suikerindustrie zet zich in deze periode door. Ondertussen zijn voorheen vooral in 
de provincie Groningen sterke sectoren als de confectie-industrie en de steenindustrie al min of meer 
verdwenen. Alleen de kleine, gespecialiseerde scheepsbouw houdt in die jaren, met moeite, stand.

Met de werkloosheid gaat het eind jaren zeventig/begin jaren tachtig, als gevolg van al deze 
ontwikkelingen, opnieuw helemaal fout (zie tabel 4.8). Niet alleen loopt de werkloosheid dramatisch 
hoog op, ook komt er, per saldo, weer een uitstroom van Noorderlingen naar elders op gang. Daaruit 
blijkt, dat het tot op dat moment gevoerde spreidingsbeleid in elk geval niet afdoende soulaas had 
geboden en bood.
De noodzaak tot een voortgezet regionaal-economisch beleid gericht op Noord-Nederland was voor 
iedereen zo duidelijk als wat. De rijksoverheid bleek vervolgens bereid een gericht regionaal beleid 
naar het Noorden te continueren. Een tweede reden waarom de rijksoverheid toch bereid bleek het 
regionaal beleid voort te zetten, was de gespannen sociale situatie in Noord-Nederland. Had in 1979 
het door het rijk geformuleerde regionaal beleid naar het Noorden (het Integraal Structuurplan - ISP) in 
de drie noordelijke provincies al een zuinig onthaal gekregen,22 toen er ook nog continuiteitsproblemen 
ontstonden in een aantal direct met het regionaal beleid verbonden bedrijven, het spiksplinter nieuwe 
kartonbedrijf OKTO en de Philips-vestigingen in Oost-Groningen, kwamen de gemoederen opnieuw 
nogal heftig in beweging. Dit keer was het de regionale vakbeweging die de bevolking wist te mobiliseren. 
Onder andere vond er op 8 februari 1980 een grote demonstratie plaats in de stad Groningen. Enkele 
duizenden werknemers gaven gehoor aan de oproep van de vakbeweging om het werk die middag 
te staken en om naar Groningen te komen om te demonstreren. Mede vanwege de openlijke steun 
van de landelijke vakbeweging aan deze regionale acties bleek het rijk bereid die sociale onrust af 
te kopen. Besloten werd een rijksdienst, de archief selectie dienst, in Oost-Groningen te vestigen (al 
was die aanvankelijk Zwolle toebedacht). Verder werd de Investeringspremie voor nieuwe of zich 
uitbreidende bedrijven (de IPR) op het hoogst mogelijke niveau gebracht en werd het werkingsgebied 
ervan uitgebreid (met Delfzijl e.o.). In een landelijke TV-toespraak beloofde premier Van Agt ook nog 
dat zich in Oost-Groningen een tiental instrumentenfabrieken zou vestigen. Dit pakket aan maatregelen 
plus een gecontroleerde afbouw van het bedrijf OKTO en het verzachten van de reorganisaties bij 
Philips bleek inderdaad voldoende om de druk van de ketel te halen. In hoofdstuk V, paragraaf 5.2 
wordt nader op deze sociale onrust ingegaan.  

Een nieuw soort regionaal beleid: integraal ontwikkelingsbeleid
Bij het nieuwe, integrale ontwikkelingsbeleid gaat het niet meer om het klakkeloos voortzetten van 
in de eerdere fasen van het regionaal beleid beproefde instrumenten. Stond bijvoorbeeld begin jaren 
zeventig de poging om enige sturing aan de, vooral industriële expansie te geven (via de stimulering 

22 Het in 1979 uitgekomen ISP stond in het teken van de landelijke politieke koerswijzgingen. Het 
bezuinigingspakket Bestek ’81 van de nieuwe regering Van Agt-I betekende voor Noord-Nederland een 
flink verlies aan ( deels aanvullende) werkgelegenheid. De nieuwe impulsen vanuit het ISP konden qua 
volume zo ongeveer weggestreept worden tegen de gevolgen van Bestek ’81.
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van industriële vestigingen in het Noorden en Limburg en het afremmen van industriële expansie in 
vooral het Rijnmondgebied) op de voorgrond, eind jaren zeventig wordt die poging tot afremming in 
het Westen weer verlaten, wat samenhing met de nu ook in het Westen plaatsvindende inkrimpingen 
van grote bedrijven (zoals bijvoorbeeld in de kunststofindustrie) en met de herstructurering van gehele 
bedrijfstakken (bijvoorbeeld in de scheepsbouw). Voor wat de verdere ontwikkeling van het Noorden 
betreft werden de kaarten nu meer gezet op een directe versterking van de economische structuur met 
behulp van een nieuw instrument, de in 1974 opgerichte Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 
(NOM). Deze instelling beoogt ‘de versterking van de economische structuur en de werkgelegenheid’ 
te bevorderen. De eerste jaren van zijn functioneren legt de NOM het accent zeer nadrukkelijk bij 
de eerste doelstelling, wat tot de nodige conflicten met de vakbeweging leidt. In de periode daarna 
komt er meer oog, zeker bij te herstructureren bedrijven, voor het zo mogelijk eveneens handhaven en 
versterken van de werkgelegenheid. Verder verschuift de aandacht zich ook meer naar zich nieuw in 
het Noorden te vestigen bedrijven. Een uitgekiend acquisitiebeleid moet tot nieuwe bedrijfsvestigingen 
in het Noorden leiden. Daarnaast ontstaat er ook meer aandacht voor begeleiding van (door)startende 
ondernemingen en voor het bevorderen van samenwerkingsprojecten tussen noordelijke bedrijven in 
dezelfde branches. De omvang van de participaties van de NOM in bedrijven moet daarbij voortaan in 
principe beneden de 50% blijven.  
De spreiding van rijksdiensten, als instrument voor het regionaal beleid, wordt - in elk geval wat de 
PTT betreft -  in deze tweede helft van de jaren zeventig  herbevestigd. Maar ook dit sturingsinstrument 
komt, gezien de ook in het Westen optredende economische problemen, steeds moeilijker te liggen.
De investeringspremie-regeling blijft vooralsnog wel bestaan, al geldt ze niet meer voor alle gemeentes 
in het Noorden. Tegen de tendens tot inkrimping van het regionaal beleid in wordt voor enkele regio’s 
(namelijk Oost-Groningen en het Eemsmondgebied) begin jaren tachtig de mogelijkheid geopend 
tot het verlenen van de maximaal door Europa toegestane omvang aan investeringspremies. Dit als 
antwoord op de bijna-opstand van het Noorden tegen Den Haag, begin 1980.

