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Te bespreken onderwerpen
• Algemene beleidsdilemma’s
• Korte geschiedenis vh regionaal beleid
• Speciaal voor ‘t Noorden: NOM en ISP
• De steeds weer veranderende ‘steunkaart’
• Traditionele versus moderne beleidsopvattingen
• De recente geschiedenis van het steunbeleid 

voor het Noorden: Langman en Kompas
• De actuele situatie: Noord-Nederland                                       

in de Nota Ruimte en Pieken in de Delta
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Regionaal ontwikkelings-
beleid: enkele dilemma’s

• De stok of de wortel
• Direct of indirect
• Equity of efficiency
• Regionaal of ruimtelijk
• Specifiek of integraal
• Met of zonder de marktsector

Regionaal of Ruimtelijk beleid: 
>wat is het verschil?

• Is het beleidsdoel Equity of Efficiency?                         
Equity: gelijk economisch ontw.peil in alle regio’s 
Efficiency: optimale bijdrage van regio’s aan de nationale 
economie

• Regionaal beleid mikt op equity > verbeter de 
economische situatie van achterblijvende regio’s

• Ruimtelijk beleid miks op efficiency) > verbeter de 
ruimtelijke verdeling van economische activiteiten over 
het land

• Regionaal beleid: alleen voor achterblijvende regio’s
• Ruimtelijk beleid: voor alle regio’s!
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Het regionaal stimuleringsbeleid sinds 1950 
in vogelvlucht

• Ontwikkelingsplan ZO Drenthe 1951
• 1951-58 Ontwikkelingsgebieden/industr.kernen
• 1958-68 Probleemgebieden/ontwikkelingskernen 
• 1968-75 Stimulerings-/herstructureringsgebieden 
• 1975-185 IPR, WIR en SIR
• na 1985: alleen IPR. Opkomst regionaal beleid EU
• Sinds jaren 70 voor Noord-Nederland:                        

NOM en ISP. De NOM voor een rechstreekse 
deelname aan ‘t ontwikkelingsproces                               
en het ISP voor de integraliteit

De Noordelijke Ontwikkelings 
Maatschappij (NOM)

• Opgericht in 1974 door de nationale overheid 
(ministerie EZ)

• Directe vorm van regionale steun, door financiele 
deelneming in bedrijven

• Eerst: vooral deelname in noodlijdende oude 
bedrijven

• Later: vooral deelname in veelbelovende jonge 
bedrijven

• Anno 2005 is bijna 100 mln EURO geinvesteerd in 
meer dan 100 bedrijven
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De Noordelijke Ontwikkelings 
Maatschappij: doelstellingen

• Investeringsbevordering
• Financiering
• Subsidie-adviezen
• Projecten (bijv. T&U)

Aantal 
door de 
NOM 

behouden/ 
gecreeerde 

arbeids-
plaatsen
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ISP: integraal structuurplan 
Noord-Nederland

• Integraal = bedrijfsvestiging + verbeteren van 
sociaal economische structuren  

• Vijfjarenplannen
• ISP IV en V: met marktsectorcommissies
• ISP IV (1990-1995): commissies voor 

landbouw, havenverbonden activiteiten, steden, 
toerisme&recreatie, en MKB

• ISP V (1995-2000): commissies voor 
landbouw, logistiek, en MKB

• ISP VI (2000-2005) = ‘Kompasbeleid’

Het regionaal stimuleringsbeleid                 
sinds 1950 ‘op de kaart gezet’

De volgende kaartenserie 
is overgenomen uit:

O.A.L.C. Atzema&E. Wever (1994) 
De Nederlandse Industrie. 
Hoofdstuk 4: 
‘Industrie, Beleid en Regio’
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1.
REGIONAAL 
BELEID
1952-1958

ONTWIKKELINGS-
GEBIEDEN EN 
INDUSTRIALISATIE-
KERNEN

2.
REGIONAAL 
BELEID
1958-1968

PROBLEEM-
GEBIEDEN EN 
ONTWIKKELINGS-
KERNEN



7

3.
REGIONAAL 
BELEID
1969-1972

STIMULERINGS-
EN 
HERSTRUCTURE-
RINGSGEBIEDEN

MET PRIMAIRE EN 
SECUNDAIRE 
ONTWIKKELINGS-
KERNEN

4.
REGIONAAL 
BELEID
1972-1975

STIMULERINGS-
EN 
HERSTRUCTURE-
RINGSGEBIEDEN

MET PRIMAIRE EN 
SECUNDAIRE 
ONTWIKKELINGS-
KERNEN
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5.
REGIONAAL 
BELEID
1975-1978

