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Economisch actieplan en actieprogramma kadernota economie

Geachte gemeenteraad,
In de collegevergadering van 13-02-2007 heeft ons college kennis genomen van het
‘Actieplan Regio Emmen-Coevorden 2006-2015’ en van de stand van zaken rondom de
uitvoering van het ‘Actieprogramma Kadernota Economie”. Gaarne informeren wij u
over de inhoud van deze documenten, welke u als bijlage bij dit schrijven aantreft.
Op 15 juni 2005 is de motie in de Staten aangenomen van de PvdA fractie, waarin
aandacht gevraagd werd voor de positionering van Emmen in de regio. Gezamenlijk met
de gemeenten Emmen en Coevorden besloot de Provincie het adviesbureau BCI (Buck
Consultants International) de opdracht te gunnen om na te gaan welke extra inspanningen
vereist zijn om de beoogde resultaten van de nieuwe uitvoeringsprogramma’s in de regio
Emmen-Coevorden te kunnen bereiken. De Provincie heeft dit onderzoek bekostigd,
hiermee het belang van de uitkomst ervan onderstrepend. Dit onderzoek kan worden
beschouwd als een vertaalslag van gemeentelijke en provinciale beleidswensen op het
gebied van economische structuurversterking, hetgeen is neergelegd in het ‘Economisch
Actieplan regio Emmen-Coevorden 2006-2015’ (hierna kortweg Actieplan). Het
Actieplan is als bijlage toegevoegd.
De nadruk in het Actieplan ligt op kennis en innovatie, dit vereist bijvoorbeeld een grote
betrokkenheid van kennisinstellingen en bedrijfsleven bij de uitvoering. Er is in het
Actieplan een lijst van kansrijke actielijnen opgesteld. Deze actielijnen zijn onder meer
gericht op de versterking van de aanwezige industrie, de glastuinbouw en onderwijs en
scholing. En tenslotte bevat het rapport een voorstel voor de organisatorische aanpak van
het actieplan. Gestreefd wordt naar implementatie van het Actieplan medio 2007. In
onderling overleg onderzoeken gemeenten Emmen en Coevorden samen met de
Provincie over de meest wenselijke vorm van uitvoering van het programma. De
uitkomsten daarvan en de eventuele ermee gepaard gaande kosten zullen op een later
moment worden voorgelegd aan het College.
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In mei 2006 is de Kadernota Economie vastgesteld door het college. Vervolgens zijn in
mei 2006 de Kadernota Economie en de deelproducten Zakelijke Dienstverlening,
Transport en Logistiek en Industriebeleid besproken in de raad. Afgesproken is dat het
actieprogramma nader uitgewerkt zou worden en dat de raad zal nader geïnformeerd
wordt over de uitvoering ervan. In de bijlage treft u het overzicht ‘Stand van zaken
uitvoering Actieprogramma (Kadernota Economie)’ aan.
Centraal in de Kadernota Economie (hoofdlijnen economische ontwikkeling 2005-2020)
staat de versterking van de economische structuur en het realiseren van duurzame
economische groei. De strategie is gericht op:
1) Versterken van het ondernemings- en vestigingsklimaat
2) Verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening
3) Promotie en acquisitie
4) Structuurversterking.
De belangrijkste speerpunten zijn diversificatie van de economie en modernisering van de
industrie. Hierbij zet de gemeente met name in op de sectoren:
- Industrie;
- Glastuinbouw;
- Distributie en transport;
- Dienstverlening (=zakelijke dienstverlening inclusief zorg)
- Leisure (ontspanningsdienstverlening).
De kosten voor de uitvoering van het programma worden voorlopig geraamd op
€ 100.000. De financiering en dekking hiervan zal op een later moment aan het College
en raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
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