Kabinetsstandpunt Veenkoloniën
Samenvatting
Het vooruitzicht dat t.z.t. moet worden gerekend met terugloop van communautaire ondersteuning van
de op aardappelzetmeel gebaseerde bedrijvigheid in de Drents-Groningse Veenkoloniën, leidde tot
instelling door het kabinet van een Commissie die een analyse uitvoerde van het sociaal-economisch
perspectief van het gebied in kwestie.
Het geleidelijk uitfaseren van aan productie gekoppelde steun is reeds geruime tijd deel van de
kabinetsinzet voor landbouwonderhandelingen in het kader van de WTO. Dit beleid raakt ook de teelt
van aardappelen in de Veenkoloniën. De noodzaak dat de regio in kwestie moet uitzien naar
vervangend perspectief is derhalve een aangelegenheid die de gehele regering aangaat.
Het rapport van de Commissie Structuurversterking Veenkoloniën geeft waardevolle aanzetten voor
de ontwikkelingen die in de regio zouden kunnen worden nagestreefd. De regio zelf dient uiteraard
van dit proces de eerste eigenaar te zijn. In het kabinetsstandpunt wordt allereerst getracht een
inventarisatie te maken van de aanknopingspunten uit het rapport. Daarbij valt te constateren dat de
regio meer gebruik zou kunnen maken van in het huidige beleidskader reeds beschikbare middelen.
Tevens komt naar voren dat een aantal investeringsmogelijkheden verdere verkenning verdient en dat
er aanleiding bestaat aan te sturen op meer geïntegreerd beleid. Juist de elementen ‘betere benutting
bestaand beleid’ en ‘integrale aanpak’ vergen hierbij intensievere aandacht, zowel van de kant van het
rijk als van de regio zelf.
Met dit kabinetsstandpunt nodigt het kabinet de regio dan ook uit een uitwerking te geven aan een
eerste impuls in deze richting. Met instemming kan daarbij reeds nota worden genomen van de
bereidheid tot samenwerking tussen de meest betrokken gemeenten en de beide betrokken
provincies. Het kabinet hoopt dat deze samenwerking in het vroege voorjaar kan uitmonden in een
geïntegreerde regionale beleidsvisie op de structuurversterking van het betrokken veenkoloniale
gebied.
Het gebied wordt gevraagd om aan te geven op welke wijze bestaande beleidsmogelijkheden
optimaal en in samenhang kunnen worden benut en welke aanvullende maatregelen nodig zouden
kunnen zijn om de problemen van achterstand van de regio het hoofd te bieden. Voor de eerste
component zouden via beleidsintensivering en prioriteitstelling reeds eerste oplossingen kunnen
worden gevonden. Voor het tweede deel vraagt het kabinet de plannen te zien als gerichte bijstelling
en nadere uitbouwing op onderdelen van de reeds uitgebrachte ICES claims, waarover in de volgende
kabinetsperiode moet worden besloten.
Voor de uitwerking van de regiovisie stelt het kabinet via de ministeries van LNV en Economische
Zaken gaarne nadere ondersteuning beschikbaar.
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1. Inleiding
De Commissie Structuurversterking Veenkoloniën, o.l.v. mr. R.J. Hoekstra, is in december 2000
ingesteld door het Kabinet, na overleg met het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De
opdracht was om de sociaal-economische situatie van de Drents-Groningse Veenkoloniën te
analyseren. Ook moest de effectiviteit worden bepaald van eerder getroffen maatregelen ten behoeve
van het gebied, in het perspectief van verdere beleidsvorming.
De betreffende Commissie bracht 14 mei j.l. haar eindrapport uit onder de naam “Van Afhankelijkheid
naar Kracht”. Op 14 juni j.l. werd het rapport aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
In de nota Voedsel en Groen van het ministerie van LNV is een toetsingskader voor de Veenkoloniën
aangekondigd ‘voor een door de provincies op te stellen ontwikkelingsplan’.
Uitgangspunt voor dit kabinetsstandpunt is het rijksbeleid, waarbij de 5e Nota Ruimtelijke Ordening en
het nog te verschijnen 2e Structuurschema Groene Ruimte het ruimtelijk beleidskader vormen. Met
inachtneming hiervan is met dit kabinetsstandpunt het toetsingskader ingevuld.

