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In mijn brief van 21 juni 1991 (Kamerstukken II, 1990/91,21 800 XIII,
nr. 74) heb ik toegezegd u nader te informeren over het bedrijfsomge–
vingsbeleid zodra daar meer zicht op bestaat. De discussies over de
begrotingsvoorbereiding en de zogenoemde Decentralisatie-lmpuls (Dl)
zijn van invloed geweest op de uitwerking van het bedrijfsomgevings–
beleid. Een en ander is voor mij aanleiding geweest de oorspronkelijk
voorgenomen opzet enigszins te herzien en daarover nader overleg te
voeren met mijn collega van Binnenlandse Zaken, de VNG en het IPO. In
deze brief, die ik u mede namens Staatssecretaris De Graaf-Nauta
aanbied, informeer ik u over mijn voornemens voor de verdere uitwerking
van het bedrijfsomgevingsbeleid. Ik teken daarbij aan dat hiermee,
sneller dan in het daarvoor vastgestelde tijdschema was voorzien,
uitwerking wordt gegeven aan een Dl-onderwerp.

Achtergronden

In de Nota Regio's zonder grenzen, het regionaal beleid voor de
periode 1991-1994 (Kamerstukken II, 1989/90, 21 571, nrs. 1-2) is
aangegeven, dat het regionale beleid zich richt op twee doelstellingen.
Enerzijds beoogt het beleid een geografisch evenwichtige ontwikkeling
van economische activiteiten. Deze doelstelling impliceert de beleids–
matige ondersteuning van die regio's waarvan de economische ontwik–
keling structureel ongunstig afwijkt van de algemene economische
ontwikkeling in ons land. In de genoemde beleidsnota worden de diverse
instrumenten beschreven die hierop zijn gericht.

Anderzijds is het beleid gericht op het creëren van de voorwaarden,
noodzakelijk om de diverse regio's maximaal te laten bijdragen aan de
nationale welvaartsontwikkeling. Het bedrijfsomgevingsbeleid past
binnen het kader van deze tweede doelstelling.

In de Nota Regio's zonder Grenzen zijn de motieven beschreven
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waarom het Ministerie van Economische Zaken betrokken wil zijn bij de
verbetering van de bedrijfsomgeving. Deze overwegingen blijven
onverkort van kracht, ook nu de opzet van de uitwerking van het bedrijfs–
omgevingsbeleid enigszins wordt gewijzigd.

Belangrijke achtergrond van de betrokkenheid van mijn departement
bij de verbetering van de bedrijfsomgeving is, dat in toenemende mate
op Europese schaal sprake is van een concurrentie tussen verschillende
regio's. Regio's in heel Europa spannen zich in om aantrekkelijke vesti–
gingscondities te creëren voor het internationaal opererende bedrijfs–
leven. Ook voor Nederlandse regio's betekent dit een enorme uitdaging.

Daar komt bij, dat regio's in ons land worden geconfronteerd met
diverse beleidsontwikkelingen die belangrijke gevolgen hebben voor de
wijze waarop zij de verbetering van het vestigingsklimaat kunnen
aanpakken. In de eerste plaats kan in dit verband worden gewezen op de
beleidsvoornemens om de bestuurlijke daadkracht van regio's te
vergroten (Bestuur op niveau: deel 2). Daarnaast beogen ook het ruimte–
lijke-ordeningsbeleid (vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening),
waaronder het stedelijke-knooppuntenbeleid, en het verkeers– en
vervoersbeleid (Structuurschema Verkeer en Vervoer; deel 2) bij te
dragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van de regio's. Al
deze ontwikkelingen hebben tot gevolg, dat de regio's worden genood–
zaakt zich te heroriënteren op zowel de kwaliteit van hun vestigings–
klimaat als op de wijze waarop deze kan worden verbeterd.

De regio's pakken die uitdaging met enthousiasme op. Het Ministerie
van Economische Zaken wil daarbij een steun in de rug geven door een
bijdrage te leveren aan het creëren van zo gunstig mogelijke randvoor–
waarden waarbinnen de regio's hun ambities in Europees verband
kunnen realiseren. Betrokkenheid van mijn departement kan leiden tot
een voortvarende aanpak van projecten die van vitaal belang zijn voor de
verbetering van de bedrijfsomgeving.

Gewijzigde opzet

In de opzet van het bedrijfsomgevingsbeleid zoals omschreven in de
nota Regio's zonder Grenzen was het de bedoeling om de provincies en
de vier grote steden een coördinerende rol te geven. Projecten konden
plaats vinden in enkele tientallen belangrijke economische concentraties,
waaronder de stedelijke knooppunten. De provincies en de vier grote
steden zouden projectvoorstellen indienen bij het departement. De
beoordeling van de projectvoorstellen zou geschieden door het Minis–
terie, eventueel op basis van adviezen van externe deskundigen.

Op basis van diverse in het navolgende vermelde overwegingen heb ik
besloten het financiële instrument van het bedrijfsomgevingbeleid geheel
te concentreren op de stedelijke knooppunten en hun regio's. De beoor–
deling welke concrete projecten ondersteund zullen worden zal niet meer
door het departement geschieden; de stedelijke knooppunten zullen
verantwoordelijk zijn voor de keus voor welke concrete projecten in hun
regio de middelen zullen worden ingezet.

