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Samenvatting: Regionale kracht. Economisch beleid in 
Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland 
 

In de tweede helft van de twintigste eeuw schaarden Nederland en Duitsland zich bij de 
moderne industriestraten die hun kwetsbare regio’s te hulp schoten. Er ontstond een 
regionaal-economisch beleid, gericht op het bevorderen van de werkgelegenheid en 
economische groei in gebieden met een zwakke economische structuur. De eerste ideeën 
voor deze economische politiek ontstonden in de economische crisisjaren dertig van de 
twintigste eeuw, waarin sommige regio’s ontwricht werden door massale werkloosheid. 
Armoede en sociale onrust leidde tot een roep om overheidsingrijpen in deze gebieden. Pas 
na de Tweede Wereldoorlog leidde deze roep tot beleidsmaatregelen die de regionale 
economie moesten stimuleren.  

Deze studie geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van het regionaal-economische 
beleid vanaf 1945; haar verdere ontwikkeling tot het jaar 2000; de leidende personen en 
organisaties die achter het beleid zaten; en door welke maatschappelijke ontwikkelingen de 
actoren werden gedreven. De rol van regionale actoren wordt in bestaande literatuur over de 
geschiedenis van regionaal beleid vaak onderbelicht. In deze studie staan daarom vier 
regio’s centraal. Aan de Nederlandse kant zijn dit de provincies Groningen en Drenthe en 
aan de Duitse kant Ostfriesland en het Emsland. In deze gebieden heerste na de Tweede 
Wereldoorlog een grotere werkloosheid en lagere economische groei ten opzichte van 
nationale werkloosheid- en groeicijfers. 

Door de Noord-Nederlandse regio’s en de Noordwest-Duitse regio’s elk en 
afzonderlijk met elkaar te vergelijken, wordt onderzocht welke algemene patronen en 
regionale bijzonderheden met het regionale beleid gepaard gingen. Hierdoor wordt een 
genuanceerd beeld verkregen van de ingrijpende ontwikkelingen die zich hebben 
voorgedaan. Met deze casussen kan bovendien de vorming van een grensregionaal beleid in 
de analyse worden meegenomen. Vanaf halverwege de jaren zestig kwam een proces van 
economische samenwerking tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland op gang, 
resulterend in een door de Europese Unie ondersteund beleidsprogramma. Zodoende levert 
deze studie ook een bijdrage aan het onderzoek naar de historische wortels van het 
Europese regionale beleid. 

Om de rol van de belangrijkste personen en organisaties in het vizier te krijgen, is 
gebruik gemaakt van de sociologische systeemtheorie. Met behulp van deze theorie wordt 
beleid in hoofdstuk 2 opgevat als het resultaat van een communicatief proces. Aan dit proces 
nemen verschillende actoren deel: zij opereren op verschillende schaalniveaus (regionaal, 
nationaal, Europees) en vanuit verschillende maatschappelijke domeinen (politiek, 
economie, wetenschap). Alle actoren hebben hierdoor hun eigen denk- en handelswijze, dat 
voortgekomen is uit verschillende opleidingen, ervaringshorizonten en socialisatieprocessen. 
Toch kan er consensus ontstaan tussen deze fundamenteel van elkaar verschillende 
actoren. Door te communiceren ontstaan er ideeën, begrippen en concepten die door de 



betrokken actoren, elk vanuit hun eigen achtergrond, omarmd worden en consensus 
scheppen in beleid.  

Historici kunnen deze consensus reconstrueren, beschrijven en analyseren als een 
type beleid met een dominante visie op een bepaald vraagstuk. In het geval van het 
regionaal-economische beleid bestaat een dergelijke visie uit een set van aannames, ideeën 
en maatregelen waarmee de economische ontwikkeling van kwetsbare regio’s gestimuleerd 
kan worden. Vanuit deze invalshoek en na een geografische, politieke en economische 
beschrijving van de onderzochte regio’s in hoofdstuk 3 wordt de vorming en verandering van 
het regionaal-economische beleid onder de loep genomen.  

Hoofdstuk 4 behandeld de periode 1945-1968, waarin de totstandkoming van een 
regionaal industrialisatiebeleid in drie fases wordt geschetst. De eerste naoorlogse jaren 
worden gezien als de vormende jaren, waarin een apparaat ontstond dat zich bezighield met 
het aanleggen van infrastructuur en het subsidiëren van industriële ondernemingen die zich 
in de regio vestigden. Aanvankelijk werd het beleid gedreven door de crisiservaringen uit de 
jaren dertig, de angst voor toenemende werkloosheid en het wegtrekken van jongeren uit de 
kansarme gebieden. Het beleid werd gelegitimeerd vanuit sociale en economische 
overwegingen: steun aan de economie was bedoeld om de ontwikkeling van het gebied op 
gang te brengen en de nationale welvaart te vergroten.  

