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Met de Economische Koers Drenthe 2016-2019 ligt een voor de PvdA-fractie zeer 
belangrijk document voor. Zoals aangegeven in het Collegeakkoord staan regionale 
economie en werkgelegenheid met stip op nummer één en hebben ze – terecht – de 
volledige focus. 
 
Op blz. 18 staat dat het hier een beleidskader betreft. Het is de basis voor 
initiatieven die de provincie de komende jaren wil ondernemen om de Drentse 
economie te versterken. Als beleidskader zit het document volgens de PvdA-fractie 
in de basis goed in elkaar. Ontwikkelingen en trends worden vakkundig geschetst 
en geanalyseerd. Er staat een sterkte/zwakte/kansen/bedreigingen-analyse in, 
opgaven worden benoemd en er wordt een strategie geformuleerd. Ook worden 
programmalijnen gepresenteerd met opgaven, doelstellingen, activiteiten en criteria 
en resultaten. Ten opzichte van een eerdere versie is dit kader echt verbeterd. 
Wat volgens de PvdA-fractie ontbreekt is meer focus. Het is allemaal wel heel erg 
veel. We zetten in op het MKB én op de grootbedrijven, we zetten in op lager 
opgeleiden maar ook op hoger opgeleiden, we zetten in op de stad maar ook op het 
platteland. En hebben we zelf maar zeker ook onze partners in het veld alle 
benodigde middelen en menskracht in huis om dit allemaal te doen? Hoe kijkt de 
gedeputeerde dus aan tegen het realiteitsgehalte van alle ambities? 
 
Een logisch vervolg op de sterkte/zwakte/kansen/bedreigingen-analyse was een 
‘confrontatiematrix’ geweest. Daarmee kunnen we meer focus aanbrengen, door 
bijvoorbeeld de geconstateerde sterktes in te zetten om de geconstateerde kansen 
optimaal te benutten. Kun je bijvoorbeeld een sterk en gevarieerd MKB koppelen aan 
de economische kansen die worden geboden door de toename van zorgbehoevende 
ouderen? Daarbij komt dat het document, ondanks de bijlage met heel veel 
activiteiten, nog steeds wel behoorlijk algemeen is. Zo is op het punt van criteria en 
resultaten vaak onduidelijk wat we nu precies willen bereiken. Hoe kijkt de 
gedeputeerde aan tegen het aanbrengen van meer focus en het formuleren van 
concretere resultaten?  
 
Wat ook lastig is, is dat de koers geen financiële paragraaf bevat waardoor het 
moeilijk is te zien op welke vlakken financieel worden ingezet en op welke vlakken 
niet. Kan de gedeputeerde toezeggen dat er voor de behandeling in PS nog een 
financiele paragraaf aan PS wordt toegestuurd?  
 
Dan naar de 'echte' inhoud: voor de PvdA-fractie is de in het document genoemde 
12,1% werkloosheid in Drenthe onacceptabel, waarbij we met name aandacht vragen 
voor het hoge werkloosheidspercentage onder jongeren tot 25 jaar (14%) en het 
hoge percentage langdurig werklozen (met 43% heeft Drenthe het hoogste 
percentage van heel Nederland!). Wat gaat de gedeputeerde concreet doen om deze 
percentages terug te brengen en vorm geven aan de ambitie van het college dat het 
werkloosheidspercentage in Drenthe maximaal het landelijk gemiddelde wordt? Wij 
vinden het een mooi maar zeer ambitieus doel, aangezien al decennialang het 
percentage in Drenthe hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. 
Vanwege het gemiddeld lage opleidingsniveau in Drenthe wordt al gesproken over 
de opkomst van een nieuwe groep 'kansarmen'. Ik moest meteen denken aan de 
premièrevoorstelling van Het Pauperparadijs die ik mocht bijwonen, we moeten toch 



koste wat het kost voorkomen dat er weer zo'n groep ontstaat! 
 
Dan nog een paar opmerkingen over de ‘programmalijnen’: 
 
- Bij de Programmalijn 'Concurrentiekracht' vinden we het trekken van bedrijven 
naar Drenthe erg belangrijk, maar de PvdA-fractie vraagt ook aandacht voor het 
behouden van bedrijven. Denk aan het zeer succesvolle Catawiki in Assen. Het 
bedrijf geeft aan in Assen te willen blijven, de gemeente denkt goed mee, maar wat 
doet de provincie? Wat kan de provincie doen?  
- Bij de Programmalijn 'Vestigingsklimaat' wordt de ontwikkeling van GAE als 
prioriteit voor 2016 genoemd. Maar moeten niet eerst de resultaten van de 
onderzoeken naar de toekomst van GAE worden afgewacht? 
- Over de Programmalijn 'Arbeidsmarkt': gisteren sprak ik met de voorzitter van de 
Raad van Commissarissen bij de NOM, de heer Rabbinge. Hij gaf aan dat de 
aansluiting van het onderwijs in Drenthe op de arbeidsmarkt volgens hem nog 
steeds te wensen overlaat, nu is dit thema niet nieuw en wordt er vanuit de 
provincie al jaren lang gewerkt aan een betere aansluiting, maar wat gaat er nu aan 
gedaan worden om een volgende slag te slaan? Deelt de gedeputeerde de opvatting 
dat meer regie van de provincie gewenst is? Nu zag ik dat gisteren het college het 
Uitvoeringsprogramma 'Samenwerken aan een regionale sterke Human Capital' heeft 
vastgesteld, een bedrag van 2 miljoen euro voor de periode 2016-2019 om de 
aansluiting te verbeteren. Kan gedeputeerde Bijl toelichten voor welke rol de 
provincie kiest in dit programma? 
- Ten slotte over de Programmalijn 'Arbeidsmarkt'. Tijdens de Dag van Europa van 
de Staten sprak ik met Karel Groen, de directeur van de Eems Dollard Regio. Volgens 
hem liggen er nog veel meer kansen op werk in Duitsland en kan de Nederlands-
Duitse samenwerking nog veel beter, ik vroeg hem of er aan de Duitse kant ook iets 
van een Economisch Koersdocument is - en dat is er. Mijn suggestie om dan als 
betrokken overheden die documenten eens naast elkaar te leggen en te kijken waar 
we elkaar kunnen helpen/versterken, vond hij een goede suggestie. Hoe kijkt de 
gedeputeerde tegen deze suggestie aan? 
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