Zowel overwegingen van bestuurlijke aard als de bezuinigingsnoodzaak
vormden voor mij aanleiding de oorspronkelijke opzet van het bedrijfs–
omgevingsbeleid te heroverwegen.

Allereerst spelen overwegingen van bestuurüjke aard een rol bij mijn
besluit de oorspronkelijke opzet te heroverwegen.
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In de eerste plaats bracht de Decentralisatie-lmpuls met zich, dat
bezien moest worden of het mogelijk was - met behoud van de filosofie
achter het bedrijfsomgevingsbeleid - meer verantwoordelijkheden en
bevoegdheden te leggen op een zo laag mogelijk bestuurlijk niveau.

In de tweede plaats wijs ik op de positie van de stedelijke knoop–
punten, waarover in de vierde Nota over de Ruimtelijke ordening, deel
111 (Kamerstukken II, 1990/91, 21 879, nrs. 5-6) het volgende wordt
opgemerkt: «Op basis van de gedifferentieerde uitwerking waarover aan
de Staten-Generaal is gerapporteerd, streven de stedelijke knooppunten
met gebruikmaking van de regionaal-economische mogelijkheden naar
versterking van hun profiel en vergroting van de aantrekkelijkheid van het
knooppunt als vestigingsplaats voor het (inter)nationaal georienteerde
bedrijfsleven.

Het Rijk zal dit streven ondersteunen en waar dit aan de orde is steun
verlenen bij de uitwerking van belangrijke uitvoeringsprojecten die
hieraan invulling geven. Hierbij wordt rekening gehouden met de indeüng
van de stedelijke knooppunten in beleidscategorieën (inter-)nationaal,
euregionaal en regionaal.»

In de derde plaats hecht ik groot belang aan de totstandkoming van
regionale bestuurlijke samenwerking, zoals beschreven in het kabinets–
standpunt «Bestuur op niveau: deel 2; Bestuur en stedelijke gebieden»
(Kamerstukken II, 1990/91, 21 062, nr. 7).

De bezuinigingsnoodzaak heeft ertoe geleid, dat het budget voor de
bedrijfsomgeving in de komende jaren is verlaagd. Voor de jaren 1992,
1993 en 1994 bedraagt het budget volgens de EZ-begroting voor het
komende jaar f 38,5 mln., f 52,5 mln. resp. f 87,5 mln. In de vorige
begroting waren de beschikbare bedragen f42,5 mln., f67,5 mln. resp.
f 107,5 mln. (Een deel van het budget voor het bedrijfsomgevingsbeleid,
te weten f 5 mln., is overigens gereserveerd voor beleidsonderbouwend
onderzoek van mijn Ministerie.) Door deze beperking van het budget
dreigde tot op zekere hoogte een versnippering in de inzet van de
middelen te ontstaan die een nadere toespitsing wenselijk maakte.

Door het besluit het financiële instrument van de bedrijfsomgeving te
richten op de stedelijke knooppunten wordt niet alleen een nadrukkelijker
invulling gegeven aan de genoemde betrokkenheid van het Rijk bij de
bevordering van het internationale vestigingsklimaat in de stedelijke
knooppunten. Tegelijkertijd wordt een concrete ondersteuning gegeven
aan de bestuurlijke daadkracht van de betrokken regio's. Zodra er een
regeling komt voor het regionaal bestuur op basis van de Interimwet
zoals voorgesteld in Bestuur op niveau: deel 2, is het mijn bedoeling het
financiële instrument van het bedrijfsomgevingsbeleid te richten op deze
bestuursorganen. Tevens zal in overleg met het Ministerie van Binnen–
landse Zaken en de VNG tezijnertijd worden bezien welke rol het bedrijfs–
omgevingsinstrument kan spelen bij de te vormen brede doeluitkering
regionale gebieden.

Het bedrijfsomgevingsinstrument maakt onderdeel uit van het pakket
maatregelen in het kader van de Decentralisatie-lmpuls. In overleg
tussen de VNG en het kabinet zal moeten worden vastgesteld of en in
welke mate over het bedrijfsomgevingsinstrument de efficiency-korting
zal worden toegepast. Zoals bekend heeft het kabinet de VNG bij wijze
van rekenvoorbeeld een gemiddelde korting van 7,5% genoemd, en
daarbij de mogelijkheid opengelaten op voorstel van de VNG (en IPO)
nog tussen de te formeren geldstromen binnen de taakstelling een ander
percentage toe te passen. Indien het overleg hierover is afgerond wordt
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de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk over de uitkomst ervan ingelicht.

De keus voor de bovenomschreven aanpak heeft als gevolg, dat de
totstandkoming van projecten die vitaal zijn voor het vestigingsklimaat
voor het internationale bedrijfsleven buiten de stedelijke knooppunten en
hun regio's niet kan worden gestimuleerd met behulp van het financiële
instrument van het bedrijfsomgevingsbeleid. Op zich betreur ik dit, maar
de genoemde bestuurlijke overwegingen en de bezuinigingen hebben mij
gedwongen tot deze keuze.