In de tweede helft van de jaren vijftig brak een volgende fase aan, waarin het 
regionaal-economische beleid verstrengeld raakte met ruimtelijke ordening. Dit 
‘planologische momentum’ werd gedreven door planologen, die het regionale 
industrialisatiebeleid opvatten als een instrument voor ruimtelijke politiek. Planologen zagen 
een ruimtelijke scheefgroei voor zich, waarin de economische centra zich teveel en te snel 
ontwikkelden, terwijl de gebieden daarbuiten te weinig ontwikkeling kenden. Daarom moest 
de bevolking en economische bedrijvigheid beter over het nationale grondgebied verspreid 
worden. Het instrument daartoe werd de regionale industrialisatiepolitiek. De invloed van de 
planologen op de politiek verhoogde de status die aan het regionale industrialisatiebeleid 
werd toegekend. Regionaal-economische ontwikkeling werd een nationaal project die niet 
alleen de problemen van kwetsbare regio’s moest oplossen, maar ook de dreigende 
congestie van de nationale centra bestreed.  

Een derde fase betreft de jaren zestig, waarin het regionale industrialisatiebeleid 
verder werd uitgebouwd. Door aandacht te besteden aan het onderliggende 
communicatieproces, wordt duidelijk hoezeer beleidsprocessen werden gekenmerkt door 
een interne dynamiek. Een voortdurende stroom van nieuwe nota’s en geschriften, debatten 
en pleitbrieven leidde tot een breed gedragen enthousiasme over het regionale beleid. 
Steeds meer personen en instanties raakten bij het beleid betrokken. 

In Nederland voltrokken de afzonderlijke fases zich sneller en feller in vergelijking met 
Duitsland. Het regionale beleid in Noord-Nederland ging planmatiger van start, werd eerder 
beïnvloed door de planologie en breidde zich sterker uit in de jaren zestig. Dit verschil is in 
verband gebracht met een aantal factoren, waaronder de structuur van de politiek en het 
openbaar bestuur. De Nederlandse provinciebestuurders waren politieker ingesteld dan de 
Nedersaksische regeringsdistricten Aurich en Osnabrück. De provincies Groningen en 



Drenthe hadden een eigen staf die economische en planologische expertise leverde. Eigen 
economisch technologische instituten en planologische diensten leverden rapportages die 
door de regionale bestuurders werden ingezet in hun politieke strijd voor regionale 
ontwikkeling. De provincies konden redelijk makkelijk in contact komen met de politici en 
beleidsmakers op het nationale niveau. Dergelijke regionale diensten ontbraken in Duitsland 
en bovendien was de afstand tussen Rijk en regio veel groter, mede doordat de deelstaat 
Nedersaksen nog tussen beide overheidslagen zat. Tussen het Nederlandse Rijk en Noord-
Nederland kwam een intensief communicatieproces op gang, in de hand gewerkt doordat 
Groningen, Drenthe en Friesland vaak met één mond praatten. In de bijzondere 
beleidsrelatie tussen Noord-Nederland en de nationale regering kreeg het beleid snel en 
planmatig vorm.  

Daarnaast kreeg het planologische schrikbeeld van de ruimtelijke scheefgroei veel 
meer scherpte in Nederland dan in Duitsland. In de Nederlandse beeldvorming was er één 
groot stedelijk centrum aan het ontstaan: de onbeheersbare Randstad. De ruimtelijke 
ontwikkeling in Duitsland was pluriformer van aard. Onder Duitse planologen heerste 
dezelfde angst voor congestie, maar zij misten het krachtige beeld van een overvolle 
Randstad en een onderontwikkeld overig Nederland. Het planologische momentum in 
Nederland was daardoor krachtiger en invloedrijker. 

Kortom, alle vier de regio’s doorliepen de drie fases van het regionale 
industrialisatiebeleid maar deden dat wel in verschillende tempo’s en in wisselende 
intensiteit. In dit patroon past ook de regionale Sonderweg van het Emsland. Op basis van 
het vooroorlogse, nationaal-socialistische ideeëngoed ontstond hier het Emslandplan. Dit 
unieke programma was gericht op agrarische modernisering en ging gepaard met massieve 
investeringen, waardoor de Bondsstaat een opname van het Emsland in de regionale 
industrialisatieprogramma’s tegenhield: voorlopig was het Emsland genoeg bedeeld. 
Pogingen om met het Emslandplan ook de industrialisatie krachtdadig ter hand te nemen 
mislukten, omdat de nationale budgetten waren voorbestemd voor agrarische ontwikkeling. 
Een voortdurende lobby van regionale politici leidde ertoe dat het Emsland, los van het 
Emslandplan, pas vanaf eind jaren zestig volledig in de regionale industrialisatiepolitiek werd 
opgenomen.  