2. Het advies van de Commissie Structuurversterking Veenkoloniën
De belangrijkste bevindingen uit het rapport van de Commissie Hoekstra kunnen als volgt worden
samengevat, waarbij de indeling van de Commissie wordt gevolgd:
Inhoudelijke aspecten
• Er is een achterblijvende ontwikkeling in de Veenkoloniën. De werkloosheid is hoger dan
gemiddeld in Noord-Nederland, de inkomens en de arbeidsparticipatie liggen er lager en de
scholing blijft achter. Het beroep op gesubsidieerde arbeid en uitkeringen is er relatief hoog,
evenals het vertreksaldo van hoger opgeleiden.
• De bedrijvigheid in de Veenkoloniën kenmerkt zich door een relatief hoog aandeel van de
industriële sectoren en een sterk achterblijvende dienstverlening.
• De ontsluiting van het gebied kent een aantal knelpunten in de wegenstructuur, maar ook in het
openbaar vervoer en de ICT-infrastructuur.
• De agrarische sector wordt in sterke mate bepaald door de akkerbouw en dan vooral de teelt en
verwerking van zetmeelaardappelen. De mogelijke vermindering van de EU-steunverlening (na
2006) vormt een bedreiging, zowel voor de telers als voor het AVEBE-concern. In de huidige
landbouw zal grond vrijkomen voor andere, al dan niet landbouwkundige, functies.
• Het woon- en leefklimaat (landschap) wordt met name door ‘buitenstaanders’ als matig tot slecht
beoordeeld. Mede daardoor is het imago negatief.
Beleid en bestuur
• Het gebied is, met als belangrijke uitzondering de Herinrichting Drents-Groningse Veenkoloniën via
een Lex Specialis, nooit onderwerp geweest van specifiek regionaal beleid. Wel heeft het naar rato
gebruik gemaakt van regionaal beleid gericht op Noord-Nederland.
• Het overgrote deel van het gebied valt buiten de prioriteitsgebieden (economische kernzones) van
het programma ‘Kompas voor het Noorden’ en wordt evenmin als speerpuntgebied genoemd.
• De Veenkoloniën zijn bestuurlijk versnipperd. De samenwerking en afstemming, zowel tussen de
Provincies als de gemeenten, zijn voor verbetering vatbaar.
Conclusies en advies
• Het gebied Veenkoloniën heeft kracht en zwakte: kracht in rust en ruimte, kracht ook in het inslaan
van nieuwe wegen; zwakte echter in afhankelijkheid van de omgeving, bestuurlijk, economisch en
sociaal. Naast afhankelijkheid zijn de hoofdproblemen te vatten onder eenzijdigheid en negatief
imago.
• De problematiek van de eenzijdigheid vraagt een stelsel van structuurversterkende maatregelen.
De Commissie stelt voor het imago-probleem aan te pakken via het ontwikkelen van een aantal
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spraakmakende projecten (‘parels’), door het uitbouwen van de gebiedsidentiteit (cultuurhistorie)
en door het verbeteren van het woonklimaat.
• De Commissie is van mening dat verbetering enkel mogelijk is op basis van een integrale aanpak,
waarbij het gebied en de problemen als één geheel worden benaderd. De Commissie constateert
dat de achterstand zonder een impuls van buiten niet zal worden ingelopen. Het opstellen en
uitvoeren van een integrale en gebiedsgerichte regiovisie (naar het model Assen-Groningen) wordt
bepleit. Naast betrokkenheid van overheidsorganen (rijk, provincies en gemeenten) is inbreng van
maatschappelijke geledingen van groot belang.

3. Kabinetsstandpunt op rapport “Van afhankelijkheid naar kracht”
3.1.

Standpunt op hoofdlijnen

Het Kabinet is van mening dat de Commissie Structuurversterking Veenkoloniën een waardevol
advies heeft uitgebracht. Onderstaand staat het kabinetsstandpunt op hoofdlijnen. In de
daaropvolgende paragrafen 3.2 t/m 3.7 is het standpunt per beleidsthema weergegeven.
Probleem(h)erkenning
Het Kabinet onderkent dat de Drents-Groningse Veenkoloniën op bepaalde terreinen (sociaaleconomisch) een zwak gebied vormen. De arbeidsmarkt in de Veenkoloniën kent meerdere
problemen (opleiding, inkomen, arbeidsparticipatie en vertreksaldo). Als probleem wordt hierbij het
gebrek aan voldoende en gediversifieerde economische activiteit en de daaraan gerelateerde lage
arbeidsparticipatie onderkend, een probleem dat een aanpak van alle betrokkenen verdient.
Het Kabinet onderkent dat aanpassing van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van de
EU en dus van het (aardappel)zetmeelbeleid negatieve gevolgen voor de landbouw in het gebied kan
hebben. Om dit te voorkomen zullen zowel Avebe als de telers tijdig maatregelen moeten nemen. Het
Kabinet zal zich in EU verband inzetten op het behoud van de koppeling van het aardappelzetmeelmet het graanzetmeel-regime om daarmee de centrumfunctie voor het aardappelzetmeel, van het
kweken van de rassen tot de verbouw en verwerking, voor de Veenkoloniën te behouden. Echter, ook
als deze centrumfunctie wordt behouden, behoeft de landbouw verbreding en versterking van de
basis.
Het gebied heeft problemen op sociaal-economisch gebied. Extra aandacht is nodig voor de
werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie, het woon- en leefklimaat en het landschap. Ook is
aandacht nodig voor het imago.
Het kabinet acht de ontsluiting met wegen in de Veenkoloniën bij het huidige gebruik voldoende. Wel
is het openbaar vervoer er minder ontwikkeld. Extra aandacht behoeft ook de ICT-infrastructuur en de
ontsluiting via water (voor toerisme).
Kansen voor de toekomst
Er is rust, ruimte en een relatief schoon milieu. Met behoud en versterking van deze waarden kan een
gerichte ontwikkeling plaatsvinden, waarbij het gebied aan aantrekkelijkheid wint. Het kabinet is van
mening dat bekeken moet worden of de Veenkoloniën soelaas kunnen bieden voor ontwikkelingen
waarvoor elders de ruimte ontbreekt (werken, landbouw, energieopwekking en recreëren).
Knelpunten, zoals op het gebied van scholing en infrastructuur moeten hierbij vervolgens aandacht
krijgen.
De Commissie schetst dat het gebied er niet in zal slagen op eigen kracht de gewenste stappen te
maken en dat inspanningen van Rijk, provincies en gemeenten onontbeerlijk zijn. De primaire
verantwoordelijkheid ligt echter bij de regio zelf. Bestuurlijk verdienen de Veenkoloniën extra
aandacht. Tot nu toe is dit te veel een kwestie van de individuele gemeenten of de afzonderlijke
provincies Groningen en Drenthe geweest. Samenwerking met alle betrokkenen, zowel overheid als
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private partijen, is daarbij noodzakelijk. De voorgestelde bestuurlijke samenwerking is wat dat betreft
een goede start.
Het kabinet is van mening dat de bestaande mogelijkheden binnen het rijksbeleid maximaal moeten
worden benut en dat hier nog kansen voor de Veenkoloniën liggen. In de volgende paragrafen worden
hiertoe een aantal suggesties gedaan en wordt tevens aangegeven waar het kabinet bereid is op de
korte termijn een extra inzet te plegen.
Voor een structurele verbetering van de situatie onderschrijft het kabinet de conclusie van de
Commissie dat een gebiedsgerichte en integrale visie op het gebied noodzakelijk is. Hieruit kan ook
blijken waar eventuele structurele tekortkomingen liggen.
Het kabinet nodigt SNN uit om samen met de regio een dergelijke gebiedsgerichte en integrale
regiovisie op te stellen. Voor de uitvoering staan de bestaande, gedecentraliseerde middelen ter
beschikking. Aanvullende financiering kan beschikbaar komen indien de claim in het kader van de
ICES wordt toegekend. Voor de implementatie van onderdelen van de regiovisie bieden ook
bestaande regelingen zoals IPSV en Belvedère kansen.

3.2.

Economie

3.2.1.

Standpunt Kabinet

Het Kabinet deelt de constatering van de Commissie dat de economische activiteit in het gebied
relatief gering is, maar meent dat het beeld gunstiger wordt wanneer de economische relaties met de
directe grote kernen in de omgeving er bij worden betrokken. Juist daar wordt via de Kompasstrategie
ingezet op versterking van de economische structuur. Het kabinet acht het onwenselijk dat de
economische activiteit en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid binnen de Veenkoloniën afneemt.
Voor versterking van de ICT-structuur is primair de markt aan zet. Het is in de eerste plaats aan SNN
om hiervoor beleid te ontwikkelen en daarbij tevens aandacht te besteden aan noodzaak en
mogelijkheden voor verbetering van de ICT-structuur in de Veenkoloniën.
3.2.2.

Bestaand rijksbeleid

Er bestaat geen gebiedsgericht economisch rijksbeleid gericht op de Veenkoloniën, zij het dat de
Herinrichting Veenkoloniën nog in een afrondend stadium verkeert. De Veenkoloniën maken echter
integraal onderdeel uit van het gebied waarop het Kompas voor het Noorden betrekking heeft. Ook de
IPR-regeling is hier van toepassing. Op dit moment is van het toegezegde Kompasgeld een groot
deel niet toegekend aan projecten. Het SNN heeft de mogelijkheid om binnen de Kompas-gelden
projecten uit de Veenkoloniën voor te dragen voor subsidiëring, voorzover passend binnen het huidige
programma. Passen projecten niet binnen het huidige programma, dan kan SNN daarin, na verkregen
instemming, wijzigingen aanbrengen.
3.2.3.

Inzet rijk

Binnen de Kompasgelden is nog voldoende ruimte voor nieuwe activiteiten; het rijk zal zich, binnen de
met het Noorden afgesproken kaders, positief opstellen bij het inzetten van deze gelden ter
verbetering van de situatie in de Veenkoloniën. Het rijk is verder bereid in te zetten op het verruimen
van de mogelijkheden om vrijkomende bebouwing te gebruiken voor niet agrarische functies (’ruimte
voor ruimte’, zoals aangekondigd in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening).

3.3.

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

3.3.1.

Standpunt Kabinet

Het Kabinet herkent de door de Commissie geschetste problematiek. Het gaat om een agrarische
regio met een weinig gevarieerde economische infrastructuur. De arbeidsmarktproblematiek moet in
een breder kader worden gezien, waarbij ook de regio's Groningen en Assen worden betrokken. In dit
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kader zijn de problemen van een geringere omvang. Daarnaast speelt mee dat de Veenkoloniën
relatief een hoger aantal lager opgeleiden hebben. Voorzover er problemen zijn tussen de aansluiting
van vraag en aanbod welke zijn veroorzaakt door een te laag niveau van het arbeidsaanbod kan met
onderwijs en het reïntegratiebeleid kan het arbeidsaanbod worden versterkt.
Ook het kabinet is van mening dat de afhankelijkheid van uitkeringen zoveel mogelijk moet worden
terug gedrongen. De WIW en gesubsidieerde arbeid ziet het kabinet als waardevolle instrumenten in
het reïntegratiebeleid.
3.3.2.

Bestaand rijksbeleid

Het Kabinet is van mening dat er ter verbetering van de situatie op de regionale arbeidsmarkt
voldoende mogelijkheden en middelen voorhanden zijn bij CWI’s (Centrum voor Werk en Inkomen),
gemeenten en de uitvoeringsinstellingen sociale zekerheid.
Daarnaast kunnen gemeenten in de G86 (de 86 grootste gemeenten) op arbeidsmarktgebied
aanvragen doen voor een ESF-subsidie (ESF = Europees Sociaal Fonds) in het kader van de
Doelstelling-3 regeling. In de Veenkoloniën betreft dit de gemeenten Emmen, Stadskanaal en
Hoogezand-Sappemeer. Aanvragen kunnen de gemeentegrenzen overstijgen.
3.3.3.

Inzet rijk

Het Kabinet:
• steunt het advies van de Commissie om de uitbouw van reeds ontwikkelde banen- en scholingsplannen integraal aan te pakken. In dit kader wijst het Kabinet op de regionale platforms Werk en
Inkomen. Om de opzet van deze platforms te stimuleren is een tijdelijke subsidieregeling ingesteld,
die een landelijke werking heeft en derhalve ook door de Veenkoloniën kan worden aangevraagd;
• wijst op de in voorbereiding zijnde subsidieregeling ter ondersteuning van sectorale, regionale en
bedrijfsinitiatieven op het gebied van de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden
door de Raad voor Werk en Inkomen.

3.4.

Ruimtelijke ordening en wonen

3.4.1.

Standpunt Kabinet

Veel van de geconstateerde problemen op het terrein van de Ruimtelijke Ordening zijn
plattelandsproblemen, die niet uniek zijn voor de Veenkoloniën. Terecht wordt geconstateerd dat er
buiten het gebied wel stedelijke voorzieningen zijn, waar gebruik van wordt gemaakt.
Het negatieve imago bij buitenstaanders wordt een probleem bij het stimuleren van activiteiten waarbij
mensen van elders moeten komen. Dit is belangrijk voor de verdere aanpak.
3.4.2.

Bestaand rijksbeleid

Kwaliteit leefomgeving
Het rijk wil meer aandacht schenken aan kwaliteit: o.a. kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving en
kwaliteit van het buitengebied, inclusief de contrasten tussen stad en land. Verdere uitgangspunten
zijn: meer individuele keuzevrijheid, aandacht voor maatschappelijke waarden en een betrokken
overheid bij een beheerste marktwerking.
Stedelijke vernieuwing
Vanaf 2000 bestaat het ‘Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing' (ISV), het integrale budget voor
fysieke investeringen bedoeld om de stedelijke vernieuwing te stimuleren waaronder verbetering van
het woon- en leefklimaat incl. verbetering van de woningvoorraad. Gemeenten, i.s.m. andere partijen,
kunnen zowel fysieke als sociaal-economische verbeteringen aanbrengen. Gemeenten in en om het
Veenkoloniale gebied hebben voor de periode 2000-2004 bijdragen ontvangen uit dit budget. Het
kabinet overweegt om zo nodig de (rijks)knelpuntenpot voor ISV in te zetten voor knelpunten in de
woonomgeving in de Veenkoloniën.
Belvedère en imago
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Delen van het gebied zijn door het Rijk benoemd als Belvedère-gebieden (Westerwolde, Oude
Veenkoloniën, Schoonebeek/Bargerveen). Er liggen kansen dit project te benutten ter versterking van
het cultuurhistorische karakter van het gebied. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Belvedère project 2000
‘Industrieel toerisme op Europees niveau’. Hier wordt een route ‘Industrie en Cultuur’ gerealiseerd in
het kader van een Europees netwerk.Dit kan er toe bijdragen dat het imago van het gebied, vooral bij
buitenstaanders, verbetert.
3.4.3.

