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Voorwoord
In ons stedelijk netwerk is veel moderne industrie die het ook goed doet.
Toch is hier de werkloosheid 25% hoger dan gemiddeld in Nederland.
Dat vinden wij niet acceptabel. Wij willen met dit plan de werkloosheid
hier naar het landelijk gemiddelde laten dalen. Wanneer het Nederlands
percentage daalt naar 8% moet de werkloosheid bij ons met een derde
dalen. Dat willen wij in drie jaar bereiken.
Dit is geen plan voor gesubsidieerde banen, maar een plan voor echte banen
bij bedrijven. Daarom werken wij allereerst samen met het bedrijfsleven aan
wat zij nodig hebben. Wij gaan als vier gemeenten vierkant voor werk.
Voor banen waar jongeren, ouderen en vooral lager opgeleiden snel hun
plek in vinden. Banen die er ook bij bedrijven dichtbij over onze grens met
Duitsland zijn.
Samen met onderwijs en UWV’s helpen wij mensen snel klaar te zijn voor die
nieuwe banen. Provincies en het Samenwerkingsverband Noord Nederland
werken al mee. Het kabinet wil meer werk in de industrie in het Noorden.
Dus vertrouwen wij ook op hulp van het kabinet. Hoe dan ook gaan wij als
vier gemeenten hand in hand verder; vierkant voor werk.
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1. Waar sluit dit plan op aan?
Motie Schouten
Onlangs heeft de Tweede Kamer de motie Schouten aangenomen
(zie bijlage 2). In deze motie wordt opgeroepen tot extra
inspanning vanuit het Rijk voor in het bijzonder de industriële en
werkgelegenheidsontwikkeling in Noord-Nederland.
Ons stedelijk netwerk is binnen het Noorden het meest gericht
op industrie en de daarmee verbonden technische en logistieke
bedrijven. De bedrijvigheid binnen die sectoren is hier volop in
beweging. Onze bedrijvigheid heeft de Nederlandse economie
dan ook veel te bieden. Met extra acties kan die ontwikkeling nog
sterker doorzetten en meer banen opleveren. Met dit actieplan
geven wij aan hoe wij dat vanuit ons stedelijk netwerk EmmenCoevorden-Hoogeveen-Hardenberg en met hulp van het kabinet
aan willen doen.
Visie minister Kamp
Minister Kamp heeft meermalen het belang van de industrie in
Nederland voor de economie benadrukt.
•

•

•

“De Nederlandse maakindustrie is goed voor bijna 13% van
ons bruto binnenlands product. Ze werken vernieuwend en
dat zorgt voor nieuwe materialen, productiemethoden en
producten van wereldklasse.
Als overheid stimuleren wij dat” (tijdens de beurs voor
lichtgewicht materialen in Parijs, maart 2014).
“Verrassend veel technologische doorbraken zijn Nederlands.
Onze kennis, ervaring en ambitie zetten wij in om
maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Door nauw samen
te werken met andere landen realiseren wij onze ambities en
vermarkten wij onze technologieën” (tijdens de industriebeurs
Hannover Messe, april 2014).
“Het is goed dat de industrie hiermee naar buiten brengt
hoe groot de economische kracht van deze sector is en hoe
belangrijk techniek is voor onze samenleving” (Bij de lancering
van ‘Powered by Dutch Technology’, februari 2013).

Deze uitspraken van minister Kamp sluiten naadloos aan op de
sterke punten van ons stedelijk netwerk. Dat geldt voor onze
industrie en technologische bedrijven; hun ervaring, vernieuwing en
producten van wereldklasse; voor onze samenwerking met andere
landen en voor onze gezamenlijke inzet op maatschappelijke
uitdagingen.
Visie SNN
Dit plan is één van de bouwstenen voor het banenplan van
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).

2. Wat willen wij?
•
•
•

Behoud en uitbouw van werkgelegenheid;
Opwaarderen van het opleidingsniveau vooral aan de
onderkant van de arbeidsmarkt;
Structurele verkleinen van het verschil tussen het regionale
en landelijke werkloosheids- en inkomenscijfer.