In hoofdstuk 5 is de periode 1968-1982 getypeerd als een bewogen overgangsfase 
met een duaal karakter. Enerzijds werd het regionale industrialisatiebeleid verder uitgewerkt, 
kwamen er nieuwe instrumenten en organisaties bij en werkten bestaande plannen door. In 
Nederland werd een Integraal Structuurplan voor het Noorden des Lands afgekondigd, in 
Duitsland ontstond een omvangrijk, nationaal kader voor het regionaal-economisch beleid: 
de Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftstruktur. Anderzijds 
ontstonden er barsten in het geloof dat industriële ontwikkeling de regio vooruit hielp. 
Ingrijpende veranderingen in bevolking, economie, cultuur en maatschappij brachten de 
pijlers waarop het oude beleid rustte uit balans en schiep daardoor ruimte voor nieuwe 
ideeën. Deze werden aangedragen door ruimtelijk economen, die vanaf de tweede helft van 
de jaren zeventig de aandacht vestigden op innovatieve bedrijvigheid en alternatieve paden 
van regionale ontwikkeling. Ontwikkeling hoefde niet per definitie op industriële wijze te 



worden opgevat, maar kon in principe in tal van sectoren plaatsvinden. Regionaal beleid 
moest erop gericht zijn om de ‘regionale potenties’ te herkennen en verder uit te bouwen. 
Zelfvertrouwen en eigen initiatief van de regionale actoren werd hierbij van groot belang 
geacht.  

Mede door de grotere omvang en opdrachten van de Bondsregering, liepen Duitse 
wetenschappers voorop in de ontwikkeling van deze denkbeelden. De concrete invloed op 
het beleid bleef zowel in Nederland als in Duitsland vooralsnog gering. Weliswaar werden 
concepten, begrippen en redeneringen uit het nieuwe denken overgenomen door politici en 
beleidsmakers, die zich aanvankelijk vooral op het nationale niveau of de deelstaat 
Nedersaksen bevonden. Maar het beleidsinstrumentarium bleef overwegend gericht op 
industrie en infrastructuur. In de regio hield men langer vast aan het oude 
industrialisatiebeleid, gecombineerd met het streven naar een evenwichtige spreiding van 
bevolking en economische bedrijvigheid. Door de snellere en fellere ontwikkeling van het 
regionaal-economische beleid in Noord-Nederland gedurende de naoorlogse decennia, ging 
het loslaten van oude ideeën en concepten ook met meer politieke rumoer gepaard dan in 
Noordwest-Duitsland. 

De wederzijdse contacten en vervlechtingen tussen Noord-Nederland en Noordwest-
Duitsland zijn in hoofdstuk 6 beschreven. Na de Tweede Wereldoorlog normaliseerden de 
betrekkingen tussen beide grensgebieden, waarbij een pioniersrol was weggelegd voor 
sociaal-culturele instellingen en de Kamers van Koophandel in het grensgebied. Vanuit de 
gedachte dat de gevestigde autoriteiten té nationaal gericht waren en naar het voorbeeld van 
buurregio Twente-Achterhoek-Bentheim-Westmünsterland, probeerden de Kamer van 
Koophandel te Veendam een grensoverschrijdend onderzoek op te zetten. In dit onderzoek 
zouden de kansen en mogelijkheden voor grensoverschrijdende samenwerking onderzocht 
moeten worden. Met steun van de Kamers in Groningen, Meppel, Osnabrück en Emden 
werd in 1971 begonnen, maar het onderzoek verzandde door technische problemen en een 
gebrek aan urgentie. De Ministeries van Economische Zaken namen enkele jaren later het 
initiatief over en rondden in korte tijd het onderzoek af. Rond dezelfde tijd namen de Kamers 
van Koophandel samen met studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en enkele andere 
regionale organisaties het voortouw in de stichting van de Eems-Dollard Regio. Vanaf de 
oprichting in 1978 entameerde de Eems-Dollard Regio nieuwe onderzoeken en formuleerde 
zij concrete actielijsten voor grensoverschrijdende samenwerking. 

Deze instituties van de grensoverschrijdende samenwerking konden wortel schieten 
door een aantal ontwikkelingen. Een factor van fundamenteel belang was de ervaring die 
met het regionaal-economisch beleid vanaf 1945 was opgedaan. Op landelijk en regionaal 
niveau, evenals op het niveau van de deelstaat Nedersaksen, waren veel personen en 
organisaties al jaren bezig met de ontwikkeling van de regio. Deze organisaties aan 
weerszijden van grens kwamen vanaf halverwege de jaren zestig ook met elkaar in contact, 
waarbij een gemeenschappelijk perspectief op regionaal-economische ontwikkeling als 
bindmiddel fungeerde. Nationale Ministeries van Economische Zaken, planologische 
diensten en Kamers van Koophandel troffen elkaar in bilaterale overleggen, commissies of 



werkgemeenschappen. Zo ontstonden grensoverschrijdende netwerken waaruit 
onderzoeken, actielijsten en grensoverschrijdende visies ontstonden. 