Inzet rijk

Het rijk streeft er naar de beleidsvrijheid van andere overheden, al dan niet in samenwerking met
private initiatiefnemers, zo groot mogelijk te houden: Centraal wat moet, decentraal wat kan.
In de nota ‘Mensen, Wensen en Wonen’ en in de ‘5e Nota Ruimtelijke Ordening’ staan voor de
Veenkoloniën aanknopingspunten voor het verbeteren van de woonkwaliteit in bestaande kernen in
het gebied. In de heroverweging van het beleid t.a.v. stedelijke vernieuwing zal dit een rol kunnen
spelen.
Daarnaast stelt het rijk voor nader overleg met de provincie Groningen te voeren over het aanleggen
van een of meer extra windparken, naast de parken die al in het Provinciaal Omgevingsplan genoemd
zijn. Het kabinet zal een dergelijk park beschouwen als een bijdrage in de nationale taakstelling voor
windenergie. Windenergie kan extra inkomen genereren in het gebied.

3.5.

Infrastructuur

3.5.1.

Standpunt Kabinet

Voor een decentraal gelegen gebied is een goede ontsluiting van groot belang om deel te kunnen
nemen aan de economische en sociale processen in de maatschappij.
Wegen
De Commissie Structuurversterking Veenkoloniën oordeelt dat met name de verbindingen VeendamAssen (N33) en Groningen-Emmen (N34) onder de maat zijn. Er heeft echter geen analyse
plaatsgevonden van de beschikbare capaciteit in relatie tot de verkeersintensiteit.
Van Rijksweg 37 zal de komende jaren de verdubbeling van het traject Holsloot - Duitse grens worden
uitgevoerd. Daarnaast zijn er afspraken voor verbeteringen aan de N34. Deze richten zich op het
traject Emmen-Anloo.
Het Kabinet is van oordeel dat met de aanpassingen aan de Rijkswegen 34 en 37 een belangrijke
verbetering is geleverd aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de Veenkoloniën.
Water
Herstel van de veenkoloniale hoofdstructuur met de vaarten en wijken past binnen de thema's van
Water Beheer 21e eeuw: water vasthouden, bergen en afvoeren.
Nieuwe functies in de landbouw zijn veelal afhankelijk van een goede watervoorziening. Het in stand
houden van hoogwaardige natuur vraagt het zorgvuldig omgaan met gebiedseigen water. Dit alles
pleit voor het strategisch omgaan met de bestaande, hoogwaardige watervoorraden, waarbij zo
mogelijk meerdere functies worden gediend. Planvorming zal op regionaal niveau moeten
plaatsvinden.
3.5.2.

Bestaand rijksbeleid

Wegen
Het beleid en de budgetten rond de wegen zijn vergaand gedecentraliseerd. Dit betreft zowel
infrastructuurgelden als niet-infrastructuurgelden voor het verkeers- en vervoersbeleid. Aan de
bestaande, gedecentraliseerde middelen kunnen evt. nog extra toe te kennen middelen worden
toegevoegd, zoals het geval kan zijn bij een eventuele toekenning van ICES gelden door het volgende
kabinet. Hierdoor zal op termijn (vanaf 2004) meer beleidsruimte op decentraal niveau kunnen
ontstaan. De regio krijgt hiermee de mogelijkheid om zelf extra in te zetten op de Veenkoloniën.
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In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) staan de rijksprojecten en de grotere
projecten (> ƒ 0.5 mrd) die niet door het rijk worden uitgevoerd. Voor de Veenkoloniën staat hierin de
verdubbeling van de RW37 (Hoogeveen - Duitse grens) opgenomen.

Openbaar vervoer
Het advies van de Commissie ten aanzien van het opstellen van een integraal plan voor de
ontwikkeling van openbaar vervoer op maat kan worden gedeeld. Het zijn echter de decentrale
overheden die de zorg hebben voor het regionale en lokale openbaar vervoer.
Water
Uitgangspunt voor het rijk in de nota “Waterbeleid in de 21e eeuw” is de noodzaak om te anticiperen op
de verwachte klimaatsverandering en bodemdaling. De veiligheid moet gewaarborgd blijven, de kans
op overstromingen mag niet toenemen. Wateroverlast moet teruggedrongen worden.
Het kabinet acht het van belang dat ook voor de Veenkoloniën een integrale watervisie tot stand komt;
de aanzet kan worden gegeven in de regiovisie.
3.5.3.

Inzet rijk

Wegen
• Ten aanzien van een door de regio op te stellen integraal plan voor het (openbaar) vervoer kan
het rijk in de vorm van kennis een bijdrage leveren. De mogelijkheden voor een lightrailverbinding
(pilot) tussen Stadskanaal en Groningen, eventueel doorgetrokken naar Emmen, zullen hieruit
moeten blijken. Voor de financiering wordt uitgegaan van de in het NVVP aangegeven
decentralisatie.
• Op basis van de huidige activiteiten in de Veenkoloniën voorziet het Kabinet geen extra uitbreiding
van de huidige Rijkswegen. Mogelijk zal uit de regionale uitwerking van de verkeersveiligheid
(Duurzaam Veilig 2) blijken of één of meer problemen in dat kader prioriteit krijgen.
• Het kabinet is bereid de mogelijkheid van een vervroegde aanpak van de N33 (verkeersveiligheid)
te bezien, in samenwerking met betrokken overheden.
Water
• De "sanering" van wijken die met afvalstoffen zijn gedempt is zinvol, maar geeft milieuhygiënische
en financiële problemen. Het in kaart brengen van alle problemen en kansen op
waterhuishoudkundig en milieuhygiënisch gebied is noodzakelijk. De gelden voor sanering zijn
reeds toegedeeld aan de provincie.