Dit willen realiseren door:
• Terughalen van werk uit Azië en aantrekken van
buitenlandse investeringen;
• Verhogen van het opleidingsniveau;
• Versterken van de kunststof/chemie/vezelcluster;
• Impulsen voor investeringen in de industrie;
• Impulsen aan de grensoverschrijdende economie richting
Duitsland.
In hoofdstuk 6, 7 en 8 volgen de bijbehorende acties.
Wij willen bedrijven met nieuwe extra acties uit dit actieplan
stimuleren en helpen om snel meer banen te scheppen en die
ook kunnen invullen met onze inwoners. Daarbij sluiten wij aan
op wat al in gang is gezet, succesvol is, maar wat met meer inzet
en middelen meer banen kan opleveren. Wij willen met dit alles
bijdragen aan het economisch beleid van het kabinet en aan het
banenplan van het Samenwerkingsverband Noord Nederland, in
aansluiting op de Motie Schouten.

3. Wat vragen wij?
Wij vragen medewerking, betrokkenheid en middelen van
het kabinet, zoals de Tweede Kamer heeft bedoeld met de
Motie Schouten. Dus voor de werkgelegenheid in het hele
Noorden met speciale aandacht voor de industrie. Als grootste
industrieconcentratie van het Noorden verwachten wij
betrokkenheid en middelen voor ons stedelijk netwerk.
Dat is hard nodig, want hoewel het stedelijk netwerk een
economische factor van belang is, zoeken hier 25% meer
mensen een baan dan gemiddeld in Nederland.
Het percentage geregistreerde werkzoekenden in het stedelijk
netwerk Emmen, Coevorden, Hardenberg en Hoogeveen is 12%
tegenover 10% in Nederland. Ook het aantal mensen in de
WSW is hier hoger dan landelijk gemiddeld.
Verder is het opleidingsniveau hier relatief laag en het sluit lang
niet altijd aan op de behoefte van de bedrijven. De groep 40-plus
binnen de beroepsbevolking is bij ons relatief groot. Dat stelt
extra eisen aan de scholing van die groep om hen ‘fit’ te houden
of te krijgen voor de beschikbare banen.
Gemeenten staan de komende jaren voor grote opgaven
als gevolg van de transitie op het terrein werk en inkomen
(Participatiewet): grotere verantwoordelijkheden voor
arbeidsgehandicapten en werkzoekenden gaan gepaard met
forse bezuinigingen. De opgaven voor de gemeenten Emmen,
Coevorden, Hardenberg en Hoogeveen zijn door dit alles groot,
zowel inhoudelijk als financieel.
In de hoofdstukken 6, 7 en 8 zijn de acties aangegeven
waarvoor wij medewerking en middelen vragen. Die acties zijn
allereerst gericht op bedrijven die met wat extra impulsen meer
banen kunnen scheppen. Daarna volgen acties om mensen
in onze regio om die banen in te vullen. Tenslotte kijken wij
over de Duitse grens met acties met perspectief voor onze
werkzoekenden.

Om de acties in dit actieplan te kunnen realiseren vragen wij het
kabinet om een financiële impuls van € 75 mln. Wij willen als vier
gemeenten met onze partners een structureel vervolg op dit plan.
Veel acties zullen wij als vier gemeenten zelf uitvoeren.
Extra middelen en medewerking van het kabinet zullen het
resultaat aanzienlijk groter maken.

4. Wat bieden wij?
Het stedelijk netwerk Emmen, Coevorden, Hardenberg en
Hoogeveen (ruim 260.000 inwoners, verzorgingsgebied inclusief
Duitse grensregio circa 500.000 inwoners, 20.000 bedrijven en
115.000 werkzame personen) heeft een aantal sterke punten waar
wij extra acties op baseren.

ons stedelijk speelt al goed in op deze ontwikkeling. Grotere
bedrijven als Fokker, Wavin, Teijin maar ook vele wat kleinere
bedrijven leveren al een grote bijdragen aan deze 4e industriële
revolutie.
•

Ons stedelijk netwerk is de belangrijkste logistieke hotspot
van het Noorden. De aanwezige logistieke faciliteiten
bieden kansen. Niet alleen voor de in de regio aanwezige
bedrijven, maar gezien vanuit het doorvoerperspectief via
de ‘Green Corridor’ richting het Europese achterland voor
geheel Nederland. Duitsland is erg dichtbij en via de A37 en
Containerterminal Emmen-Coevorden-Hardenberg snel en
goed bereikbaar. Niedersachsen heeft de terminal in 2010
aangewezen als GüterVerkehrsZentrum (GVZ).
De binnenvaartterminals in Haren (Duitsland), Meppel en
Hengelo liggen binnen korte afstand. Hoogeveen ligt op het
snijpunt van de hoofdverbindingen naar Friesland, Groningen,
Twente en Drenthe, zowel via de weg als via het spoor.

•

Vanuit Europees perspectief ligt ons stedelijk netwerk gunstig.
Terwijl de regio nationaal gezien meer perifeer is gelegen, heeft
het stedelijk netwerk in internationaal perspectief juist een veel
meer strategische ligging. Dat wordt door het bedrijfsleven
bevestigd.

•

Ons stedelijk netwerk grenst aan de grootste economie van
Europa. Dit biedt mogelijkheden voor economische groei.
Er is in onze regio al samenwerking met buurland Duitsland.
Er liggen kansen om nog sterker aan te haken bij Duitsland en
onze export te vergroten.

•

Onze regio verbindt de Eemsdelta, Twente en Zwolle.
Deze regio’s zijn via ons stedelijk netwerk letterlijk met
elkaar verbonden. Maar er is ook een verbinding tussen de
bedrijvigheid en onderwijs in deze regio’s. Onze specialisaties
in de industrie, techniek en logistiek sluiten goed op elkaar

Met die acties geven wij krachtig steun aan het beleid van de
regering. Wij hebben Nederland door onze grote bijdrage aan de
industriële ontwikkeling van het Noorden al veel te bieden.
Maar die bijdrage kan groter en de ontwikkeling kan sneller.
In het stedelijk netwerk zijn kansen te over voor nieuwe banen.
Op tal van terreinen lopen acties om dat ook snel voor elkaar te
krijgen.Met dit plan willen wij een extra slag maken en daarmee
zowel de regio als de BV Nederland bedienen. De volgende punten
maken duidelijk waar onze kracht ligt en wat wij daarmee te
bieden hebben.
•

•

Het stedelijk netwerk is één van de belangrijkste dragers in
Noordoost Nederland van werkgelegenheid en innovatie in
de industrie, techniek en logistiek. Emmen is de grootste
industriekern van het Noorden. Topsectoren als chemie, high
tech systemen en materialen, logistiek en agrobusiness zijn
in het stedelijk netwerk opvallend sterk vertegenwoordigd
(zie bijlage 1). Onze regio kent de grootste concentratie van
productie van synthetische vezels van alle Europese regio’s.
Het Topteam van de chemiesector gaf onze chemiecluster
onlangs de status van Centre of Open Chemical Innovation
(COCI). In dit geval gaat het om de (vergroening van) vezels en
ontwikkeling van biocomposieten.
Met onze bedrijvigheid voor (offshore) olie en gaswinning staat
onze regio op de tweede plaats in Europa.
De ontwikkeling van verregaande digitalisering en verweving
van apparaten en processen leidt tot nieuwe, slimme manieren
van produceren. Dat wordt wereldwijd gezien als een 4e
industriële revolutie. De ruim aanwezig moderne industrie in

aan en versterken elkaar. Met onze chemie, kunststoffen en
COCI status sluiten wij prima aan op Zwolle en de Eemsdelta.
Met onze moderne maakindustrie, met een ruim aandeel in
‘high tech systemen en materialen’ sluiten wij prima aan op
Twente. Wij willen onze positie als verbindende schakel actief
versterken.
•

Hoewel ons stedelijk netwerk binnen Nederland tot nu
toe wat overschaduwd is door de grote agglomeraties in
de Randstad en Brabant, staan wij als stedelijk netwerk in
Noordoost Nederland opvallend sterk. De massa aan innovatie,
investeringen en werk is in de grootstedelijke regio’s wel
groter en compacter. Maar dankzij onze verbondenheid met
andere stedelijke netwerken zoals Groningen/Assen, Twente,
Zwolle en in Duitsland, staan wij sterk.

•

Dit plan is goed voor de mensen en bedrijven in onze regio,
maar ook voor die in Drenthe en Overijssel en draagt bij aan
de ontwikkeling van het Noorden en van de industrie in ons
land. Misschien lijkt dat zwaar aangezet, maar wie weet dat
bijvoorbeeld de BlueTooth technologie, de Aramide vezel en
de eerste biocomposieten brug hier is ontwikkeld, snapt hoe
dat kan werken.

5. Focus en ambitie
Onze kracht ligt in industrie, techniek en logistiek.
Dat is ook wat ons als vier steden bindt. Het aandeel
maakindustrie in onze regionale economie ligt procentueel
hoger dan gemiddeld in Nederland. Dat accent is te zien bij
bedrijven, in het onderwijs en in de arbeidsmarkt in onze regio.
Rond de industrie is een hoogwaardige kring van technische
dienstverlenende bedrijven (zoals technische adviesbureaus) en
technische opleidingen aanwezig. Logistiek is de verbindende
factor tussen de industrie onderling en naar de markten.
De kracht van industrie, techniek en logistiek gaan wij nog meer
benutten voor meer werk in onze regio.

Het netwerk van de vier steden als trekkers
Onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen in deze regio zijn in
de vier steden geconcentreerd. Iedere stad is ook onderdeel
van een netwerk van kleinere omliggende gemeenten. Het
verzorgingsgebied (inclusief Duitse grensregio) is circa 500.000
inwoners. Met de kleinere omliggende gemeenten werken wij
natuurlijk ook nauw samen bij de uitvoering van dit plan.
Dat geldt ook voor netwerken op grotere schaal, zoals tussen de 3
grotere stedelijke netwerken van 4 steden van het Noorden, waar
Emmen er één van is, naast Groningen/Assen en Leeuwarden.
Ook is er samenwerking met het stedelijk netwerk Zwolle (bijv. in
chemie). Emmen, Coevorden, Hardenberg en Hoogeveen nemen,
als regionale economische trekkers, met dit plan het voortouw om
de regionale werkgelegenheid een stevige duw te geven.

Banen en scholing zijn vooral voor mbo en mbo-min nodig.
Onze regio telt naar verhouding veel lager opgeleiden,
die voor een deel ook te ver van de arbeidsmarkt staan. Dat terwijl
bedrijven nu vooral plaats hebben voor goed opgeleide vaklieden.
Dat vraagt om extra acties om de grote groep lager opgeleiden
beter aansluiting te laten vinden op de industrie en logistiek en
omgekeerd. Deze extra acties laten onverlet dat er inzet blijft

op hoog opgeleide (HBO niveau en hoger) vaklieden voor onze
hoogwaardige industrie. Resultaten zijn op korte termijn nodig en
er is al veel in gang gezet om die ook te boeken. Sommige acties,
zoals scholing, vragen een wat langere adem, dus ook de wat
langere termijn heeft aandacht.

Meer werk door samenwerking over de Duitse grens
Drie van de vier gemeenten grenzen aan Duitsland. Dat biedt
kansen, zoals de samenwerking in het grensoverschrijdende
bedrijventerrein Europark en in de Containerterminal in Coevorden.
Maar dat vraagt ook om het overbruggen van afstanden, zowel
letterlijk (transport en verbindingen) als figuurlijk (regels).
Want net over de grens is er veel werk voor onze bedrijven en voor
onze mensen. Daar gaan wij meer mee doen.

Ambitie: werkloosheid met een derde terug
Onze ambitie is om de werkloosheid in ons stedelijk netwerk te
laten dalen naar het Nederlands gemiddelde. Wanneer dat de
komende jaren daalt naar 8%, willen wij dat percentage dus
evenaren. Daarvoor is een daling van de werkloosheid bij ons
nodig van 12% naar 8% ofwel een derde. Wij maken ons als vier
gemeenten er sterk voor om dat in drie jaar te bereiken.

6. Bedrijven scheppen banen
In dit en de twee volgende hoofdstukken benoemen wij de
maatregelen, die nodig zijn om onze ambitie te realiseren. Per
maatregel geven wij aan of deze op korte, middellange of lange
termijn op te starten is. Bij de looptijd van alle maatregelen
wordt uitgegaan van vier jaren. Het betreffen allemaal nieuwe
maatregelen.
•

Revolving fund. Veel bedrijven staan klaar om te investeren
en om extra banen te scheppen, als zij maar financiering
krijgen. Dat lukt te vaak moeilijk na de bankencrisis. De
provincie heeft onlangs een revolving fund ingesteld voor
de hele provincie. Dit provinciale fonds is beschikbaar voor
een brede doelgroep. De behoefte in het stedelijk netwerk
is echter specifieker. Daarom komt er op korte termijn een
laagdrempelig fonds voor leningen aan bedrijven (‘revolving
fund’) die goede plannen klaar hebben liggen, met nadruk
op industrie (o.a. chemie), techniek en logistiek. Leningen
worden verstrekt als bedrijven perspectief bieden op banen
voor, naast HBO en hoger, vooral mbo niveau en lager. Voor
financiering die specifiek in de sectoren industrie, techniek en
logistiek een extra impuls voor banen voor lager opgeleiden
moet geven, vragen wij een bijdrage. Naast samenwerking in
programma’s hebben individuele mkb bedrijven ook behoefte
aan financiering voor bijvoorbeeld proefproductie. Wij maken
daarvoor een regeling die zal lijken op de NIOF regeling in het
Noorden, maar dan voor leningen in plaats van voor subsidies.
Deze regeling is gekoppeld aan perspectieven in industrie,
techniek en logistiek met een accent voor banen voor lager
opgeleiden c.q. social return voor lager opgeleiden.
Benodigd bedrag: € 10.000.000,Termijn:
kort

