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brief aan de formateur Gedeputeerde Staten van Drenthe

Geachte leden van de raad,
De komende periode zal, onder leiding van de formateur, een nieuw Drents bestuursakkoord worden
gevormd. Voor de nieuwe bestuursperiode 2019-2023 zien we een aantal kansrijke ontwikkelingen en
urgente opgaven die boven het schaalniveau van onze gemeente uitgaan, die van gemeenschappelijk
belang voor de regio en de provincie zijn en die daarom vragen om een gezamenlijke inzet. De relatie met
de drie pijlers uit de Regiodeal: wonen, werken en welzijn is evident. Wij brengen deze opgaven en
ontwikkelingen door middel van bijgaande brief onder de aandacht van de formateur.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemee secretat' s,

./ IY)
'n
//--:

c

O··J

~

/ós'tmeijer-Oosting

C_---

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~IIIIIIIII
* 1 9 _ 0 a 9 1 16*

Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 140591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. gemeente.emmen.nl

emeente
Emmen

De Statengriffie van Provinciale Staten van Drenthe
T.a.v. de formateur
Postbus 122
9400 AC ASSEN

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage

team

Concern Strategie en Advies

BSN

behandeld door

G. Regtop-Albring
datum
11 april

telefoon

2019

140591

fax

e-mail

gemeente~emmen.nl

onderwerp

Emmense opgaven van provinciaal belang

Geachte formateur,
U staat aan de vooravond van de vorming van een nieuw Drents bestuursakkoord. Wij kijken met
genoegen terug op een open en constructieve samenwerking met de provincie Drenthe in de afgelopen
bestuursperiode. Deze samenwerking biedt wat ons betreft een goede basis om ook in de toekomst als
gezamenlijke overheden krachtig uitvoering te geven aan regionale, provinciale en nationale
maatschappelijke vraagstukken. Wij noemen hier de intensieve samenwerking bij de Regiodeal.
Voor de nieuwe bestuursperiode 2019-2023 zien we een aantal kansrijke ontwikkelingen en urgente
opgaven die boven het schaalniveau van de gemeente uitgaan, die van gemeenschappelijk belang voor de
regio en de provincie zijn en die daarom vragen om een gezamenlijke inzet. De relatie met de drie pijlers
uit de Regiodeal: wonen, werken en welzijn is evident. Wij willen deze opgaven en ontwikkelingen door
middel van deze brief onder uw aandacht brengen.
Betere bereikbaarheid als katalysator van de ontwikkelingen van Zuidoost Drenthe.
Goede fysieke bereikbaarheid van Zuidoost Drenthe is essentieel voor de sociaaleconomische
ontwikkeling van onze regio. Onze positie als logistiek knooppunt tussen de Randstad en Noordoost
Europa kunnen we benutten en vertalen in werkgelegenheid. Goede bereikbaarheid geeft een enorme
impuls aan de regionale economie, doordat het voor bedrijven aantrekkelijk wordt om zich hier te
vestigen. Daarnaast geeft het inwoners in de regio meer mogelijkheden om hun arbeidshorizon te
verbreden. Een goede ontsluiting van Zuidoost Drenthe kunnen wij in gezamenlijkheid realiseren door:
• de verdubbeling van de N34;
• de verbetering van de belangrijke corridor Groningen - Emmen - Twente;
• in te zetten op de ontsluiting van de hoofdcorridor E233 Rotterdam - Hamburg via Emmen;
• een betere en deels dubbele spoorverbinding richting Zwolle;
• ontwikkelen van een goederenoverslag via het spoor bij het Emmtec businesspark;
• investeren in de gewenste trein verbinding Emmen-Coevorden- Rheine.
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Regionale economie als versneller
Door middel van slimme technologieën zetten we Drenthe, onder meer op het gebied van moderne
industrie en onderwijs, op de kaart als de innovatieve kern in Noord- en Oost-Nederland. Daarvoor is het
belangrijk om samen te koersen op een sterke verbinding tussen kwalitatief goed beroepsonderwijs en
het regionale ondernemersveld in de speerpuntsectoren techniek, chemie, ICT, energie, logistiek en zorg.
Van groot belang is het dat gemeente en provincie samen - net als nu- blijven investeren in de
binnensteden met een regionale economische functie, zoals de binnenstad van Emmen. Ook als de
looptijd van het huidige binnenstadfonds is afgelopen.
De recreatieve sector is in onze regio een belangrijke werkgever. Emmen wil in de regio bijdragen aan
een attractieve sector voor recreatie en toerisme. Wildlands is een attractie van regionale, landelijke en
internationale allure. Wildlands zet niet alleen Emmen maar ook de provincie Drenthe op de kaart.
Vanuit deze regionale economische visie vragen wij de provincie om ons blijvend te ondersteunen bij:
• het stimuleren van de innovatie van bedrijven en kennisinstellingen rond High Tech Systemen en
Materialen (HTSM), chemie, logistiek en energie door te investeren in de Dutch Tech Zone, de
vestiging van een kenniscampus en de verbinding met universiteiten in Groningen en Twente;
• het uitbreiden van het hoger beroepsonderwijs in Zuidoost Drenthe gericht op de sectoren in de