De actoren die in deze netwerken participeerden, werden - elk op hun eigen wijze - 
beïnvloed door het proces van Europese integratie. Vanaf de jaren vijftig discussieerden de 
lidstaten de Europese Economische Gemeenschap over samenwerking op het gebied van 
regionale ontwikkeling. Aanvankelijk bleef het instrumentarium beperkt, maar met de 
oprichting van een Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in 1975 ontstonden de 
contouren van een actieve, Europese regionale politiek. Actoren die betrokken waren bij het 
regionale beleid van Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland, anticipeerden op deze 
ontwikkelingen door grensoverschrijdende instituties te scheppen. Actoren die waren behept 
met het Europese gemeenschapsideaal speelden een katalyserende rol. Zij zagen 
grensregionale samenwerking als een nieuwe streng van een verenigd Europa. Door hun 
activiteiten brachten zij diverse andere regionale instellingen nader tot elkaar.  

In hoofdstuk 7 wordt de laatste periode 1982-2000 behandeld, waarbij ook de 
grensregionale beleidsontwikkelingen doorgetrokken zijn. In de jaren negentig werden de 
vruchten geplukt van de toenemende grensoverschrijdende samenwerking. Met fondsen van 
de Europese Unie werden talloze projecten opgezet, projecten die tegelijkertijd de sporen 
van inhoudelijke vernieuwing droegen. Een deel van de projecten was gericht op 
infrastructurele ontwikkeling, maar een ander deel vloeide naar toerisme of programma’s 
gericht op de kwalitatieve verbetering van de arbeidsmarkt. Dezelfde ontwikkeling vond 
plaats in het Intergraal Structuurplan voor het Noorden des Lands en de 
Gemeinschaftsaufgabe in Duitsland. De regionale zoektocht naar de eigen, economische 
kracht los van industriële ontwikkeling kreeg vorm in brede overlegkaders. Zo ontstond in 
Noord-Nederland de commissie-Goudswaard en in Noordwest-Duitsland regionale 
Strukturkonferenzen. Gedurende de jaren tachtig overlegden politici, beleidmakers, Kamers 
van Koophandel en werkgevers- en werknemersverbanden met elkaar over de toekomst van 
de regio. Er werden clusters van bedrijvigheid aangewezen, waarop de subsidieprogramma’s 
van de overheid zich voortaan richtten. Industriepremies en infrastructurele maatregelen 
bleven van toepassing, maar tegelijkertijd maakte het beleid op inhoudelijk en 
organisatorisch gebied fundamentele veranderingen door.  

Dit neemt niet weg, dat zich aan het einde van de 20ste eeuw opnieuw een kloof 
tussen theorie en praktijk opdrong. Ontwikkelingsplannen van regionale actoren werden niet 
altijd omarmd door nationale actoren, waarop een politieke strijd losbarstte. De idee dat het 
nieuwe denken over regionale ontwikkeling zuiver economisch in plaats van politiek van aard 
was, bleek een idee-fixe. De politieke strijd ontbrandde het felst in Noord-Nederland, die een 
lange traditie had op dit gebied. Strijd werd echter geleverd in beide landen, waarbij ook de 
in onbruik geraakte planologische toekomstvisies weer tevoorschijn kwamen. Regionaal-
economische politiek bleek een onuitroeibare politieke kern te bezitten. 

In de slotbeschouwing wordt deze politieke kern nog eens onderstreept en wordt 
gepleit voor een nieuw regionaal elan. Zoals het regionale industrialisatiebeleid opkwam 
tegen de achtergrond van de vooroorlogse crisisjaren, zo is het nieuwe denken over 
regionale ontwikkeling ontstaan uit de ingrijpende veranderingen van de jaren zeventig. Aan 



de start van de 21e eeuw liggen de jaren zeventig echter ver van ons verwijderd, waardoor 
de vraag zich opdringt of wij niet te lang blijven hangen in een ‘regionale kracht’ vertoog dat 
onvoldoende grip krijgt op de problemen. In het verlengde daarvan wordt gepleit voor 
opbouwende, wetenschappelijk gefundeerde reflectie op regionaal-economisch beleid. Dit 
onderzoek heeft hieraan een bijdrage willen leveren. 
 

 


	Samenvatting: Regionale kracht. Economisch beleid in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland

