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dedagstelling

Politiek moet meer investeren in regio
Waar zouden de komende verkiezingen
eigenlijk over moeten gaan, vroegen we
een aantal deskundigen en ondernemers.
Hun antwoorden
kwamen in de vorm
van prikkelende stellingen. Vandaag over
regionale problemen. De stelling:
Politiek moet meer
investeren in de regio.

als Fryslân. En dat zou wel moeten. De problematiek van de
instandhouding van onderwijsen zorgvoorzieningen in krimpgebieden is in Fryslân totaal
anders dan in Amsterdam.
Op het eerste gezicht lijken de
partijen dit te onderkennen. De
meeste politieke partijen verwachten veel van gemeenten,
van de zelfredzaamheid van
burgers en zorg van burgers
voor elkaar. Wel bestaan er grote
verschillen tussen de partijen
over de manier waarop de landelijke overheid haar rol moet
blijven vervullen. Vooral lijkt het
erop dat veel partijen het probleem van forse bezuinigingen
over de schutting werpen en van
lokale overheden verwachten
dat die het, met een andere

aanpak en fors minder geld, wel
zullen oplossen. Het is zeer de
vraag of dit reëel is.
Een mooi voorbeeld is het
plan van het huidige kabinet
voor de hervorming van het
arbeidsmarktbeleid met de Wet
Werken naar Vermogen
(WWnV). Het basisidee is prima:
iedereen die werken kan moet
ook werken en als de productiviteit van sommige mensen niet
voldoet aan de eisen die de
markt stelt, wordt dit gecompenseerd met een subsidie op de
arbeidskosten. Maar gemeenten
moeten dat regelen en worden
op voorhand met enkele miljarden gekort op het beschikbare
budget voor arbeidsmarktbeleid.
In Fryslân moeten ongeveer
35.000 mensen zo aan werk

worden geholpen. Fryslân telt
nu circa 230.000 banen. Om het
probleem op te lossen zou het
aantal banen dus in enkele jaren
moeten groeien met 15 procent
(35.000/230.000). Een onmogelijke opgave: geen enkele politieke partij komt daar volgens het
CPB ook maar enigszins in de
buurt. En last but not least: de
gemeente heeft nauwelijks invloed op de creatie van meer
banen.
De landelijke overheid zadelt
gemeenten dus op met een
onmogelijke taak, die tot het
faillissement van veel gemeenten zal leiden. Voorlopig staat de
WWnV in de ijskast, maar het
leidt geen twijfel dat die door
een volgend kabinet weer tevoorschijn wordt gehaald.

Dan is er de cruciale vraag hoe
de landelijke overheden het geld
gaan verdelen over de regio’s.
Niet alleen voor arbeidsmarktbeleid, ook voor zorg en onderwijs. Gaat het rijk rekening houden met specifieke omstandigheden die voor Fryslân gelden,
zoals krimp?
Vroeger kregen de grote steden extra geld voor stadsvernieuwing, om stedelijke problemen op te lossen. Nu de plattelandsgebieden getroffen worden
door krimp zou het logisch zijn
daar extra geld voor ter beschikking te stellen. Maar het tegendeel lijkt te gebeuren. Sommige
partijen willen een ‘open ruimte’-heffing invoeren. Als die in
heel Nederland een vast bedrag
per vierkante meter bedraagt,
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e verkiezingsdebatten
zijn begonnen. Het
gaat over Griekenland,
hypotheekrente, uitkeringen en vooral over de economische crisis. Maar het gaat
nooit over regionale problemen
als krimp en werkloosheid.
Het doorrekenen van de verkiezingsprogramma’s door het
Centraal Planbureau leidt tot
verrassende inzichten. In bijna
alle gevallen blijkt het beleid,
ondanks onderlinge verschillen,
moeilijk in staat meer banen te
scheppen en de werkloosheid te
verminderen. En als dat lukt,
dan enkel op de korte of de
lange termijn. Succes op korte
termijn werkt op langere termijn niet en andersom blijkt
succes op langere termijn alleen
te lukken als er op korte termijn
flinke offers worden gebracht.
Het is mooi dat het Centraal
Planbureau de effecten van de
verkiezingsprogramma’s in
kaart brengt. Maar de gepresenteerde effecten zijn macro-effecten op nationaal niveau, die
regionaal sterk kunnen afwijken.
Het CPB zegt niks over hoe beleid uitpakt voor een provincie
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zal het effect van de heffing
regionaal heel verschillend
uitpakken. In dunbevolkte gebieden met goedkopere grond
heeft een vast bedrag per vierkante meter een grotere impact
op de bouwkosten dan in de
Randstad.
Een grotere rol voor lokale
overheden is prima, maar het
lijkt er vooral op dat gemeenten
voor de onmogelijke taak worden gesteld de klap van de economische malaise op te lossen
zonder daarvoor middelen te
krijgen. Daardoor kunnen er
grote verschillen ontstaan in de
hoeveelheid zorg en onderwijs
tussen regio’s. Dit kan voor
Fryslân heel nadelig uitpakken.
Deze dreiging blijft, zolang
veel partijen nog altijd menen
dat de Randstad de motor is van
de nationale economie en van
de banen. Die motor is ze al lang
niet meer: groei in arbeidsplaatsen zit al sinds de jaren negentig
vooral in dynamische regio’s
buiten de Randstad. Die ontwikkeling houdt verband met de
toenemende verstopping van
wegen in de Randstad. Daar zijn
de grenzen aan de groei bereikt
en verschuift niet alleen werkgelegenheid naar minder volle
regio’s, maar kiezen mensen ook
eerder voor wonen in die gebieden. Doorgaan met investeren in
nieuwe wegverbindingen om de
verkeersdruk te verminderen in
de overvolle gebieden is verspilling. Toch is de uitkering per
inwoner uit het gemeentefonds
voor de vier grote steden veel
hoger: die gemeenten worden
dus zwaar gesubsidieerd door de
rest van het land.
Het besef moet eindelijk in
Den Haag doordringen dat investeren buiten de Randstad
rendabeler kan zijn dan investeren in de Randstad. Bijvoorbeeld
in een snelle spoorlijn van Groningen via Fryslân naar de
Randstad - inderdaad de aloude
Zuiderzeelijn.
Maar daar gaat het dus nooit
over in de verkiezingsdebatten.
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