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De heerTommel (D66) bezag het nieuwe instrument bedrijfsomge–
vingsbeleid met gemengde gevoelens, omdat het op veel onderdelen lijkt
op het oude voorwaardenscheppend beleid. De behoefte van het
bedrijfsleven aan verbeterde infrastructuur, parkeermogelijkheden en
dergelijke om de internationale concurrentiemogelijkheden te verbeteren,
wordt in rapporten breed uitgemeten, wat de vrees oproept dat het
nieuwe instrument uiteindelijk zal worden gebruikt voor o.a. het
aanleggen van parkeerplaatsen en het realiseren van bruggen en wegen
die er, zij het later en door lagere organen gefinancierd, toch wel zouden
zijn gekomen. Is dat facet in ogenschouw genomen? Het bedrijfsomge–
vingsbeleid dreigt het stringente beleid in het kader van de VINEX te
doorkruisen, bij voorbeeld wat het parkeren betreft. Worden voorstellen
in het kader van het bedrijfsomgevingsbeleid stringent getoetst aan de
VINEX?
Gegeven het voorgaande betreurde de heer Tommel het niet, dat er op
de middelen voor het bedrijfsomgevingsbeleid is bezuinigd. Wat hem
betrof, mocht de efficiencykorting wel hoger zijn dan 7,5%, zodat elders
met een lager percentage zou kunnen worden volstaan.
KNOV en SER vrezen dat het midden– en kleinbedrijf slecht aan bod
zal komen bij het bedrijfsomgevingsbeleid. Het afzonderen van een deel
van het budget speciaal ten behoeve van het midden– en kleinbedrijf past
niet goed in de huidige systematiek. Maar hoe denkt de regering over
deze suggestie? Immers, heel wat bedrijven, die tot de categorie midden–
en kleinbedrijf gerekend worden, moeten internationaal concurreren en
vallen dus onder de criteria van dit beleid. Hoe zou dit element in het
bedrijfsomgevingsbeleid ingebouwd kunnen worden? Door de stedelijke
knooppunten op te dragen daarmee extra rekening te houden?
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De heer Tommel was enthousiast over de gekozen bestuurlijke vorm:
decentralisatie. Hij had moeite met het beperken van de financiële
middelen tot de stedelijke knooppunten. Begrijpelijkerwijs wil men de
financiële middelen niet te zeer versnipperen, maar deze beperking van
het werkingsgebied van het bedrijfsomgevingsbeleid, zonder uitzonde–
ringsmogelijkheden, is wat al te rigide. Het zou al beter zijn, wanneer
werd uitgegaan van BoN2-gebieden. Met enkele voorbeelden toonde hij
aan, dat in het verleden nogal wat belangrijke vestigingen, waarbij van
internationale concurrentie sprake is, buiten de stedelijke knooppunten
zijn gerealiseerd.
Is al bekend hoe de geldmiddelen over de verschillende stedelijke
knooppunten worden verdeeld? Wordt het niet toch een Randstadin–
strument? Worden, wanneer de Randstad op deze wijze een extra impuls
wordt gegeven, de verschillen tussen de Randstad en andere regio's,
zoals in het noorden en zuiden des lands, niet vergroot? De grensregio's
zouden het op die manier nog moeilijker krijgen.
Mevrouw Doelman-Pel (CDA) memoreerde dat het instrument
bedrijfsomgevingsbeleid aan de orde is geweest bij de bespreking van
het toekomstige regionale beleid. Aan de hand van de toezegde evaluatie
zal dit instrument te zijner tijd kunnen worden getoetst. Bij stuk
22 300-XIII, nr. 21 is wijziging gebracht in de toedeling van de gelden.
Gelden, beleidsvoorbereiding en –coördinatie worden thans toebedeeld
aan de stedelijke knooppunten. Stel, dat bepaalde regio's komen tot
bestuur op niveau en economisch gezien belangrijke internationale
ontwikkelingen kennen, moeten die dan niet ook gelden toegewezen
krijgen in het kader van het bedrijfsomgevingsbeleid?
Mevrouw Doelman sprak zich niet uit tegen decentralisatie, maar vroeg
zich af hoe die in dezen wordt gerealiseerd. De knooppunten moeten
globale meerjarenplannen indienen. Op basis van die plannen worden
gelden toegekend, uitgaande van het belang voor internationale ontwik–
kelingen. De knooppunten zijn vervolgens zelf verantwoordelijk voor de
uitwerking van de projecten. De knoopunten zijn verdeeld in
(inter)nationale, euregionale en regionale knooppunten. Een euregionaal
knooppunt kan belangrijk zijn in het kader van de concurrentie, zonder
dat het direct te maken heeft met de internationale markt en de interna–
tionale economische ontwikkeling. Er is dus sprake van een zekere
spanning, ook wat de beoordeling in het kader van de decentraliatie
betreft. De regering wil te zijner tijd beoordelen of dit instrument in de
grote Decentralisatie-lmpuls moet worden opgenomen en of de gelden
dan in de brede doeluitkering moeten opgaan. Op dat moment zou het
ministerie van Economische Zaken niet meer kunnen sturen en zouden de
knooppunten bepalen wat er gebeurt. In wezen twijfelt het ministerie
kennelijk nog over de decentralisatie. Hoe wil het ministerie, zo het tot
echte decentralisatie komt, hieraan in het kader van de brede doeluit–
kering vorm geven?