Ondertussen wordt gewerkt aan het voorbereiden van een nieuwe, meer integrale vorm van regionaal 
beleid. Niet alleen het stimuleren van economische bedrijvigheid wordt doel van het regionaal beleid, 
maar alle ministeries moeten zich inspannen om een bijdrage te verlenen aan het versterken van de 
sociaal-economische en sociaal-culturele structuur.
Dat dat nodig blijft, blijkt wel uit de hardnekkig hoge werkloosheid in de noordelijke provincies (al is 
die inmiddels ook in het gehele land op een hoger plan komen te liggen). (Zie tabel 4.8) De regionale 
component van de werkloosheid is tussen 1972 en 1982 zelfs nog verder opgelopen, voor Groningen 
bijvoorbeeld van (4,4% - 2,9%=) 1,5% in 1972 tot (14,3% - 11,0%=) 3,3% in 1982.
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Tabel 4.8 Werkloosheid per provincie (geregistreerde arbeidsreserve in procenten van de 
afhankelijke beroepsbevolking (mannen en vrouwen)

Gebieden 1972 1975 1977 1979 1982

Groningen 4,4 6,5 8,2 7,0 14,3
Fryslân 3,9 7,2 7,3 4,6 13,9
Drenthe 5,2 9,3 8,5 4,8 13,1
Overijssel 3,4 6,4 5,9 4,0 12,4
Gelderland 2,5 5,5 5,6 4,3 12,2
Utrecht 1,9 2,6 3,0 2,9  8,0
N.Holland 2,4 3,4 3,9 3,3  9,0
Z.Holland 2,4 3,2 4,4 3,8  9,0
Zeeland 3,9 4,3 4,8 4,9  8,2
N.Brabant 3,5 7,1 7,3 5,4 12,9
Limburg 3,3 8,4 9,8 8,2 14,3
Nederland 2,9 5,0 5,6 4,5 11,0

Bronnen:  P. van Hoogstraten, 1983; blz. 230 en Sociale maandstatistieken CBS

Het werken met ontwikkelingskernen, als brandpunten voor nieuwe bedrijvigheid, wordt in dat nieuwe, 
integrale streven losgelaten. Het Noorden als geheel mag zich vanaf dat moment verheugen in extra 
belangstelling van zo ongeveer alle beleidsdepartementen. Ook wordt als essentieel voor de nieuwe, 
integrale aanpak gezien, dat de verschillende overheden nu gezamenlijk gaan optrekken. Er komt een 
stuurgroep die het totstandkomen van een Integraal Structuurplan (Noorden des Lands) moet gaan 
voorbereiden.
Nadat in 1977 de uitgangspunten voor de sociaal-economische aspecten van het nieuwe structuurplan 
publiekelijk ter discussie zijn gesteld, waardoor er enige hoop op een daadkrachtige aanpak ontstaat, 
is er sprake van teleurstelling als de nieuwe regering (Van Agt-I) twee jaar later het Integraal Structuur 
Plan presenteert. Eruit valt op te maken23, dat alle verwachte positieve effecten van het voor het Noorden 
nieuw af te spreken beleid tezamen net voldoende zullen zijn om de verwachte negatieve effecten van 
Bestek ’81, het landelijke beleids/bezuinigingsplan van die nieuwe regering, op sociaal-economisch 
terrein te compenseren.