3.6.

Landbouw, natuur en recreatie

3.6.1.

Standpunt Kabinet

Landbouw
Het kabinet is ten algemene van mening dat zal moeten worden gestreefd naar een herziening van
het huidige EU-landbouwbeleid, waarbij meer aandacht gegeven wordt aan de publieke aspecten van
de landbouwproductie, mede met het oog op de uitbreiding van de EU en de WTO onderhandelingen.
Algemene lijn bij een vernieuwd beleid zal zijn dat de bescherming en ondersteuning van de landbouw
vermindert en dat, in het geval wel voor ondersteuning wordt gekozen, deze meer wordt gericht op de
maatschappelijke functies van de landbouw.
De landbouw in de Veenkoloniën bestaat vooral uit grondgebonden sectoren, waarvoor een Europese
marktordening geldt. De belangrijkste gewassen (graan en zetmeelaardappelen) kunnen hiermee
rekenen op aanzienlijke bedragen ter ondersteuning. Ook de suikerprijzen worden door de
marktordening op een hoger niveau gehouden. Verwacht mag worden dat bij voortgaande
liberalisering de ondersteuning en daarmee de opbrengstprijzen van genoemde producten zullen
dalen.
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Effect van aanpassingen in EU aardappelzetmeel beleid
N.a.v. het rapport Hoekstra heeft het Landbouw Economisch Instituut (LEI) een aantal scenario’s
doorgerekend. Nagegaan is wat de consequenties van afbouw van steun en quotering voor
aardappelzetmeel zijn op de inkomenssituatie van het gebied en van de telers. Het LEI verwacht dat
dit zal leiden tot een prijsdaling van zetmeelaardappelen. Op gebiedsniveau zullen daardoor de
inkomsten jaarlijks met maximaal ƒ 16 mln (¤ 7.3 mln) dalen. De gezinsinkomens op
akkerbouwbedrijven zullen afnemen; afhankelijk van de afbouw kan dit tot 36% oplopen. Om deze
reden moet rekening worden gehouden met een daling van het aantal bedrijven en vergroting van
overblijvende bedrijven. Voor de resterende bedrijven geldt dat onder bepaalde voorwaarden, o.a. een
voortgaande stijging van de productiviteit per hectare, in de meeste gevallen het gezinsinkomen
boven het niveau van 2000 kan liggen.
Natuur, landschap en recreatie
De recreatie is in de Veenkoloniën nog weinig ontwikkeld. De ontwikkeling van natuur en landschap
kan bijdragen tot vermindering van de eenzijdigheid en verbetering van het imago. Herstel van de
belangrijkste vaarten uit de veenkoloniale hoofdstructuur, alsmede verbindingen met Duitsland en het
Zuidlaardermeer, kunnen een bijdrage leveren aan het toerisme, alsook aan de aantrekkelijkheid van
het gebied. Er bestaan mogelijkheden dit in Interreg verband aan te pakken.
3.6.2.

Bestaand rijksbeleid

Glastuinbouwbeleid voor de Veenkoloniën
Het beleid voor de glastuinbouw is nationaal beleid. Van belang voor de Veenkoloniën is dat er
landelijk tien locaties zijn aangewezen die een belangrijke rol kunnen vervullen bij de spreiding van de
glastuinbouw. De gemeente Emmen heeft in dit kader voor de ontwikkeling van het project ‘Rundedal’
onlangs een toezegging voor ƒ 19,2 mln (¤ 8.7 mln) ontvangen. Bij nadere uitwerking kan ook de
gemeente Hoogezand-Sappemeer mogelijkheden bieden voor projectmatige vestiging van
glastuinbouw.
Natuur en landschap
Het Bargerveen is een belangrijk natuurgebied in de Veenkoloniën, waarbij het beleid gericht is op
bescherming. Verder maken de Veenkoloniën (met uitzondering van delen van Westerwolde) geen
deel uit van de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) en derhalve zijn er geen grote uitbreidingen van de
oppervlakte natuur voorzien. Wat resteert is het aanleggen van enkele ecologische verbindingszones
tussen de Hondsrug en Westerwolde.
3.6.3.