De toenemende concurrentie tussen verschillende regio's in Europa is
een belangrijke reden voor het ministerie om de bedrijfsomgeving te
verbeteren. Wel moet worden voorkomen dat er een strijd ontstaat
tussen de Randstad en de rest van Nederland. Daarom pleitte mevrouw
Doelman ervoor het bedrijfsomgevingsbeleid verder te doen reiken dan
alleen de Randstad.
Het is voor de stedelijke knooppunten belangrijk te weten hoe het
ministerie vorm en inhoud aan het beleid gaat geven. Waar de stedelijke
knooppunten zelf de projecten mogen bepalen, is de vraag hoe te
voorkomen dat er veel soortgelijke projecten worden uitgevoerd.
Mevrouw Doelman vroeg ten slotte, wat in dezen de extra bijdrage van
het ministerie van Economische Zaken aan de economische ontwikkeling
is, wanneer het louter om parkeerterreinen en dergelijke gaat.
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De heer Van Erp (VVD) constateerde dat dit mondeling overleg een
voortzetting betekent van de discussie over de nota Regio's zonder
grenzen, zij het dat met het bedrijfsomgevingsbeleid scherpe grenzen
worden getrokken. Om de positie van het Nederlandse bedrijfsleven ten
minste te handhaven is een bedrijfsomgevingsbeleid nodig, maar het is
de vraag of het voorgestelde beleid wel goed is.
Het gaat om internationale concurrentieverhoudingen. Bedacht moet
worden dat het de bedrijven zijn die op de markt concurreren en dat
regio's alleen wat het voorwaardenscheppend beleid betreft kunnen
concurreren. De heer Van Erp maakt aan de hand van een voorbeeld
duidelijk, dat Nederland een slecht vestigingsklimaat begint te krijgen.
Eerlijke concurrentie is op zich een goede zaak, maar niet duidelijk is
waartegen in Europa op economisch terrein wordt geconcurreerd.
In de toespraak van de staatssecretaris op 1 november 1991 tijdens de
conferentie «De Randstad in internationaal perspectief» kornt voor
Nederland slechts één concurrentieverhouding naar voren: de Randstad
tegen de rest. De heer Van Erp beaamde de uitspraak dat bestuurlijke
slagvaardigheid een doorslaggevende vestigingsplaatsfactor wordt in de
internationale concurrentie. Daarbij tellen ook mee de mobiliteitstoets,
parkeernormen en dergelijke. Is er in dit geval in het regionale beleid niet
weer sprake van versterking van de Randstad? De regio's pakken de
uitdaging rnet enthousiasme op, zo wordt gesteld ten aanzien van de
kwaliteit van het eigen vestigingsbeleid. Toch lijkt de brief meer
geschreven om bezuinigingen waar te maken.
Op zich kan de positie van de stedelijke knooppunten door de voorge–
stelde financiële instrumenten verbeterd worden, maar krijgen bij
totstandkoming van BoN2-gebieden de stedelijk-gebiedsautoriteiten in
plaats van de stedelijke knooppunten de bevoegdheid tot verdeling van
de gelden? Zo ja, zal zo'n stad dan bereid zijn om dit instrument af te
geven?
Het uitsluitend aan stedelijke knooppunten toekennen van middelen in
het kader van het bedrijfsomgevingsbeleid heeft tot gevolg dat projecten
buiten stedelijke knooppunten en hun regio's uit de boot vallen. De heer
Van Erp gaf enkele voorbeelden van zulke projecten: de geplande kanto–
renontwikkeling in Den Bosch en de plannen in Venlo, welke gemeente in
de nota Regio's zonder grenzen nog werd aangeduid als een van de
belangrijkste economische concentraties van Nederland met een
nationale functie en vele vestigingen van internationaal opererende
bedrijven. Venlo dreigt hetzelfde te overkomen als Maastricht, waar de
bedrijven vertrekken vanwege belemmeringen van het vliegverkeer, dus
van de bedrijfsomgeving.
Indertijd is bij de behandeling van de Vierde Nota over de ruimtelijke
ordening en de VINEX beloofd dat als een gemeente, niet behorende tot
de stedelijk knooppunten, met een interessant project komt en een inter–
nationaal bedrijf zich specifiek in die gemeente wil vestigen, het knoop–
punteninstrumentarium ook van toepassing zal kunnen zijn op dat
project.