De Noordelijke vakbeweging ziet in 1979, aan de vooravond van de publicatie van dat ISP, de bui 
al hangen. Op 3 mei 1979 presenteert het FNV-district Noord zelf cijfers over de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid in Noord-Nederland over de periode 1972-1977, alsook over de verwachtingen 
omtrent een verdere achteruitgang van de werkgelegenheid in alle sectoren na 1979, bij ongewijzigd 
overheidsbeleid. 
Het totaal aantal arbeidsplaatsen in Groningen in de betreffende periode bleek te zijn gedaald met 
2.250, dat wil zeggen met 1,2%. In Fryslân was er over diezelfde periode sprake van saldo nul. Slechts 
in Drenthe was er sprake van een redelijke groei (+ 9.030 arbeidsplaatsen, oftewel 7,4%). 
Het FNV-district spreekt als verwachting uit, dat er gedurende de periode 1979-1981 sprake zal zijn 
van een dramatische achteruitgang van de werkgelegenheid. (FNV-NOORD, 1979) Volgens de FNV 
stonden er op dat moment (3 mei 1979) in Groningen 5.775, in Fryslân 3.000 en in Drenthe 2.540 
arbeidsplaatsen op de tocht, voornamelijk in de industrie. En dat terwijl diezelfde industriële sector 
ook in de periode 1972-1977 al dramatische verliezen, qua aantal arbeidsplaatsen, had laten zien: in 

23  ‘Bar en Boos’, FNV-district Noord, 1979
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Groningen  - 10.565 arbeidsplaatsen, oftewel -19%, in Fryslân - 10.780 arbeidsplaatsen oftewel -21% 
en in Drenthe - 5.775 arbeidsplaatsen, oftewel -15%.
Tegenover die drastische teruggang in de industrie staan dan tegelijkertijd wel spectaculaire groeicijfers 
voor de werkgelegenheid in de dienstensector. Maar de dramatische teruggang van de werkgelegenheid 
in de industrie kan niet anders dan leiden tot een periode met verhoogde, sociale spanningen. 
Wat de dienstensector betreft, vindt de grote groei aan arbeidsplaatsen in Noord-Nederland overigens 
voornamelijk plaats in de kwartaire, door de overheid bepaalde dienstensector (openbaar bestuur, 
defensie, sociale verzekering, onderwijs, gezondheids- en veterinaire diensten). Dat betekent op het 
vlak van de werkgelegenheidsontwikkeling een toenemende afhankelijkheid van het Noorden van het 
gevoerde rijksbeleid. 
In 1980 wordt dan eindelijk het ISP-beleid, enigszins moeizaam en onder een niet al te gunstig gesternte, 
opgestart.

4.3.4 De vierde periode: het ISP, de ‘Noordelijke polder’ 
In 1979 komt het eerste ISP-rapport uit. Het Noorden krijgt voortaan te maken met zo ongeveer het 
gehele kabinet. Het ISP wordt een overeenkomst tussen Noord-Nederland en de rijksoverheid in volle 
breedte. Gezien de samenloop van de drastische bezuinigingsoperaties van de rijksoverheid en het 
nieuw geformuleerde regionaal beleid gericht op het Noorden, bleek, als gezegd, het nieuwe Integrale 
Structuurplan qua doelstelling een teleurstelling. Wat met de ene hand wordt gegeven (ISP), wordt 
met de andere hand (Bestek ’81) weer genomen. De regionale vakbeweging ageert tegen dit nieuwe 
ISP-beleid. De Provinciale Staten van Groningen, Fryslân en Drenthe gaan dan ook slechts aarzelend 
akkoord met de nieuwe plannen. De Groninger Staten “nemen er slechts kennis van”. Toch wordt door 
de intensief samenwerkende overheden getracht het beste uit dat nieuwe ISP-beleid te halen.
Vooreerst blijft de achterstand in economische ontwikkeling van Noord-Nederland ten opzichte van 
die van Nederland als geheel nog steeds aanzienlijk. Uit een studie van de FNEI (de Federatie van 
Noordelijke Economische Instituten) over de betekenis van de kwartaire sector voor Noord-Nederland 
blijkt, dat er per duizend inwoners in 1982 in Nederland als geheel 285 arbeidsplaatsen in de kwartaire 
sector zijn. In Noord-Nederland zijn dat er ‘slechts’ 238. Met name Fryslân en Drenthe blijken 
achterop te lopen, met respectievelijk 224 en 227 banen per duizend inwoners. Groningen neemt een 
middenpositie in met 263 banen. (LANGEVELDE VAN, PIEK EN PLUIM, 1982 en 1985)  Dit rapport 
onderzoekt ook de werkgelegenheidsstructuur van alle grotere plaatsen in het Noorden. Het blijkt dat 
met name Emmen wat het aandeel van de werkgelegenheid in de commerciële dienstensector betreft in 
vergelijking met het Noorden of met Nederland als geheel ver achterloopt.  
De verdere overall conclusies van dat rapport luiden: 

- het Noorden is relatief dun bevolkt en de verstedelijking is beperkt. Bovendien is de noordelijke 
bevolkingsomvang beperkt en door de decentrale ligging is de informatievoorziening zodanig, dat 
niet effectief geconcurreerd kan worden met de centra van “hogere orde”, als het gaat om de gunst 
van de nationale en internationale dienstverlenende bedrijven