STIMULERINGS-
EN 
HERSTRUCTURE-
RINGSGEBIEDEN

EN SIR*-GEBIED

*SELECTIEVE 
INVESTERINGS-
REGELING

6.
REGIONAAL 
BELEID
1978-1981

NOORDELIJKE 
STIMULERINGS-
GEBIED EN 
HERSTRUCTURE-
RINGSGEBIED
ZUID-LIMBURG, 
(MET IPR-KERNEN)
EN SIR GEBIED
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7. 
REGIONAAL 
BELEID 
1982-1985

GEBIEDEN 
EN KERNEN 
MET BRT EN IPR 
35%, 25%  en 15%

GROEIKERNEN 
MET R.O.TOESLAG

SIR GEBIED

8. 
REGIONAAL
BELEID 
1986-1990

IPR GEBIEDEN 
EN IPR KERNEN 
(35, 25 en 15%)
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9.
REGIONAAL
BELEID
1990-1994

REGIOPROGRAMMAS
MET 20% resp.15% 
IPR-PREMIE BIJ 
VESTIGING resp. 
UITBREIDING 

Gestippeld: geen IPR

Lelystad: PSOL premie

MARIOTTI 2005 

Criteria Traditional approach Contemporary approach
Conceptual basis

Theories Industrial location theories Learning region theories

Key factors Reg. attributes i.e. prod. costs Reg. capabilities, i.e. clusters, netw.

Policy characteristics
Aim(s) Equity & convergence Efficiency & fairness
Objectives Creation employm. & investm. Incr. Compet. & entrepreneurship

Sphere of action Narrow (economic/industrial) Broad (multi-sectoral)

Mode of operation Reactive, project based Pro-active, planned strategic

Policy structure
Spatial focus Problem areas All regions
Analytical base Indicators, reg. export Regional SWOT analysis
Key instruments Incentive scheme Development programme
Assistance Business aid, hard infra Business environment, soft infra

Organisation
Policy development Top down/centralised Bottom-up/Collective/negotiated

Lead organisation Central government Regional authorities

Partners None Local gov. & sectors, social partners

Administration Simple/rational Complex/bureaucratic
Project selection Internalised Participative
Timescale Open-ended Multi-annual planning periods

Evaluation
Stage(s) Ex post Ex ante, interim, ex post
Outcomes Measurable Difficult to measure
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Regionaal 
beleid 

van de EU
(2e helft                                                                                               
jaren 90)

zwart: 
doelstelling 1
(achterblijvende
regio’s) 

gestippeld: 
doelstelling 5b
(rurale regio’s)

De recentste geschiedenis
De Commissie-Langman

• Voorgeschiedenis:                                    
een onderzoek naar het “kwart miljoen 
scenario” (sectie RE van de FEW/RUG)

• VROM-Minister De Boer:                                
regio’s ontwikkelen op eigen kracht,               
geen overheveling van problemen

• Cie Langman moet ontwikkelingsbeleid 
voor N-Nederland schetsen. Rapport 1997 
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De recentste geschiedenis
De Commissie-Langman

• tot 2010 43.000 extra arbeidsplaatsen  
• kosten stimulering: 10 miljard gulden
• driesporenbeleid:                                              

- versterken van de steden
- verhogen van de kwaliteit van het                     

landelijk gebied
- clustering van economische activiteiten in 
economische kernzones

KOMPAS VOOR                          
HET NOORDEN

• ISP-VI heet “Kompas voor het Noorden” 
(nota’s uit 1998 en 1999)

• Kompasnota’s hebben in feite alle punten van 
Langman overgenomen

• Samenwerkingsverband Noord-Nederland 
(SNN) als uuitvoeringsorgaan

• Directe betrokkenheid van de marktsector 
teruggeschroefd. Er is alleen nog een 
‘adviescollege voor de markt’
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Aandachtspunten in “Kompas voor het 
Noorden” 2000-2006

• Stedelijke centra
- woningmarkt                                                                                     
- werkgebieden ihb stationslocaties                                                         
- kwaliteitsimpuls binnensteden, stedelijke voorzieningen                                         
- hoger onderwijs versterken, kennispotentieel uitbuiten

• Landelijk gebied
- marktgerichte land- en tuinbouw                                                              
- leefbaarheid en vernieuwing landelijk gebied                                               
- toerisme en recreatie

• Bedrijvigheid in kernzones
- versterking marktsector, versterking arbeidsaanbod                                                                
- optimalisering internationale transportassen                                          
- verbetering bereikbaarheid kerzones