Inzet rijk

Aardappelzetmeel beleid
• Het kabinet onderkent dat vermindering van de EU steun niet alleen doorwerkt bij de betrokken
boeren, maar gevolgen zal hebben voor de kolom als geheel en de werkgelegenheid in de
Veenkoloniën. De inzet bij de herziening van het GLB zal er daarom op gericht zijn om in elk geval
een ‘level playing field’ te behouden met de concurrerende graanzetmelen, zodat
aardappelzetmeel niet in een nadelige positie wordt geplaatst.
Versterking van de landbouw
• In veedichte gebieden in Nederland zullen ook melkveebedrijven moeten wijken. O.a. de
Veenkoloniën vormen een alternatieve locatie. Indien de infrastructuur en/of ontsluiting een
belemmering vormen, is het Kabinet bereid het instrument landinrichting in te zetten ter
verbetering. Daarbij kan ook gedacht worden aan het creëren van passende
inplaatsingskavels of zelfs een bedrijvenpot, waarmee invulling wordt gegeven aan de door de
Commissie geopperde grondbank. Vooruitlopend op de herstructurering van de
melkveehouderij wordt van de zgn. Koopmans-gelden voor de niet-concentratiegebieden een
bedrag van ƒ 5 mln gereserveerd voor ontwikkeling van de melkveehouderij in de
Veenkoloniën.
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• Met bioraffinage, waarvan het reeds gestarte grasproject een voorbeeld is, kunnen gewassen
verwerkt worden tot producten t.b.v. de chemische industrie, farmacie, energiesector en
hoogwaardige additieven in humane voeding. Voor Nederland ligt hier een kans i.v.m. de
technologische voorsprong die de agro-verwerkende en chemische industrie (waaronder AVEBE)
hebben. In NMP4 is aangekondigd dat onderzoek en proefprojecten ondersteuning kunnen krijgen
in de vorm van het bij elkaar brengen van partijen en het verschaffen van risicodragend kapitaal.
• Energieteelt met landbouwgewassen lijkt niet haalbaar. Wel lijken er mogelijkheden te liggen bij
combinaties: de teelt van gewassen voor non-food toepassingen op akkerranden of op
landbouwgronden die een functie t.b.v. waterberging hebben. Het Kabinet zou het toejuichen als
regionale partners hier een initiatief nemen en mogelijk een gezamenlijk project opzetten.
Natuurontwikkeling, landschap en recreatie
• Het kabinet is bereid in te zetten op een kwalitatieve verbetering van het landschap met behoud en
versterking van de identiteit van het gebied. Dit kan in eerste instantie door het realiseren van een
aantal ecologische verbindingszones. Mogelijkheden voor parels liggen er in het Hunzegebied en
in Westerwolde door vergroting van het natuurgebied langs de Ruiten A (‘van Runde tot Dollard’).
Het kabinet is bereid bij te dragen aan een verkenning van perpectiefvolle mogelijkheden.
• Ook een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie kan bijdragen aan een kwalitatieve verbetering
van het landschap. Het kabinet is bereid een bijdrage te verstrekken in de planvorming van een
nader te bepalen gebied in de Veenkoloniën.
• Aansluiting op de Fries-Groningse recreatieve vaarroutes en op het Drentse fietspadennet
versterkt de recreatieve mogelijkheden. Ook het doortrekken van de vaarverbindingen naar
Duitsland geeft extra mogelijkheden. Het rijk wil de mogelijkheden laten onderzoeken en is bereid
te participeren in kansrijke projecten.
• Tot 2010 zullen er in Nederland 2000 km extra wandelpaden en 2000 km extra fietspaden moeten
komen. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de sector. Belangrijk speerpunt hierbij is
de vergroting van de toegankelijkheid van het agrarisch cultuurlandschap. Ook de Veenkoloniën
kunnen hierop inspelen.
Een maatschappelijke verkenning naar wensen en behoeften in de regio kan deel uitmaken van de
verkenningen.
SGR-2
• In het nog te verschijnen SGR-2 wordt extra ingezet op gebiedenbeleid. In sommige gebieden is
sprake van een achterstandspositie met betrekking tot economie, ecologie of beleving. De
Veenkoloniën zijn in beeld als één van de impulsgebieden.

3.7.

Onderwijs en scholing

3.7.1.

Standpunt Kabinet

De Commissie constateert dat het gemiddelde opleidingsniveau te laag is en dat veel hoogopgeleiden
het gebied verlaten om elders te gaan werken en wonen. Dit is zorgwekkend. Terecht schrijft de
Commissie deze problematiek toe aan een complex van factoren die nauw met elkaar samenhangen.
Toegankelijk onderwijs maakt hier ook deel van uit.
3.7.2.