Ik hecht er groot belang aan, dat met deze opzet van het bedrijfsom–
gevingsbeleid aan de stedelijke knooppunten een stimulans wordt
gegeven gericht op de verbetering van het vestigingsklimaat voor inter–
nationaal opererende bedrijven in de betreffende regio's. Het financiële
mstrument biedt bovendien de mogelijkheid de samenwerkingsrelatie te
intensiveren zodat de stedelijke knooppunten het Ministerie beter kunnen
inschakelen bij de aanpak van knelpunten in het vestigingsklimaat in hun
regio.

Concrete uitwerking

Wat betreft het financiële instrument heb ik de volgende opzet voor
ogen. Ik kies voor een zo eenvoudig mogelijke opzet, waarbij zoveel
mogelijk wordt aangesloten bij bestaande rapportages. De stedelijke
knooppunten zal gevraagd worden (in aanvulling op reeds eerder in het
kader van de vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening opgestelde
profielschetsen) een meerjarenplan op te stelien met een kwalitatieve
visie op de sterke en zwakke punten in het vestigingsklimaat voor met
name internationaal opererende bedrijven en op de wijze waarop het
vestigingsklimaat zal worden verbeterd in het stedelijke knooppunt en
aangrenzende agglomeratiegemeenten.

Dit meerjarenplan, waarover tussen het Ministerie van Economische
Zaken en het stedelijke knooppunt nader overleg zal plaatsvinden, biedt
het kader voor de ondersteuning van concrete projecten ter verbetering
van de bedrijfsomgeving in de betrokken regio. Op basis van dit meerja–
renplan kan het stedelijke knooppunt vervolgens zelf bepalen welke
projecten het binnen het overeengekomen kader wil ondersteunen met
de door het Ministerie ter beschikking gestelde middelen.

Het meerjarenplan behoeft als zodanig dan ook geen concrete
projecten te bevatten of hoogstens als toelichting op de prioritaire
thema's bij de verbetering van het internationale vestigingsklimaat.

Het beschikbare budget wordt jaarlijks verdeeld op basis van een
kwalitatieve weging van de meerjarenplannen, (na de eerste periode) de
wijze waarop de door het Ministerie van Economische Zaken beschikbaar
gestelde middelen in de voorafgaande periode zijn ingezet, de beleidsca–
tegorie waarin de vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening het
knooppunt onderbrengt ((inter-)nationaal, euregionaal of regionaal) en de
mate waarin reeds industrie, groothandel, transport, overslag en interme–
diaire dienstverlening in het stedelijke knooppunt aanwezig zijn.

De door de stedelijke knooppunten zelf te selecteren projecten dienen
te passen in het meerjarenplan. Te denken valt aan de volgende typen
projecten:

- de ontsluiting en ontwikkeling van hoogwaardige bedrijfsterreinen of
kantoorlocaties;

- de ontwikkeling van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve
van bepaalde ondernemingen, zoals telematica-infrastructuur;
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- de ontwikkeling, uitbreiding of verbetering van op en overslaglo–
caties;

- het wegnemen van knelpunten voor vrachtverkeer of –vervoer;
- het realiseren van specifieke voorzieningen of instellingen die van

belang zijn voor internationaal opererende bedrijven in de regio.

Zoals gezegd bepalen de stedelijke knooppunten zelf aan welke
projecten zij het ter beschikking gestelde budget zullen besteden. Wel
dienen de stedelijke knooppunten achteraf toe te lichten welke projecten
zijn ondersteund met de door het Ministerie van Economische Zaken ter
beschikking gestelde middelen, hoe deze projecten passen binnen het
meerjarenplan en welke stimulans met de bijdrage van mijn departement
is gegeven.

Het is mijn bedoeling regelmatig aan het parlement te rapporteren
over de bevindingen met deze beleidsformule. Binnen enkele jaren zal
een grondige evaluatie worden gemaakt van de vraag of deze beleids–
aanpak in de praktijk goed functioneert of eventueel bijstelling behoeft.

Door de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van het meerja–
renplan in concrete projecten over te laten aan de stedelijke knoop–
punten wordt aangesloten bij de in de decentralisatie-discussie cruciale
notie, dat locale bestuursorganen het best op hoogte zijn met de
problemen in en mogelijkheden van hun regio en het best kunnen
bepalen hoe deze kunnen worden aangepakt of uitgebuit.

Ik acht het mogelijk met het bovengeschetste bedrijfsomgevingsbeleid
op korte termijn van start te gaan. Van vertegenwoordigers van de stede–
lijke knooppunten heb ik begrepen, dat zij deze beleidsaanpak van harte
steunen. Momenteel wordt op mijn departement gewerkt aan de
opstelling van de AMvB.

Zodra deze in de Ministerraad is geaccordeerd en aan de Raad van
State is gezonden zal ik haar ook aan het parlement sturen.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Y. C. M. T. van Rooy
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