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Noorden verdeeld over advieslijst voor Europese miljoenen

‘Water hoort in Champions League’

ATZE JAN DE VRIES

LEEUWARDEN - Het Noorden is
ernstig verdeeld over het belang
van watertechnologie in de race
om Europese miljoenen voor de
periode 2014-2020.
In een advies van de SER Noord
Nederland staat dat het Noorden
vooral moet inzetten op agribusiness, energie, gezondheidseconomie en recreatie en toerisme.
Daar liggen de beste kansen op
banengroei, meldde zaterdag deze krant.
In Friesland is slecht gevallen

dat watertechnologie, geconcentreerd rond de beoogde groeibriljant Wetsus in Leeuwarden, niet
is geselecteerd. En dat terwijl
Friesland al jaren goede sier
maakt met Wetsus, dat volgens
het provinciebestuur zelfs hét
watertechnologisch topinstituut
van Europa kan worden.
,,Watertechnologie kan uitgroeien tot een economische sector van economische betekenis,
die past bij het Noorden. Daar
gaat de SER Noord Nederland te
makkelijk aan voorbij’’, zegt commissaris van de koningin John
Jorritsma.

Het advies heeft hem ,,zeer verbaasd’’. ,,Ik vind het onbegrijpelijk. In Den Haag en Brussel zullen
ze er ook niets van begrijpen,
want als er één ontwikkeling is
die ze uit het Noorden kennen
dan is het Wetsus.’’
,,Watertechnologie hoort in de
Champions League, niet in de eerste divisie’’, zegt Jorritsma. ,,Blijkbaar moeten we nog beter duidelijk maken hoe watertechnologie
zich ontwikkelt. Die kans biedt
het SER-advies, maar we hadden
liever gezien dat deze uitleg niet
nodig was.’’
Opmerkelijk is dat maar een

Friesland wil water
wel op de agenda
‘Akkoord Groningen’
wel achter advies SER
handjevol noordelijke instellingen het in de aanloop naar de totstandkoming van het advies van
de SER Noord Nederland opnamen voor watertechnologie.
Tientallen organisaties en individuen reageerden op een eerdere
versie van dat advies.

Vooral Friese instellingen wezen op het belang van watertechnologie: de drie hogescholen in
Leeuwarden, Wetsus en de Water
Alliantie. Dat deed ook de gemeente Assen, waar oud-Leeuwarder Sicko Heldoorn burgemeester is.
Er zijn ook Friese partijen die
deze sector niet missen in het advies: de gemeenten Smallingerland en Skarsterlân en ROC Friese
Poort. Hetzelfde geldt voor de in
Groningen gevestigde Kamer van
Koophandel, de NOM en het
Technologie Centrum Noord-Nederland.

Het Akkoord van Groningen,
een samenwerkingsverband van
de stad Groningen, het UMCG, de
Rijksuniversiteit Groningen en
de Hanzehogeschool, staat achter
het SER-advies. ,,Verstandig om
het aantal noordelijke specialisaties terug te brengen naar drie: agribusiness, healthy aging en
energie.’’ Later kunnen daar nog
toerisme en recreatie bij komen.
Dinsdag praat het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland over
het advies. De Friese deelnemers
willen watertechnologie alsnog
op de agenda hebben.