- de minimale marktomvang wordt in het Noorden des Lands moeilijker gerealiseerd, omdat het 
inkomen per huishouden in 1981 ongeveer 6% lager ligt dan in Nederland. (CBS, 1984)

- de filiaalstructuur van de noordelijke economie werkt belemmerend op de ontwikkeling van 
de stuwende dienstverlenende bedrijven. De grote zakelijke transacties, waarbij vaak een zeer 
intensief contact is vereist tussen opdrachtgever en uitvoerend commercieel bedrijf, verlopen 
doorgaans via hoofdkantoren, inkoopcentrales, rijksoverheidsinstellingen, enz., die veelal in het 
Westen zijn gevestigd. De grote afstand tot de belangrijkste opdrachtgevers werkt sterk in het 
nadeel van de Noordelijke, stuwende, commerciële dienstverlenende bedrijven.
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Een regionaal beleid toegespitst op het Noorden blijkt dus uiterst nodig. Alleen is er sprake van zich 
wijzigende omstandigheden. Niet alleen in het Noorden loopt de werkloosheid fors omhoog, dat is 
vanaf 1979/1980 in geheel Nederland het geval, waardoor er - in absolute zin - in het Westen veel meer 
werklozen zijn dan in het Noorden. Een economisch stimuleringsbeleid moet zich dus haast wel op het 
gehele land, op alle regio’s richten, of gewoon worden afgebouwd.
Even had het er daarbij inderdaad op geleken dat het speciale beleid naar het Noorden (dus ondanks de 
ISP-filosofie) ten onder zou gaan. Illustratief daarvoor leek te zijn de weigering van de rijksoverheid 
eind 1979/begin 1980 om de hypermoderne kartonfabriek OKTO in Winschoten nog verder te 
financieren en er zo’n 150 hoogwaardige arbeidsplaatsen dreigden weg te vallen. Dan komt Noord-
Nederland evenwel in opstand. Die opstand, hoe kort ook, leidt tot een onverwachte herbevestiging 
door de nationale overheid van haar streven om een speciaal ontwikkelingsbeleid voor het Noorden te 
realiseren. Zelfs al min of meer teruggeschroefde beleidselementen als de spreiding van rijksdiensten 
en het maximaal premiëren van nieuwe bedrijfsvestigingen worden daarbij overhaast van stal gehaald. 

Aan het implementeren van het ISP wordt door alle partijen vervolgens ijverig gewerkt. Wel wordt 
er in de daaropvolgende periode ook nadrukkelijk gezocht naar nieuwe invalshoeken. Was landelijk 
de commissie-Wagner al wegbereider voor nieuwe, nationale aandacht voor de industrie, in Noord-
Nederland doet een door de Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN) ingestelde commissie-
Goudswaard vergelijkbare aanbevelingen. Dat leidt ook tot een vernieuwde aanpak van het ISP-beleid 
(ISP-II), onder andere doordat de regio daarvoor dan zelf meer verantwoordelijkheid neemt of wil 
nemen. Zo claimen de noordelijke provincies bevoegdheid met betrekking tot het uitvoering geven 
aan het IPR-beleid, bij uitbreiding en vestiging van nieuwe bedrijven en weten zij te bereiken dat er in 
ISP-kader een aantal projectcommissies komen die, redenerend vanuit het integrale ontwikkelingsplan, 
systematisch nieuwe projecten op economisch terrein gaan ontwikkelen, om daarmee een versnelde 
ontwikkeling van Noord-Nederland mogelijk te maken. 
Overeenkomstig de systematische samenspraak die in 1982 op nationaal niveau is ontstaan tussen 
werkgevers- en werknemersorganisaties (het Akkoord van Wassenaar, zie verderop), ontstaat er ook 
in Noord-Nederland een nieuwe samenspraak tussen regionale bestuurders en de vertegenwoordigers 
van regionale werkgevers- en werknemersorganisaties. Dat leidt, als uitvloeisel van het op 29 augustus 
1985 tussen die partijen overeengekomen ‘Akkoord van Beetsterzwaag’, tot de oprichting van het 
‘Besturen Overleg Noord-Nederland’ (BON).
  
Het ISP heeft ook in zijn tweede (1982 t/m 1984) en derde fase (1985 t/m 1987) onder een ongelukkig 
gesternte moeten opereren. De algemene politieke situatie en de economische ontwikkelingen gedurende 
de jaren tachtig maakten, dat het profijt van het regionaal beleid uiterst beperkt bleef, al heeft het 
misschien een diepere crisis helpen voorkomen. 
De feitelijke werkloosheidsontwikkeling in de periode daarna, van 1987 tot en met 1995 (zie tabel 
4.9), maakt evenwel, dat het regionaal beleid voor het Noorden toch weer wordt doorgezet. De 
regionale component van de werkloosheid, de procentuele afwijking van het Noorden ten opzichte 
van het nationaal gemiddelde, is sinds halverwege de jaren tachtig opnieuw opgelopen tot 2,5%. Dat 
nationale gemiddelde is overigens weer fors gedaald (in 1982 betrof dat 11%, tegen 7% in 1995). Deze 
combinatie van feiten, een gedaald gemiddeld niveau van werkloosheid voor het gehele land en een 
weer toegenomen regionale component voor Noord-Nederland, maakt het blijven voeren van regionaal 
beleid door de rijksoverheid ten opzichte van het Noorden inderdaad opportuun.
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Tabel 4.9 Ontwikkeling van de geregistreerde werkloosheid 1987-1995 (absoluut x 1000 en in % 
van de beroepsbevolking)