•

Exportkansen
Voor veel mkb bedrijven in onze regio zijn de exportkansen nog
onvoldoende in beeld en lastig te pakken. Het Holland Office
in Leipzig en de Industrie und Handelskammers (IHK’s) gaan wij
meer inzetten om mkb-bedrijven in de industrie, logistiek en
techniek over de grens snel aan de bal te brengen. De bijdrage
is nodig voor ondersteuning en begeleiding door het Holland
Office en vanuit de deelnemende gemeenten.
Benodigd bedrag: € 300.000,Termijn:
kort

•

Kennis en innovatieontwikkeling. Nieuwe industrie,
met nieuwe technieken en slimme logistiek vragen om
samenwerking in programma’s en om financiering. Lopende
regionale innovatieprogramma’s in de chemie en kunststoffen
(Biobased Economy, Greenpac en Coci) en in logistiek (Dryport)
geven wij een extra impuls via het innovatienetwerk IK-Drenthe.
Die extra impuls koppelen wij aan activiteiten die het meeste
perspectief bieden op werk op korte en middellange termijn
voor ondermeer lager opgeleiden. Voor de ontwikkeling van
het Ondernemersplein Drenthe naar Innovatie- en Kennispoort
Drenthe (inclusief Hardenberg) waarin deze ontwikkelingen
samen komen zijn middelen nodig.
Benodigd bedrag: € 1.500.000,Termijn:
kort

•

Snelle procedures. Bedrijven die willen uitbreiden hebben
behoefte aan snelle heldere procedures. Soms gaat het
om uitbreidingen die niet precies binnen kaders zoals een
bestemmingsplan vallen. Interne discussies over te stellen
ruimtelijke- en vergunningseisen en tijdverlies voorkomen
wij daarbij door interne richtlijnen voor de wijze waarop wij
daarmee omgaan. Het snel mogelijk maken van extra banen
staat daarbij voorop. Voor het aanpassen van betreffende

•

Rijkswet- en regelgeving die gemeentelijk procedures
vertragen vragen wij medewerking van het Kabinet om deze te
vereenvoudigen. Wij denken hierbij aan het opzetten van pilots
en regelvrije zones.

•

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt.
Door onze grensligging lopen wij frequent aan tegen regels
die een grensoverschrijdende arbeidsmarkt belemmeren. In
hoofdstuk 8. volgen daar acties voor.

Benodigd bedrag: € 0,Termijn:
middellang

•

Breedbandinternet en mobiele telefonie. Bedrijven en
inwoners in onze grensregio kampen met een gebrekkige
beschikbaarheid en kwaliteit van internet en mobiele telefonie.
Voor een goed functioneren van bedrijven zijn op korte termijn
uitbreiding van breedbandinternet en plaatsing van extra
zendmasten voor mobiele telefonie nodig. Het vestigingsklimaat
wordt hiermee versterkt. Voor de financiering van de
onrendabele top bij fysieke aansluiting op breedbandinternet en
de plaatsing van zendmasten vragen wij middelen.

Reshoring Sommige bedrijven willen wijl weer werk
terughalen uit Azië (‘reshoring’), maar kijken daarvoor ook
naar Oost-Europa. Wij geven deze bedrijven extra hulp (via
werkgeversdienstverlening) en financiering (via het hiervoor
genoemd fonds voor investeringen). Vooral wanneer dat leidt
tot perspectieven op werk voor lager opgeleiden. Voor iedere
naar de regio “teruggehaalde” arbeidskracht krijgt het bedrijf
een vast bedrag. Om bedrijven hiertoe te stimuleren wordt
ondersteuning geboden bij het ontwikkelen van businesscases.
Benodigd bedrag: € 5.000.000,- (subsidiebijdrage in loonkosten)
Benodigd bedrag: € 500.000,- (businesscase ontwikkeling)
Termijn:
kort

•

Buitenlandse acquisitie. Onze regio telt nogal wat
buitenlandse bedrijven, waaronder de grootste Japanse
investeerder in Nederland: Teijin.Hun omvang en aantal groeien
en dat gaan wij verder stimuleren. Wij stellen een acquisiteur
specifiek voor buitenlandse investeringen aan. Deze gaat samen
optrekken met NOM, Oost NV en NFIA om nog meer resultaten
te boeken voor onze regio. Om buitenlandse investeringen in
deze regio te stimuleren is een investeringsregeling nodig.
Wij gaan uit van een premie van 20% voor
investeringsbedragen passend binnen de doelgroep.
Benodigd bedrag: € 20.000.000,- (investeringspremie)
Benodigd bedrag: € 500.000,- (acquisiteur)
Termijn:
kort

Benodigd bedrag: € 3.500.000,- (breedbandinternet)
Benodigd bedrag: € 1.500.000,- (zendmasten)
Termijn:
middellang
•

Ondernemerschap en starters. De groei van veelbelovende
starters is essentieel voor de economische ontwikkeling
van onze regio. Door starters niet alleen in het zadel te
helpen, maar hen vervolgens ook intensief te coachen en
te ondersteunen, wordt de economische bedrijvigheid en
werkgelegenheid vergroot. Wij willen deze leemte in de regio,
inzake ondersteuning ondernemerschap en starters, opheffen.
Benodigd bedrag: € 1.500.000,Termijn:
kort

7. Mensen leveren werk
•

Invoegstrook. Samen met het MBO maken wij een aparte
invoegstrook die het jongeren mogelijk maakt om wekelijks
in te stromen. Deze aanpak wordt in Hoogeveen succesvol
toegepast. Nu moeten jongeren vaak een half jaar of langer
wachten voordat ze weer opnieuw naar school kunnen.

•

Benodigd bedrag: € 1.000.000,Termijn:
kort
•

Bedrijfsvakscholen. Samen met ondernemers uit de
industrie en onderwijsinstellingen willen wij starten, en deels
verder bouwen op enkele reeds gestarte sectorgerichte,
bedrijfsvakscholen voor een naadloze aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt.

Benodigd bedrag: € 500.000,Termijn:
kort
•

Benodigd bedrag: € 2.000.000,Termijn:
kort
•

Snelle scholing en aanvullende werkervaring.
Laag opgeleide WW’ers met een groot risico op doorzakken
naar de bijstand gaan wij, samen met bedrijven nieuwe extra
mogelijkheden bieden voor snelle scholing en aanvullende
ervaring. De focus ligt daarbij op bedrijven in de industrie,
techniek en logistiek.
Benodigd bedrag: € 500.000,Termijn:
kort

Extra inzet op kwetsbare jongeren (doelgroep < 27 jaar).
Door toepassing van het meester-gezel principe willen wij
extra inzet plegen op de doelgroep kwetsbare jongeren die de
aansluiting op de arbeidsmarkt dreigen te missen. Wij denken
hierbij vooral aan jongeren uit het praktijkonderwijs en jongeren
uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Extra passende werkplekken en begeleiding
(brede doelgroep). Onze regio kenmerkt zich door een
bovengemiddeld aantal mensen met een arbeidsbeperking.
De opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt hiervoor is gering.
Wij zetten samen met ondernemers, ondermeer door
toepassing van het meester-gezel principe, in op extra passende
werkplekken en begeleiding.
Benodigd bedrag: € 1.000.000,Termijn:
kort

•

Versterking basisstructuur onderwijs. De versterking van de
basisstructuur in het onderwijs is van het grootste belang om op
lange termijn onderwijsachterstanden te voorkomen. Hoewel
er al fors geïnvesteerd is willen wij hier nog meer inspanning
op zetten gezien de specifieke uitdaging in deze regio. Een
initiatief als de Children Zone draagt op lange termijn bij aan
de gevraagde versterking. Een versterkte aandacht voor het
techniekonderwijs is eveneens onderdeel van deze aanpak.
Hierbij denken wij ondermeer aan doorlopende leerlijnen LBO,
MBO naar HBO.
Benodigd bedrag: € 4.000.000,Termijn:
lang

8. Grenzenloos goed
•

Experimenteerzone. Onze regio grenst aan de grootste
economie van Europa. Dit biedt mogelijkheden voor
economische groei. Maar verschillen in regelgeving en extra
administratieve druk staan deze groei in de weg.
Het zijn niet alleen de vele, vooral technische banen die
aan de andere kant van de grens voor het oprapen liggen
-de aangrenzende Duitse regio heeft een tekort aan
arbeidskrachten- maar ook de groeimogelijkheden die de
Nederlandse grensregio zelf heeft als juridische en fiscale
barrières tussen beide landen worden weggenomen. De ligging
aan de grens brengt namelijk nog altijd met zich mee dat
bedrijven en dienstverleners hun marktcirkels doorgaans niet
verder kunnen trekken dan die grens, omdat aan de overzijde
andere regels, afspraken en technische normeringen gelden.
En wie werk aan de andere kant van de grens zoekt stuit
doorgaans op verschillende nadelen en barrières: diploma’ s
en certificaten worden niet altijd erkend, in de AOW-opbouw
vallen gaten, de hypotheekrenteaftrek geeft problemen en
verzekeringen worden een stuk duurder.
CdK Jacques Tichelaar pleitte in zijn jongste nieuwjaarstoespraak daarom voor een regelarme Duits-Nederlandse
grenszone. Wij omarmen deze gedachte.
Het voorstel is hiervoor een taskforce in te stellen, bestaande uit
Nederlandse en Duitse kopstukken uit het openbaar bestuur en
bedrijfsleven, aangevuld met een kwartiermaker en een ambtelijke werkgroep. De mee te geven opdracht zou kunnen luiden:
ontwikkel tezamen met de Duitse overheden voorstellen om tot
een regelarme grenszone, van Hardenberg tot en met Emmen,
te komen, ter versterking van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en onderwijsuitwisselingen. Onze
gedachten gaan uit naar een vier jaar durend experiment met
een regiem, waarin het voor ondernemers en forenzen sterk
vereenvoudigd wordt om de andere kant van de landsgrens aan
de slag te gaan. De meest snelle en robuuste oplossing is keuzevrijheid in de experimenteerzone: ofwel het Nederlandse, ofwel

•
•
•
•

het Duitse stelsel. De regio zou hiermee de pilot van de Europese gedachte kunnen worden en een bijzonder sterk unique
selling point verkrijgen. In deze zone kunnen op korte termijn al
grensslechtende maatregelen worden ingevoerd, zoals
een fonds voor loonsuppletie (omdat de lonen aan Duitse zijde
lager liggen),
grensoverschrijdende inzet van subsidies,
extra taal- en cultuurcursussen voor grensoverschrijdende
stagiaires en forenzen,
een fonds voor het harmoniseren van Duitse en Nederlandse
beroepskwalificaties.
Deze maatregelen verruimen de werkgelegenheid over en weer
van de grens, niet alleen in de techniek en industrie, maar zeker
ook in de sectoren recreatie en toerisme, onderwijs en
dienstverlening. In de financiële opzet houden wij rekening met
de organisatiekosten van de taskforce, de kwartiermaker en de
werkgroep, met de kosten van de taal- en cultuurcurssusen en
met het vullen van de fondsen.
Benodigd bedrag: € 20.000.000,Termijn:
kort en middellang

•

Internationale status A37/E233 en grensoverschrijdende
verbindingen. De kansen van de Grensoverschrijdende
verbindingen A37/E233 en Bentheimer Eisenbahn met de
Containerterminal zijn onderbelicht en onderbenut.
Het rijk zet vooral in op de mainports en op enkele grotere
achterlandverbindingen. Betere benutting van deze wat minder
grote achterlandverbinding is snel mogelijk en levert snel extra
investeringen van bedrijven in onze regio op. Wij vragen het rijk
om de benutting van de logistieke as via spoor en via de A37
krachtig te stimuleren door de internationale status van deze
verbindingen en van de terminal te bevestigen.
Benodigd bedrag: € 0,Termijn:
middellang

•

Actieve bemiddeling c.q. servicepunt en meer werk voor
Nederlanders over de grens. De gemeenten Borger-Odoorn,
Emmen, Coevorden, Hardenberg en UWV, EDR en provincie
Drenthe zijn in 2013 gestart met acties om meer mensen in
Duitsland aan het werk te krijgen (Jobhunter, inzet fulltime
accountmanager voor werkgeversbenadering; leerwerkplekken
in Duitsland; Workshops in Meppen en Duitsland dag). In 2014
bouwen wij dit, binnen de regelgeving en mogelijkheden die
er nu liggen, verder uit ondermeer door promotie bij Duitse
bedrijven, actieve bemiddeling zoals door speed daten.
Benodigd bedrag: € 1.500.000,Termijn:
kort en middellang

•

Grensoverschrijdende vervoersvoorzieningen.
Bij industriële bedrijven in de Duitse grensregio zijn veel
vacatures. Deze zijn via openbaar vervoer niet goed te bereiken.
Waar nodig bieden wij vervoersvoorzieningen (openbaar
vervoer, pendeldiensten) aan vanuit de vier steden naar deze
Duitse bedrijven.
Benodigd bedrag: € 750.000,Termijn:
middellang

•

Onderwijs. Talenten krijgen meer ontplooiingskansen
als er een sterke, onbelemmerende grensoverschrijdende
samenwerking tussen de scholen is. Dit kan het beste van
twee landen tot opbloei brengen en de regio een duurzaam
onderscheidend voordeel opleveren. Duitsland excelleert
bijvoorbeeld in technische opleidingen en het ‘Meister-Geselle’concept, Nederland is daarentegen sterk in handel en logistiek.
Voor de aanloop- en ontwikkelingskosten van zo’n
samenwerking, bijvoorbeeld voor het uitwisselen van docenten
en stages, leerlingenvervoer en het opzetten van DuitsNederlandse lectoraten, willen wij een fonds instellen.
Benodigd bedrag: € 500.000,Termijn:
middellang

9. Er gebeurt nog meer
Buiten de focus van dit actieplan zijn er ook tal van andere kansrijke
acties in gang gezet, klaar voor de start en in voorbereiding binnen
ons stedelijk netwerk. Sommige met de vier gemeenten, andere
met twee of drie daarvan en weer andere samen met andere
gemeenten. Met de UWV’s werken wij aan de arbeidsvoorziening
en integratie. In de Duits-Nederlandse Eems Dollard Regio (EDR)
Euregio wrken wij samen aan grensoverschrijdende projecten.
Grote ontwikkelingen zijn de verplaatsing/nieuwbouw van het
dierenpark in Emmen en daarmee verbonden centrumvernieuwing.
Op toeristisch gebied is er het plan voor de Hospitality Campus van
Stenden en het Drenthe college en het leerwerkbedrijf van beide
onderwijsinstellingen waarvoor een gezamenlijk grand café wordt
gebouwd.
Er zijn in de verschillende steden actieplannen in uitvoering in de
bouw, ook gekoppeld aan jeugdwerkloosheid.
Voor de infrastructuur binnen en rond ons stedelijk netwerk zijn
afspraken gemaakt voor verbetering en uitbreiding met elkaar, met
provincies, rijk en met Duitse partners.
Op korte c.q. middellange termijn zijn enkele extra maatregelen
nodig om de kansen die er liggen te kunnen verzilveren.
De noodzakelijke verbeteringen in de fysieke infrastructuur zijn en
worden via andere kanalen dan via dit plan kenbaar gemaakt. Dit
plan toont echter wel de noodzaak om ook daar hoge prioriteit aan
te geven. Juist om de focus op de kracht van onze regio te houden
gaan wij in dit actieplan daar niet verder op in, maar wij werken
ook daaraan met elkaar stevig door.

Bijlage 1
Aantal vestigingen en werkzame personen per sector en in industrie
Stedelijk netwerk Emmen, Coevorden, Hardenberg, Hoogeveen
Per 1 april 2013 Bron: Provinciaal werkgelegenheidsregister Drenthe en Overijssel 2013

Sector
Landbouw, bosbouw en visserij
Winning van delfstoffen
Industrie
Prod./Distrib./Handel energie en lucht
Winning/Distr. water; afvalbeheer
Bouwnijverheid
Groot- en detailh.; reparatie auto’s
Vervoer en opslag
Horeca
Informatie en communicatie
Financiële instellingen
Verhuur/handel onroerend goed
Adv., onderz., ov. spec. zak. dnstverl.
Verh. roerend goed & ov. zak. dnstverl.
Openb. best., overheid en soc. verzek.
Onderwijs
Gezondheids- en welzijnszorg
Cultuur, sport en recreatie
Overige dienstverlening

vestigingen
2.089
39
934
9
45
2.254
4.660
421
768
600
266
231

werkz. pers.
5.591
721
18.438
242
378
8.322
21.218
4.481
4.686
1.544
2.391
778

2.319
911
34
677
1.497
565
1.233

5.329
5.149
4.330
6.534
20.253
2.010
2.764

Industrietak
voedingsmiddelen
dranken
textiel
kleding
leer & schoenen
hout
papier, karton
drukkerijen
chemie
farmaceutische prod.
rubber en kunststof
niet-metaal minerale prod.
metalen in primaire vorm
metaalprod. excl. mach./app.
computers
elektrische apparatuur
overige machines en apparaten
auto’s, aanhangwagens
overige transportmiddelen
meubels
overige goederen
Rep./install. macines. en app.

Totaal
19.552
115.159
Totaal
		

vestigingen
82
3
30
19
5
52
8
55
15
2
37
46

werkz. pers.
2.524
8
112
62
8
331
450
344
1.341
85
2.388
583

13
208
36
22
83
12
11
90
69
36

386
2.564
457
581
1.067
189
1.020
420
3.384
134

934

18.438

Bijlage 2
Motie Schouten
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