Het Ruimtelijk-Economisch Beleid 
in 2000

Nota Ruimtelijk-Economisch Beleid van het 
Ministerie van EZ van juni 1999 focust op:                                                                                   
– netwerk economie                                                             
– concurrerend vestigingsklimaat                               
Voor het Noorden wordt ‘Langman’ 
overgenomen:                                                                 
– continueer de IPR                                                    
– zet ISP/Kompas-beleid voort                                                                             
– concentreer het beleid op kern-zones
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Ruimtelijk Economisch Beleid: 
premie-instrumentarium tot 2006

VOOR NOORD-NEDERLAND:
• IPR (Investerings Premie Regeling; max 20%)
• LPR (15-20% subsidie op arbeidskosten)
• INS (subsidies voor vestiging buiten kern zones)
• NIOF (subsidies voor innovatie, export, marketing)
• KITS (subsidies for investeringen in tourisme)
• HRM (voor professioneel personeelsmanagement)               

ELDERS:
• Budgetten voor stedelijke vernieuwing en 

bedrijfsterreinontwikkeling (TIPP programma)

De ‘steunkaart’ 
volgens de EZ-

Nota (1999) 
‘Ruimtelijk 
Economisch 

Beleid’

rood: kernzones in 
N-Nederland
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Locational preference by entrepreneurs, North-Netherlands 1997 
(Meester 1999)

Heerenveen

Delfzijl
Groningen
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Bron: 
Kompas voor 

het Noorden, 1999

Beter voor Friesland: het ‘Friese anker’

Bron: 
Kompas voor 

het Noorden, 1999

Beter voor heel N-Nederland: 
één centrale kernzone langs de A7
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HET ACTUELE BELEID
De Nota “RUIMTE” (juni 2004)

• Nieuw: ontwikkelings-
planologie, maar

• Het ambitieniveau van                                                              
het Rijk is laag, en

• De ambities gelden                                                            
vooral de Randstad

• N-Nederland: alleen                                                     
Groningen kernzone

• En verder een zestal                                             
‘landschappen’ 

Nationale landschappen in Noord-
Nederland (nota Ruimte, 2004)

2. Middag-Humsterland 
3. Noordelijke Wouden
4. Westergo
5. Zuidwest Friesland
6. Drentse Aa



18

HET ACTUELE BELEID
De Nota ‘Pieken in de Delta’ (juli 2004)

• Blauw omrand:                              
de ‘econ.kerngebieden’

• Gestreept omrand: ‘innovatie 
hotspots’ (geel) &‘kansrijke 
ontw.’ (blauw)

• Teksten in N-Nederland:            
– waterzuivering (Leeuw.)            
– energy vally (Gron.)               
– eemsdelta (Delfzijl)                
– lofar (Drenthe)                   
– agribusiness/life science

• N-Nederland als geheel 
wordt getypeerd als ‘schakel 
tussen Randstad en 
Noordoost Europa’

Noord-
Nederland
in de nota 

Pieken in de 
Delta van 

2004

topprojecten 
bedrijfsterreinen
rood: herstructur. 

geel: nieuwe

Waar zijn de kern-
zones gebleven???
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Zomer 2004 :
Het doek voor het 
klassieke steunbe-
leid valt eindelijk

Eigenlijk niets nieuws onder de zon: ‘regio’s 
op eigen kracht’ wordt eindelijk waargemaakt



20

…of valt dat heel erg mee??

Noord-Nederland:

Nakaarten in 
het Noorden ….
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DvhN 6 okt 2004

2004 : Strijd over ‘t
nakomen van de 
Langman afspraken

Na 2006 wordt de IPR 
– na 40 jaar !! –

toch echt afgeschaft

Wat het Noorden rest :

‘Piek-projecten’   
bedenken, en

Zoveel mogelijk van de 
Brusselse koek zien te 
krijgen
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En: hoe verdelen 
we de Brusselse 
koek na 2006?

Den Haag:
Geen 34% 
maar 12% 
van de Europese 
regionale ontwik-
kelingsgelden 
(voor 2007-2013 
€ 740 miljoen)
naar het Noorden; 
geen 26% 
maar 45% 
naar het Westen  
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Conclusie

• het klassieke steunbeleid is terecht afgeschaft
• maar wel op een wat ongelukkig moment …..
• regio’s moeten nu eigen potenties ontwikkelen
• maar maken ze daarbij wel de juiste keuzes,
• als ze vooral proberen nationale pieken te noemen

en :
• staan de sterkste pieken echt altijd in de Randstad?