 Groningen Friesland Drenthe Noorden Nederland

jaar abs. % abs. % abs. % bs. % Abs. %

1987 25 12,0 20  9,4 12 7,4 57  9,6 456 7,9
1988 26 12,6 20  9,5 14 8,4 60 10,2 453 7,7
1989 25 12,5 19  8,8 11 6,8 55  9,4 407 6,9
1990 23 10,9 17  8,0 10 6,1 50  8,3 358 5,9
1991 19  8,9 17  7,4  9 5,4 45  7,2 334 5,4
1992 19  8,5 16  6,9 11 6,2 46  7,2 336 5,3
1993 22 10,3 21  9,5 12 6,9 55  8,9 415 6,5
1994 25 11,4 23 10,1 14 8,0 62  9,8 486 7,5
1995 26 11,8 22  9,2 14 7,2 62  9,4 464 7,0

Bron: statistisch jaarboek voor het Noorden, FRW-RUG, K. van K.’s, 1996

Wel is er sprake van meer indirect beleid, vergeleken met de periode jaren zeventig/begin jaren 
tachtig, al blijft de IPR als instrument overeind.24 De uitvoering van dat instrument wordt zelfs 
gedecentraliseerd. De drie Noordelijke provincies geven deels apart, deels gezamenlijk invulling aan 
deze nieuwe verantwoordelijkheid, door elk provinciale verordeningen daaromtrent vast te stellen. Het 
rijk, overigens geadviseerd door de NOM, blijft wel zelf de grotere projecten (bij investeringen van 
meer dan fl 4 miljoen) behandelen.
Landelijk gaat de nationale overheid vanaf het begin van de jaren tachtig een steeds nadrukkelijker 
bezuinigingsbeleid voeren en maakt zij een begin met het versoberen van de sociale zekerheid (allereerst 
was daarbij de Ziektewet aan bod). Aan de sterk gestegen werkloosheid wordt niets gedaan, behoudens 
het bevorderen van ‘onbetaalde arbeid’, iets waartegen de vakbeweging, in het bijzonder die in Noord-
Nederland, zich heftig verzet.  
In het groeiende anti-vakbondsklimaat, in het bijzonder wat de rijksoverheid betreft,  wenden de 
landelijke vakcentrales zich in 1982 in arren moede tot de werkgevers en komen in het ‘Akkoord 
van Wassenaar’ overeen de loonkostenontwikkeling in Nederland te bevriezen, ter bevordering van 
de winstgevendheid van het bedrijfsleven. Daartegenover kan dan gewerkt  worden aan een verdere 
doorvoering van diverse vormen van arbeidstijdverkorting. Bij de vakbeweging leeft de hoop, dat als de 
winstgevendheid voor de werkgevers hersteld zal zijn, deze geneigd zullen zijn om, zowel in samenhang 
met dat proces van arbeidstijdverkorting als vanwege de verwachte nieuwe investeringen, weer meer 
mensen in dienst zullen worden genomen. Na enige jaren volhouden lijkt dit gezamenlijk optrekken van 
werkgevers en werknemers in Nederland inderdaad tot het relatief vlot overwinnen van de economische 
malaise te hebben geleid. Het tot ‘poldermodel’ gedoopte Nederlandse samenwerkingsbeleid krijgt in 
die periode, Europees gezien, alom lof toegezwaaid.
Ondertussen wordt door de diverse, achtereenvolgende Nederlandse regeringen een forse 
bezuinigingspolitiek doorgezet. Zo zijn in 1983 de pijlen gericht op de ambtenarensalarissen en op de 
uitkeringen van werklozen en arbeidsongeschikten.De eersten moeten een deel van hun vakantiegeld 
inleveren. Ook neemt heel geleidelijk aan het idee van de noodzaak van het als rijksoverheid voeren van 
regionaal beleid af. Een neo-liberaal beleid, waarbij juist de sterke bedrijven vrij baan zouden moeten 

24 Een aardig overzichtsartikel omtrent de portee van het in Nederland gevoerde regionaal beleid is te vinden 
in het artikel van Van Dijk en Pellenbarg in het boek ‘Liber amicorum Jan van Bremen’ (Groningen, 2002)
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krijgen en steun aan zwakkere bedrijven en regio’s als verspilling wordt beschouwd, begint meer en 
meer aan terrein te winnen. 
Ook in Noord-Nederland begon dat liberale beleid meer en meer ingang te vinden, zoals onder 
andere ook blijkt uit de aanbevelingen van de door het Besturenoverleg Noord ingestelde commissie-
Goudswaard. Deze commissie opent wel weer de weg voor een nieuwe oriëntatie op de industrie 
als belangrijke drager voor de economie van Noord-Nederland. Maar het beleid zou voortaan alleen 
nog maar gericht moeten zijn  op nieuwe, kansrijke projecten en niet op het overeind houden van 
‘verouderde bedrijvigheid’.

