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Aan de commissie Bestuur, Middelen en Economie
Inleiding
Het college heeft de volgende stukken ter bespreking aan uw commissie toegezonden:
a) Kadernota economie gemeente Emmen;
b) Beleidsnotitie Industriebeleid in Emmen;
c) Beleidsnotitie Transport en Logistiek in Emmen;
d) Beleidsnotitie Zakelijke Dienstverlening in Emmen.
Het college kiest er voor om de nota en de beleidsnotitie niet door de raad te laten vaststellen,
maar wil wel kennisnemen van de opvattingen van de raad.
Het college heeft de nota en de drie beleidsnotities vastgesteld en besloten de uitvoering van de
in de nota’s genoemde activiteiten te betrekken in;
- de brede afweging over de inzet van het volume strategisch beleid 2006 (voor de
uitgaven in 2006)
- de integrale afweging die plaatsvindt in de kadernota 2006 (voor de uitgaven na 2006)
In deze notitie worden de drie beleidsnotities samengevat en wordt de kern van de kadernota
aangegeven. Tenslotte doet het presidium u een voorstel voor de bespreking in de commissie.
Industriebeleid in Emmen
Het belang van de industrie voor Emmen is onveranderd groot en de sector blijft ook de
komende jaren de kurk waarop de lokale economie drijft. De gemeente Emmen wil de industrie
dan ook koesteren en stimuleren om zich te ontwikkelen naar een moderne, kennisintensieve
sector. Inzet van het gemeentelijk beleid is gericht op het creëren van de juiste
randvoorwaarden voor de industrie. Emmen heeft een goed vestigingsklimaat dat met de
realisatie van de A37 nog verder verbeterd. Voldoende aanbod en kwaliteit van
bedrijventerrein, een goede bereikbaarheid, kwaliteit van het onderwijs, een goede aansluiting
op de arbeidsmarktarbeid en tot slot een gezond woon- en leefklimaat zijn randvoorwaarden
die in de notitie verder uitgewerkt zijn. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan
samenwerking, kennis en innovatie als belangrijke sleutelwoorden bij de toekomstige
ontwikkeling van de industrie. Tot slot worden aandachtspunten ten aanzien van promotie,
acquisitie en dienstverlening weergegeven.
Transport en Logistiek in Emmen
In het gemeentelijk beleid is de logistieke sector aangewezen als kansrijke sector. Met ruimte
en een sterk verbeterende bereikbaarheid (A37/A31) heeft Emmen goede papieren in huis als
het gaat om de ontwikkelingsmogelijkheden voor logistieke sector. Ook de aanwezige industrie
en de ontwikkeling van de (glas)tuinbouw (greenport) biedt kansen. Inzet is daarbij met name
gericht op ‘value added logistics’, logistiek met toegevoegde waarde.
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Het beleid is gericht op het bieden van de juiste randvoorwaarden, in de notitie worden
hiervoor diverse aandachtspunten weergegeven. Daarnaast vormen promotie en acquisitie en
samenwerking, bijvoorbeeld met de Hogeschool Drenthe (opleiding Logistiek), belangrijke
factoren.
Zakelijke dienstverlening in Emmen
De zakelijke dienstverlening in Emmen is groeiend o.a. als gevolg van verdienstelijking van de
maatschappij en als spinn off van bijvoorbeeld de industrie. Op basis van het (toekomstig)
aanbod van de locaties en de vestigingsvoorkeuren van kantoorhoudende organisaties dienen
de locaties over voldoende kwaliteit te beschikken. Geconstateerd wordt dat het huidige en
toekomstige aanbod aan kantoorlocaties weliswaar ruim voldoende is, maar gesnipperd is. De
kwalitatieve differentiatie van locaties, de wensen van de gebruikers en de geconstateerde
grensvervaging tussen kantoren en bedrijven is hierbij van belang. De actiepunten zijn ingezet
vanuit het versterken van het vestigingsklimaat, de bereikbaarheid en actieve en gerichte
promotie, acquisitie en dienstverlening.
Kadernota Economie
De kadernota geeft de hoofdlijn weer en vat alle actiepunten samen.
U treft het overzicht van de actiepunten aan op blz. 15.
Bespreking in de commissie
Het presidium stelt u voor om de bespreking in de commissie als volgt vorm te geven:
1. Algemene opmerkingen over de drie beleidsnotities.
2. Opmerkingen bij de actiepunten (blz. 15 Kadernota).
Namens het presidium,

de griffier.

