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Brede Welvaartsscan
1 december 2022



Doel van vandaag

→Werken met het instrument ‘brede welvaartsscan’ 

• Wat zijn jullie ervaringen met deze manier van werken?

• Wat gaat goed? Wat kan beter? 
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Programma 14.45 – 15.45 

• Check in 

• Toelichting brede welvaart 

• Toelichting casus 

• Aan de slag  

• Terugkoppeling

• Ervaringen testsessie

• Check uit 
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Het bnp voldoet 
niet meer als 
indicator voor 
welvaart en als 
meetlat om beleid 
aan te toetsen. De 
behoefte aan 
meer 
duurzaam beleid 
groeit.

“De grote 
transities gaan we 
niet stuk voor 
stuk los van elkaar 
realiseren. Brede 
Welvaart biedt 
een integrerend 
kader”

5



Doel brede welvaartsscan
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Integrale, duurzame keuzes maken. 

Brede welvaart praktisch maken; 
integreren in de beleidspraktijk

Breed beschouwen aan de voorkant 

Gefundeerde keuzes maken 

Evalueren 



Casus: Supervaccin 

De casus in het kort

• RUG ontwikkelt een methode om toekomstige verkoudsvirussen te elimineren

• Productielocatie van minstens 100 hectare, nabijheid Zernike (max. 2 km) is essentieel

• Er blijft 1 locatie over: Noordkant van Starkenborghkanaal, direct ten westen van N361

Doel project

• Potentiële immuniteit van de voltallige wereldbevolking



Bijkomende voordelen
• Groningen verkrijgt wereldwijde bekendheid als 'gezondheidsregio’
• Het levert de regio 5000 nieuwe arbeidsplaatsen op en investeringen in woningen
• Het Rijk en de internationale gemeenschap zorgen voor optimale bereikbaarheid
• De reststromen van het productieproces kunnen gebruikt worden door veel regionale 

MKB’ers

Strijdigheden provinciaal beleid
• Gelegen in een gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

• Het gebied is aangeduid als waardevol landschap (karakteristieke laagte en herkenbare 
verkaveling)

• De locatie ligt 'los' in het buitengebied, waar geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen zijn 
toegestaan

Overige potentiële knelpunten
• Energieverbruik bijna gelijk aan stad Groningen. Rijksoverheid: Nieuwe 380 kv verbinding.
• De locatie is ongeschikt vanuit 'bodem en water sturend’
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Station

Ring Noord
Verbinding
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Natuur

Landschap



Aan de slag!

• 5 min individueel, 15 min gezamenlijk --> 1 wiel. 

• Scoor het EFFECT op de dimensies van brede welvaart 

• De schaal voor de score:

- (negatief)

+/- (neutraal)

+ (positief)

• Schrijf de score + toelichtingen op een post-it, plak de post-it bij de 
indicator. 

• Meer info? Naslagwerk indicatoren.


