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Geachte colleqe

De VPB spreekt haar waardering uit voor de concept actualisatie die er lígt maar is minder te
sprel<en over het doorlopen proces; waar in 20.|0 de stakeholders aan de voorkant
betrol<ken waren tot een breed gedragen document is er nu sprake van een document wat te

11 downloaden viel van internet met de mededeling dat eventuele zienswijzen voor l2 maart
ingediend kunnen worden. Jammer en wat voor de VpB betreft een gemiste kans

Algemeen

Het voorliggende stuk is geschreven vanuit de kernwaarden
te noemen is maar de rol van het bedrijfsleven en met name
bedrijventerreinen is wat de VpB betreft ietwat onderbelicht

van Drenthe wat op zich prima
de zeer belangrijke rol van

1. Drenthe nu

Het is zeer lovenswaardig dat de provincie

van werkgelegenheÍd maar wij zijn wel erg
creëert cq banen kan behouden

Drenthe stevig inzet op het
benieuwd hoe de provincie

behouden en creëren
werkgelegenheid

2.3.2 Bruisend Drenthe
De provincie Drenthe acht bedrijvigheid van provinciaal belang en benoemt dit tot een
kernwaarde. Hoe verhoudt zich dit tot gemeentelijk beleid? Het streven naar een
dynamische, vitale en zichzelf vernieuwende economie lijkt ons geen provinciale maar een
gemeentelijke taak.

3. Strategie rol en instrumenten
Ke rn waa rd e b e d rijvi g h e i d
De kernwaarde bedrijvigheid is een middel om ontwikkelingen met bedrijfseconomische
aspecten te kunnen afwegen met de kernkwaliteiten. Emmen beschikt over het grootste
aaneengesloten industrieterrein van Noord Nederland en met name cle term kleinschaligheid
is wat de vPB betreft niet van toepassing op de industrieterreinen binnen het Emmense.



4 Uitwerking ruimtelijke kwaliteit en kernwaarde bedrijvigtreid
De VPB kan zich vinden in net KEI-programma maartekent daarbij wel aan de rol van een
lol<ale en bovenlokale overheid inzake economie en werkgelegenheid niet overdreven moet
worden. Het ziin de bedrijven die banen genereren en de bedrijven zullen simpelweg
bereikbaar/ontsloten moeten zijn middels goede infrastructuur (ook digitaal) en kwalitatief
personeel. Economie is nil<s anders dan een wetenschap die zich bezighoudt met het
verdelen van schaarse goederen en diensten.

5 Uitwerking robuust sociaaleconomisch systeem

5.ï.1 Robuuste stedelijke netwerken met bruÍsende steden
De provincie Drenthe spreekt over Zuid Drenthe als zuidelijk netwerk. De praktijk heeft ons
echter geleerd dat Meppel met name eerder een relatie met Zwolle heeft dan met Hoogeveen
en/of Emmen' Het netwerk Hoogeveen, Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn ligt wat de
VPB betreft meer voor de hand.

Detailhandel

De provincie Drenthe geeft aan dat zij kennis heeft genomen van het veranderende
l<oopgedrag van consumenten. Crootschalige internetgerelateerde bedríjven wat zich wil
vestigen op onze bedrijventerreinen dient wat de VPB betreft bespreekbaar te worden
gemaaKt.

Regionale afstemming over werklocaties in stedelijk netwerken
De VPB onderschrijft de SER-ladder die stelt dat herstructeren/revitaliseren voor uitleglocatie
gaan maar wil benadrukken dat bijvoorbeeld het Rundedal zeer geschikt zou zijn voor
grootschalige industrie tot milieucategorie 5. Met name grootschalige recycling bedrijven
kunnen zeer lastig ingepast worden cq hebben geen uitbreidÍngsmogelijkheden in de
bestaande structuur.

Tevens zien wij graag dat zowel op Bargermeer (Emmen) alsool< de Tweeling (Nw,dam)
bedrijven zich blijvend kunnen vestigen met milÍeucategorie 6

5,1.6 Mobilireit
De provincie Drenthe wil vestigingsvoorwaarden creëren waarmee we kunnen concurreren
met andere regio's. Ons inziens zal dan derhalve de N34 (Coevorden-Emmen) tot aan de A-
37 moeten worden verdubbeld alsmede de weg Emmen-Klazienaveen (Ng62)

Met vriendelijl<e g roet,
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