De feitelijke sociaal-economische ontwikkeling maakt daarentegen voortzetting van op het Noorden 
gericht regionaal economisch beleid hard nodig. In de zesjaarsperiode 1988-1993 blijkt de hernieuwde 
groei in Nederland onevenwichtig over de diverse regio’s te zijn verdeeld. Met name het Noorden loopt, 
wat de banengroei betreft, achterop. Is er landelijk in die periode sprake van een werkgelegenheidsgroei 
van 9,1%, in het Noorden betreft die slechts 7,7%, waarbij de provincie Groningen het minst scoort, 
namelijk met slechts een groei van 5,9% over het genoemde tijdvak. 

Inmiddels begint niet zozeer de spreidingsgedachte, maar wel het groeiende tekort aan ruimte, in het 
bijzonder in het Westen, in toenemende mate de beleidsdicussie zowel in Den Haag als in Noord-
Nederland te bepalen. Deze discussies lopen op nationaal niveau uiteindelijk uit op de omslag van 
het decennialang gevoerde regionaal-economisch beleid naar een nieuw ruimtelijk economisch 
beleid.25  Daarmee verliest het idee van regionaal-economisch beleid, het idee van het versterken van 
achteroplopende regio’s, steeds meer terrein26. En eerder al verloor het beleid zijn oorspronkelijk vooral 
ook sociale karakter (de nota’s heetten tot 1990 ‘nota’s regionaal sociaal-economisch beleid’.

4.4 Noord Nederland als nieuw beleidsniveau?

Noord-Nederland!
De hiervoor gestelde vraag of Noord-Nederland opgevat kan worden als één geïntegreerde regio, speelt 
al lang en heeft in de loop van de tijd ook verschillende antwoorden gekregen.
In het algemeen zijn het de omstandigheden, zowel de sociaal-economische als de sociaal-culturele, die 
bepalen of een regio door de eigen bevolking als een samenhangend geheel wordt gezien of niet. En dat 
geldt uiteraard ook voor Noord-Nederland.
De sinds 1945 zich ontwikkelende gemeenschappelijke positie van de drie noordelijke provincies ten 
opzichte van Den Haag is een vruchtbare voedingsbodem gebleken voor het besef van het hebben van 
een gemeenschappelijk heden en mogelijk ook van een  gemeenschappelijke toekomst.
Als er dan, zoals deze studie beweert, vanaf 1960 in Noord-Nederland sprake is van een snelle groei van 
een ‘sociale beweging gericht tegen de achterstelling van Noord-Nederland’, dan moet de aanvankelijk 

25 In 1995 publiceert het ministerie van economische zaken de beleidsnota ‘Ruimte voor regio’s’. In 1999 
wordt de terminologie zelfs omgedraaid: de nieuwe nota heet dan ‘nota ruimtelijk-economisch beleid’. Het 
ruimtelijke aspect, geredeneerd vanuit een nationale visie op actuele en toekomstige ruimtebehoefte, heeft 
dan gezegevierd op de redenering van het versterken van specifieke regio’s, om die daardoor in staat te 
stellen bestaande achterstanden in te lopen.

26 Vanuit Noord-Nederland tracht men vanaf 1996 bewust op de laatste ontwikkeling richting ruimtelijk 
beleid in te spelen. Een expliciete inspanning om voor de laatste (langlopende) periode van regionaal beleid 
nog bestaande achterstanden op sociaal-economisch terrein in te lopen, wordt verkocht als perfect passend 
in een nieuw nationaal-ruimtelijk beleid: het Noorden biedt zich min of meer aan als overloopgebied 
voor de Randstad, zowel qua ruimte voor bedrijven, alsook qua woongebied voor daarheen migrerende 
Westerlingen en recreatie zoekende stedelingen.
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gestelde vraag welhaast positief beantwoord worden. Een ‘sociale beweging’, in dit geval de drager 
van een ‘sociaal conflict’ van Noord-Nederland met Den Haag, veronderstelt het bestaan van een in het 
gehele Noorden gevoelde samenhang, een noordelijke identiteit, al zijn er wel permanent spanningen 
met de onderliggende provinciale identiteiten constateerbaar.

Dan is vervolgens aan de orde de vraag of Noord-Nederland in de loop der na-oorlogse jaren 
enigerlei vorm van autonomie heeft weten te verwerven. Want alleen dan is er sprake van een nieuw 
beleidsniveau, waar o.a. ook een vakbeweging actief mee te maken wil hebben. Lange tijd wordt 
het aarzelende proces van decentralisatie, waarvan wel degelijk sprake is (denk aan de positie van 
de Noordelijke provincies bij het Integraal Structuur Plan en bij de regie inzake het verstrekken 
van Investeringspremies), min of meer ontkend. En dat heeft vooral te maken met de breed levende 
ontkenning van het bestaan van landsdelige regio’s in Nederland als geheel. Nederland wordt dan 
veelal gezien als één (Europese) regio. Het nationale overheidsbeleid heeft dan telkens de neiging zich 
voornamelijk te richten op het versterken van de sterke punten van de nationale economie, met als 
argumentatie dat daarmee de concurrentiepositie van de regio ‘Nederland als geheel’ versterkt wordt, 
waarvan dan iedereen meeprofiteert. Het bestaan van een regionaal geprononceerde vakbeweging, die 
politieke eisen stelt aan de diverse overheden, dus bijvoorbeeld ook aan de samenwerkende noordelijke 
provincies, en die zijn leden regionaal mobiliseert, bijvoorbeeld in protest tegen het als onrechtvaardig 
gevoelde overheidsbeleid of tegen dreigende massa-ontslagen, is dan vanuit het gezichtspunt van de 
rijksoverheid, of zelfs vanuit dat van hoofdbesturen van centralistische vakbonden en vakcentrales, een 
politieke dreiging. 