regio, de techniekcampus en een HBO V-opleiding bij NHL Stenden Hogeschool;
• het inzetten op het versterken van NHL Stenden Hogeschool en het aantrekkelijk maken van de regio
voor studenten, door bijvoorbeeld campussen;
• het toepassen van slimme, intelligente informatietechnologie voor het bereiken van
maatschappelijke doelen. Waar mogelijk doen we dit samen met de samenleving en het
bedrijfsleven;
• het investeren in de gebiedsontwikkeling van het centrum van Emmen;
• de recreatiefeconomische ontwikkeling in Zuidoost Drenthe met als speerpunten de ontwikkeling
van het Bargerveen, verblijfsrecreatie Wildlands en bovenlokale evenementen.
Innovatie in de verduurzamingsopgaven
Innovaties zorgen voor nieuwe en steeds efficiëntere technologieën. Energiemarkten veranderen snel en
daarmee ook de prijzen van energie. Steeds meer zonnepanelen liggen op daken, burgerinitiatieven om te
komen tot coöperaties ontstaan en de internationale samenwerking binnen Europa op dit gebied wordt
hechter. De andere kant van de medaille zien we ook: groeiende weerstand tegen windenergie, zorgen
van bewoners over de betaaIbaarheid van energie en een elektriciteitsnetwerk dat door de snelle toename
van de zonne-energie de grenzen van de capaciteit bereikt.
Voor wat betreft de verduurzamingsopgaven biedt Emmen Drenthe de mogelijkheid om als provincie
voorop te lopen bij het creëren van economische meerwaarde en werkgelegenheid door samen te
investeren in nieuwe activiteiten die bijdragen aan een duurzame, circulaire economie, met minder
grondstof- en (fossiel) energiegebruik:
• de uitrol van de gaszuiveringsinstallatie (GZI-next) als centrum voor groene energie, ontwikkeling
van waterstof en de verbinding met de Smart Enegery Region Emmen-Haren (SEREH), met als doel
onder meer een energieneutrale industriesector;
• Biobased Economy, het voortbouwen op Chemport Europe (chemiecampus) en het uitbouwen van
COCI-status (Centre for Open Chemical Innovation);
• verduurzaming en vitalisering van het grootste industriecluster van Drenthe en het grootste
glastuinbouwgebied van Noord-Nederland;
• duurzame mobiliteit in dunbevolkte gebieden (betaalbaar, toekomst bestendig, duurzaam), door het
opzetten van experimenten en pilots gericht op de noodzakelijke energietransitie, smart mobility en
ketenintegratie passend bij de kenmerken van de regio.
Sociaaleconomische opgaven en perspectief
Onze gemeente en regio hebben veel potentie en kansen, maar kennen ook grote sociaaleconomische
opgaven. De economische groei staat onder druk door een tekort aan gekwalificeerd personeel en
onvoldoende aansluiting op de arbeidsmarkt. Vergrijzing, ontgroening en daling van het inwonertal
kunnen grote gevolgen hebben voor de regio. We zien de opgaven in het sociaal domein als primair een
gemeentelijke opgave. Dat neemt niet weg dat wij in de provincie een belangrijke partner zien in het
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faciliteren van deze opgaven. Dat kan zijn door onderzoek (bijv. de gezamenlijke onderwijsmonitor), het
creëren van randvoorwaarden (bijv. goede bereikbaarheid van voorzieningen) en cofinanciering bij
innovaties (bijv. sociale structuurversterking).
Binnen deze context spelen in onze regio tevens de ontwikkelingen in de gezondheidszorg een
prominente rol. De ziekenhuiszorg verplaatst zich naar de re lijn en naar inwoners thuis (substitutie).
Tegelijkertijd groeit de afstand tot de zorg door eoncentratie in de ae lijn. Het nijpende tekort aan
medisch personeel op alle niveaus komt daar nog eens bij. Deze situatie vraagt om nieuwe oplossingen
waarin we de komende jaren als verschillende bestuurslagen schouder aan schouder zullen moeten
optrekken. Op deze manier zijn we in staat om antwoord te geven op vragen als:
• kan de zorg ook op andere manieren georganiseerd worden;
• hoe behouden we goede en bereikbare gezondheidszorg voor de inwoners van onze regio;
• hoe kunnen we voorzien in de dringende behoefte aan goed opgeleid personeel. Een vakopleiding
HBO-MBOVerpleegkunde zorgt voor goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en zien
wij als onontbeerlijk in onze regio;
• de mismatch tussen vraag en aanbod van zorgpersoneel. Dat vraagt om acties zoals gerichte werving,
een innovatieve werkomgeving en een passende woonomgeving.
De hierboven genoemde opgaven overstijgen de gemeentelijke reikwijdte, doordat ze vaak een regionale,
provinciale en soms nationale signatuur hebben. Wij zien dat de gemeente Emmen en de provincie
Drenthe gedeelde opgaven en gedeelde ambities hebben. Opgaven en ambities waar naast overheden ook
inwoners, ondernemers, bedrijven en maatschappelijke partners betrokken zijn. We willen graag
samenwerken aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven en zien er naar uit om onze provincie, onze
regio en onze gemeente (nog) mooier en beter te maken.
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