Bestaand rijksbeleid

Het kabinet streeft naar een hoge mate van autonome instellingen die in staat zijn om de vraag van
individuen ten aanzien van onderwijs adequaat te bedienen. Om dit goed te kunnen, zijn instellingen
samengegaan of worden samenwerkingsverbanden opgericht, zoals het NOHO (Noordelijk Overleg
Hoger Onderwijs). Ontwikkelingen in deze richting zijn met name gericht op kwaliteitsverbetering en
op de versterking van de regionale kennisstructuur en kenniseconomie.
Ten aanzien van educatie dragen gemeenten de verantwoordelijkheid volwassenen in staat te stellen
onderwijs te volgen. Hiertoe krijgen gemeenten middelen. Het uitbouwen van banen- en
scholingsplannen zoals de Commissie voorstaat, past binnen dit kader. Gemeenten hebben de ruimte
om te sturen in de scholing van laagopgeleiden, werklozen, herintreders en andere groepen.
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Momenteel worden de mogelijkheden voor verbetering van de onderwijsinfrastructuur in OostGroningen verkend. Er bestaan plannen voor de vernieuwing van het beroepsonderwijs. De
Winschoter Opleidings Vallei (WOV), een bestuurlijke fusie tussen het AOC Terra College en het
Dollard College (een brede scholengemeenschap), richt zich op doorlopende leerlijnen en
samenwerking met andere onderwijspartners, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. Dit
sluit aan bij de noodzaak tot samenwerking tussen het groene en het overige onderwijs.
3.7.3.

Inzet rijk

• Met bestaand beleid en instrumentarium voor onderwijs en scholing kunnen de geschetste
problemen worden aangepakt. Aan de regionale overheden wordt gevraagd zich maximaal in te
zetten om generieke regelgeving te benutten in de Veenkoloniën.
• Verbreding van de agrarische opleidingen is nodig. De regeling Versterking Innovaties Agrarisch
Onderwijs (VIA) richt zich op vakinhoudelijke vernieuwingen bij AOC’s en VMBO-groen scholen.
• De ervaring is dat verbeteringen aan harde infrastructuren (openbaar vervoer etc.) de
onderwijsinstellingen beter bereikbaar maken. Waar dit aantoonbaar tekort schiet, is het kabinet
bereid hier, samen met de regionale overheden, nader naar te kijken.

4. Relatie met Duitsland/Nedersaksen
Binnen de deelstaat Nedersaksen vormt het Emsland qua geschiedenis en problematiek een
evenknie van de Veenkoloniën. Het Emsland kende na de oorlog een grote werkloosheid die nog
werd verergerd door de noodzaak een groot aantal mensen uit de oostelijke gebieden op te vangen.
Er werd veel energie en geld in het gebied gestoken om de achterstand op sociaal en economisch
terrein weg te werken en werkgelegenheid te creëren voor de nieuwkomers. En met succes: het
Emsland kent niet (meer) de problemen die nu kenmerkend zijn voor de Veenkoloniën.
Grensoverschrijdend samenwerken is van belang, ook vanwege het inspelen op bepaalde regelingen
uit Brussel (Interreg), bijvoorbeeld bij het realiseren van een samenhangend route netwerk voor de
recreatievaart. Op dit moment vindt reeds samenwerking plaats in o.a. EDR (Eems-Dollard Regio)
verband. Over en weer zijn er contacten op het gebied van de ruimtelijke ordening.
Ook kan samenwerking gewenst zijn om natuurterreinen te realiseren waarvoor grensoverschrijdende
bescherming noodzakelijk is (Bargerveen). Mogelijk geldt dit ook voor het integraal beheer van
watersystemen. De regio wordt uitgenodigd dit nader uit te werken.
Duitsland is een belangrijke (mede)speler op het vlak van het EU-beleid (steun en quotering) voor
aardappelzetmeel. Getracht zal worden tot een gezamenlijke standpuntbepaling te komen bij de
herziening van het GLB.

5. Wat wordt van de regio verwacht
De beleidsverantwoordelijkheid voor regionale ontwikkeling is in de afgelopen periode in toenemende
mate in de regio komen te liggen. Het kabinet wenst die lijn ook voor de Drents-Groningse
Veenkoloniën te volgen. In dit Kabinetsstandpunt is globaal aangegeven waar het kabinet de kansen
en mogelijkheden voor de Veenkoloniën ziet.
De regio wordt uitgenodigd met een uitgewerkte visie (regiovisie) op het gebied te komen. Hier is
reeds een aanvang mee gemaakt. De visie kan een samenhangend pakket aan maatregelen bevatten
die aangeven hoe de doelen bereikt zullen worden. Het kabinet verwacht dat deze visie in
samenwerking tussen alle betrokken partijen wordt opgesteld. Het Expertise Centrum van het
ministerie van LNV kan worden ingezet bij het opstellen en uitwerken van deze visie.
De partijen worden daarbij uitgenodigd de hun nu reeds ten dienste staande mogelijkheden en
(beleids-)instrumenten maximaal te benutten om de doelen te bereiken. Waar deze mogelijkheden
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tekort schieten en de plannen passen binnen het hiervoor met dit Kabinetsstandpunt geschetste
kader, wordt de regio gevraagd dit helder te benoemen, mede in relatie tot de ingediende ICES
voorstellen. Op dit moment liggen globale voorstellen van LNV en SNN voor de Veenkoloniën ter
advisering bij het Centraal Plan Bureau. Het kabinet is bereid de regiovisie te beschouwen als nadere
onderbouwing en invulling van de globale ICES voorstellen in het daarna volgende traject.
Besluitvorming over ICES zal echter in de volgende kabinetsperiode plaatsvinden.
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