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Deelname Transformationeel Scenario Proces Noord 
Nederland

Geachte dames en heren,

Hoe ziet Noord-Nederland er uit na 2030? Hoe gezond is de noordelijke circulaire economie? Wat verandert er 
allemaal op het gebied van energie en klimaat? Wat betekenen nieuwe transportsystemen om voor ons begrip 
van afstand? Hoe duurzaam zijn we dan? En hoe gaan we om met zorg en de kwaliteit van het leven?

De komende tijd gaat een groep van circa 30 mensen van overheden, kennisinstellingen en organisaties uit 
Drenthe, Friesland en Groningen zich driemaal twee dagen over deze vragen buigen. Deelnemende partijen 
komen uit verschillende hoeken, van overheid tot media. Van cultuursector tot universiteit. Samen bespreken ze 
reële trends, ontwikkelingen en mogelijkheden, die vervolgens in een aantal toekomstscenario’s worden 
uitgewerkt. Hierin staat de vraag centraal hoe Noord-Nederland zich kan ontwikkelen. Het gaat niet om beleid of 
een toekomstvisie van een van de deelnemende overheden, maar om het resultaat van vrij groepsdenken, waar 
de drie provincies als geheel (dus: inwoners, bedrijven, overheden en organisaties) in de toekomst hun voordeel 
mee kunnen doen. In die zin kunnen de scenario's bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de regio.

Deze manier van werken heet een Transformatief Scenario Proces (TSP). Het TSP wordt onafhankelijk en 
extern gefaciliteerd door Reos Partners. De scenario's worden ontwikkeld door een brede groep die 
representatief is voor de diversiteit van Noord-Nederland, met de RUG, Gemeente en Provincie Groningen en 
Shell als begeleidingscomité (convening team). Shell heeft aangeboden dit proces voor Noord-Nederland te 
financieren en is een gelijkwaardige deelnemer in het proces.
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Kijkend naarde kansen en inzichten die hetTSP ons en Noord-Nederland kan bieden, hebben wij besloten 
onze medewerking te verlenen. Namens ons zal gedeputeerde Homan zitting nemen in het begeleidingscomité. 
Eventuele publicatie en verspreiding van de resultaten is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de 
deelnemers aan het proces. Aan het einde van het proces (eind 2019) wordt bekeken waarvoor wij de 
resultaten van het TSP kunnen gebruiken en hoe dit richting kan geven aan beleid. Hierover zullen wij uw 
Staten te zijner tijd informeren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.