Tegenover de voorgaande logica komt vanaf het begin van de jaren vijftig toch ook de logica van 
het regionaal sociaal-economisch beleid te staan. Bij dit laatste gaat het erom achterblijvende regio’s 
structureel te versterken, opdat geen welvaartsachterstanden ontstaan of blijven bestaan. Naast de 
provincie Limburg, waar lange tijd gewerkt wordt aan het overkòmen van de ingrijpende gevolgen van 
de mijnsluitingen (ten tijde van het kabinet-Cals in 1965 aangezegd door de toenmalige minister van 
Economische Zaken, drs. J.M. Den Uyl), heeft het Noorden zich feitelijk vanaf het eerste welvaartsplan 
voor Z.O.-Drenthe (1951) tot aan het Langman-Akkoord uit 1998 mogen verheugen in gerichte aandacht 
van de rijksoverheid op het gebied van de versterking van de sociaal-economische structuur. Een groot 
deel van deze periode (1981-1998) was Noord-Nederland zelfs de enige landsdelige regio in Nederland 
die voor een zeker voorkeursbeleid ter zake in aanmerking kwam. Een regionaal geprononceerde 
vakbeweging kan in een dergelijk klimaat een belangrijke steunpilaar zijn voor een voort te zetten 
regionaal sociaal-economisch beleid, juist ook wanneer politieke verhoudingen een dergelijk beleid 
dreigen te ondermijnen. De vraag is welke rol de regionale vakbeweging in Noord-Nederland in de 
periode 1960-1992 feitelijk heeft gespeeld. Daaraan wordt in hoofdstuk VI en verder nadrukkelijk 
aandacht besteed.

P. van Hoogstraten publiceert in 1983 een interessante studie over de ontwikkeling van het regionaal 
beleid zoals dat in Nederland gevoerd is in de periode 1949-1977 (HOOGSTRATEN, VAN; 1983). Hij 
komt tot de constatering, dat door de tijd heen een deel van het regionaal beleid vrij constant is geweest, 
terwijl er daarnaast sprake was van een variabel deel, dat sterk afhing van de economische en politieke 
omstandigheden. Het eerste betreft het voorwaardenscheppende infrastructuurbeleid en de diverse 
premieregelingen voor bedrijfsvestigingen in de betreffende regio’s. Op basis van het variabele deel 
onderscheidt hij een aantal periodes in het regionaal beleid: 1945-1951 (de voorbereidingsfase), 1951-
1959 (het ontwikkelingsbeleid), 1959-1972 (het spreidingsbeleid) en 1972-1977 (beleidsintensivering). 
Mogelijk kan deze reeks aangevuld worden met de periodes 1977-1979 (aanzetten tot integraal 
ontwikkelingsbeleid, voorbereiding PNL voor Limburg en ISP voor Noord-Nederland), 1979-1990 
(verdere uitbouw van het integraal structuurbeleid, toegespitst op alleen nog Noord-Nederland), 1990-
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1998 (de combinatie van Nederlands- en Europees integraal ontwikkelingsbeleid) en 1998-2010 (het 
Langmanakkoord, het agreement inzake de afbouw op termijn van het regionaal beleid, na opheffing 
van het faseverschil van de economische ontwikkeling tussen Noord-Nederland en Nederland als 
geheel). 

Zelfreflexie gedurende de periode van regionaal beleid
In de hele na-oorlogse periode was, in samenhang met de ontwikkeling van dat regionaal beleid, sprake 
van een groeiend zelfbewustzijn van de steeds nauwer samenwerkende, Noordelijke provincies. Noord-
Nederland kon dankzij de steun van het regionaal beleid van de rijksoverheid zijn eigen potenties 
verder uitbouwen. 

Deze studie concentreert zich op de periode 1960-1992, een periode waarin de Noordelijke provincies 
tezamen optrekken om Haags- en Brussels ontwikkelingsbeleid los te peuteren, waarna zij bereid zijn 
voor de uitvoering daarvan mee verantwoordelijkheid te dragen. Vanuit de nationale politiek is er zowel 
impliciet als expliciet sprake van en zekere erkenning van Noord-Nederland als een eigenstandige 
regio, die de nodige aandacht van de rijksoverheid behoeft. In de loop van die periode groeit inderdaad 
ook de mede-verantwoordelijkheid van die noordelijke provincies voor het regionaal beleid. De 
totstandkoming van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland in 1992 markeert het groeiende 
politieke karakter van die noordelijke samenwerking.
Dus in de in beschouwing zijnde periode kan in elk geval Noord-Nederland tot op zekere hoogte als 
een eigenstandige regio beschouwd worden. Bestuurlijk gezien betekent de noordelijke samenwerking 
in die periode, dat deze regio zich tot een relatief belangwekkend handelingsniveau heeft ontwikkeld, 
ook voor de vakbeweging. 

Albers revisited
Albers27 stelt hierover in zijn algemeenheid, dat zijns inziens een versnelde ontwikkeling van zwakke 
regio’s (hij heeft het dan over de economische infrastructuur) een taak is voor zowel de Europese Unie 
als voor de afzonderlijke, nationale staten. Die taak is er eind twintigste eeuw niet gemakkelijker op 
geworden, met het verdwenen zijn van het ijzeren gordijn, de toetreding van veel Oost-Europese landen 
tot de Europese Unie en de toenemende globalisering. Deze nieuwe omstandigheden dwingen alle 
betrokkenen tot het ontwikkelen van nieuwe strategische concepten. Albers duidt zelf enkele elementen 
van zo’n nieuw ontwikkelingsbeleid aan. Volgens hem moet de nieuwe ontwikkelingspolitiek nauwer 
aansluiten bij de lokale en regionale problemen en bij de bijzonderheden van de daar bestaande 
structuren en juist mikken op het bevorderen van nieuwe ontwikkelingen vanuit het bestaande, endogene 
ontwikkelingspotentieel. 
Daarnaast moet volgens hem de betekenis van de participatie van de regionale actoren, juist ook met het 
oog op het ontwikkelen van het al voorhanden ontwikkelingspotentieel, veel explicieter georganiseerd 
worden. Weliswaar blijft het de taak van Europa en van de nationale overheden om via verschillende 
vormen van herverdeling dat regionale ontwikkelingsbeleid financieel mogelijk te maken.  Naar zijn 
mening moet de verantwoordelijkheid om de beschikbaar komende middelen zinvol in te kunnen 
zetten voor het creëren van maatregelen ter versterking van de regionale structuur evenwel veel 
nadrukkelijker komen te liggen op het regionale niveau zelf. Bovendien meent hij, dat – los van de 
financiële en competentieaspecten – niet alleen de regionale overheden, maar ook een veelvoudige en 
vooral ook regionale betrokkenheid van zoveel mogelijk sociale actoren een wezenlijk element vormt 
van een succesvol, regionaal ontwikkelingsbeleid. Hij heeft het dan over de expliciete betrokkenheid 
van politieke partijen, van diverse regionale sociale en economische organisaties en heel nadrukkelijk 
ook van de vakbeweging.

27  (ALBERS, 1995) blz. 146
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Of de diverse overheden daar ook zo over denken is nog maar de vraag; zeker wat de Nederlandse 
overheid betreft.

Albers maakt in zijn studie onderscheid tussen perifere regio’s, traditionele industriële regio’s en 
economisch bloeiende regio’s. En dan bestaan er ook nog diverse tussenvormen en is er sprake van 
veranderende posities in de tijd. 
De provincie Groningen kan voor wat de periode 1960-1992 betreft  heel goed omschreven worden als een 
traditionele, industriele regio. En dat geldt vanaf 1969 in toenemende mate ook voor Fryslân en Drenthe. 
Toch past ook een andere omschrijving het Noorden (eigenlijk al vanaf halverwege de negentiende eeuw) 
heel goed, namelijk als een regio die last krijgt van een steeds toenemende periferisering, een steeds 
verderweg liggen van het “centrum”  van het land: West-Nederland. Vanaf halverwege de negentiende 
eeuw begint Noord-Nederland last te krijgen van een structurele verzwakking van haar economische 
structuur als gevolg van de ontsluiting van Nederland met de nieuwe verkeersverbindingen: landwegen, 
spoorwegen en nieuwe waterverbindingen). Deze nieuwe infrastructuur betekent voor de nationale 
economie een kans tot schaalvergroting van bedrijvigheid.(PETER GROOTE, 2000) Noord-Nederland 
kan nu zelfs ook vanuit West-Nederland bediend worden. De economie groeit de tweede helft van 
de negentiende eeuw fors, ook noordelijk, maar met de magere periode in de jaren twintig begint 
Noord-Nederland achterop te geraken. Deels betreft dat het achteroplopen bij de ontwikkeling van de 
Randstad, deels zelfs het verliezen van bedrijvigheid aan het Westen. 
Vanaf 1958, met de oprichting van de Bestuurscommissie Noorden des Lands (BCN), tot en met de 
oprichting van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) in 1992, gaan de drie noordelijke 
provincies steeds meer gezamenlijk optreden. Alleen zo kunnen zij die genoemde verzwakking van de 
economische structuur tegengaan, menen zij. En zo groeit er meer politiek-bestuurlijke samenhang in 
Noord-Nederland: een regio wordt geboren.

opmaak-definitief.indd   73 07-01-2009   11:16:19



74

opmaak-definitief.indd   74 07-01-2009   11:16:19