Er is veel kritiek gekomen op de verandering van het bedrijfsomge–
vingsbeleid. De provincie Zeeland noemde het kabinetsbesluit principieel
in strijd met de bedoelingen van het instrument: het ondersteunen van
projecten van internationale allure. Het kabinetsbesluit betekent uitscha–
keling van de rol van de provincies en is in strijd met eerdere afspraken
met de provincies en met uitspraken, gedaan tijdens de UCV bij de
behandeling van de begroting van Economische Zaken voor 1991, aldus
de provincie Zeeland. Die er voorts op wijst dat, indien het in de nota
Regio's zonder grenzen genoemde Kanaalzoneproject moet worden
teruggedraaid, er sprake is van kapitaalvernietiging. Het Koninklijk Neder–
lands Ondernemersverbond stelt dat er sprake is van strijdigheid met het
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advies van de Sociaal-Economische Raad over het regionaal economisch
beleid 1991-1994. Het KNOV vreest, terecht, dat het midden– en klein–
bedrijf uit de boot zal vallen. Het voormalige voorwaardenscheppend
beleid was voor deze sector beter.
De heer Van Erp stelde samenvattend dat hij grote twijfels heeft over
het bedrijfsomgevingsbeleid, dat zijns inziens in nader overleg met o.a.
IPO, VNG en regio's verbeterd zou kunnen worden.
Mevrouw Kersten (PvdA) merkte op dat het bedrijfsomgevingsbeleid
van meet af aan een zeer specifieke functie heeft gehad, namelijk
versterking van het internationale produktie en vestigingsmilieu. Daarbij
is gekozen voor een ruimtelijke concentratie van de inzet van middelen
van het ministerie van Economische Zaken.
Bij de behandeling van de nota Regio's zonder grenzen bleek dat het
ruimtelijk beleid niet alleen was gericht op de klassieke achterstandge–
bieden, maar ook op het versterken van het internationale vestigings–
rrJieu in alle regio's. Waar beleid voor de regio wordt gevoerd, moet
zorg bestaan voor de complementariteit regio/Randstad en moet worden
gezorgd voor evenwichtige spreiding van economische activiteiten en het
scheppen van zodanige randvoorwaarden dat alle regio's een maximale
bijdrage leveren aan de internationale welvaartsontwikkeling. Het accent
lag dus van meet af aan op het versterken van de positieve kanten van de
regio.
Het bedrijfsomgevingsbeleid is mede ten gevolge van bezuinigingen en
decentralisatie-impulsen reeds nu aan herijking toe. Terecht is bij die
herijking uitgangspunt geweest het beleid, vastgelegd bij de behandeling
van VINEX en voorzien van de decentralisatie-impulsen van BoN2. Op
deze wijze geeft het ministerie van Economische Zaken goed inhoud aan
het knooppuntenbeleid.
Juist bij het beperken van middelen is een geconcentreerde inzet
veelal de beste garantie dat er nog iets van het beleid terechtkomt. Door
het stapelen van beleid kan een knooppunt een aanjaagfunctie vervullen
voor de gehele regio.
Positief is tevens dat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden op
een zo laag mogelijk bestuurlijk niveau worden gelegd, waarbij een
goede afstemming tussen de regio en de centrale stad noodzakelijk is.
Overigens kan hiermee een positieve bijdrage worden geleverd aan de
ontwikkelingen in het kader van BoN2, want stad en regio plegen elkaar
gemakkelijker te vinden op economische dan op andere gronden. Dat de
uitgangspunten van BoN2 niet in alle regio's op dezelfde wijze en in
hetzelfde tempo zullen worden gerealiseerd, kan niet doorslaggevend
zijn. Goede regionale afstemming staat voorop. Het zou wel eens een
van de kwaliteitscriteria kunnen zijn aan de hand waarvan projecten
moeten worden beoordeeld; vooraf, maar zeker bij de evaluatie.
Dat het meerjarenprogramma's zijn, is eveneens positief. Het gaat dus
om het programma en niet om het project. Eerst wordt de richting
aangegeven en vervolgens wordt bepaald welke projecten daarbij
passen. Dat heeft ook een zekere flexibiliteit tot gevolg. Mevrouw
Kersten was er voorstander van om de kwaliteitseisen vast te leggen in
de AMvB in een soort puntenlijst, waaraan de programma's moeten
voldoen. Welke soorten criteria gaan een rol spelen? Het versterken van
het vestigingsklimaat voor internationaal opererende bedrijven zou haars
inziens een belangrijk criterium kunnen zljn. Een ander criterium zou
kunnen zijn de functie die een knooppunt in de VINEX heeft gekregen,
evenals de mate waarin het programma een bijdrage levert aan het
versterken van de internationale positie. Het moet mogelijk zijn
programma's te bedenken, die specifiek zijn voor een bepaalde regio en
geënt zijn op de sterke punten daarvan.
Hoe functioneert een jaarlijkse afweging in een meerjarenplan en op
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welke wijze is de continuïteit dan gegarandeerd? Wat is de rol van het
ministerie van Economische Zaken in de selectie van de programma's en
de projecten, die onderdeel zijn van de programma's?
Wanneer regio's bij beleidsombuigingen uit de boot vallen, is de vraag
in hoeverre deze daardoor ernstig benadeeld worden. Het is daarom van
belang hoe wordt omgegaan met gemaakte afspraken met en gewekte
verwachtingen in deze regio's. Een regio, van welke omvang ook–
Nederland zou in de Europese context als een regio kunnen worden
aangemerkt - is opgebouwd uit een samenstel van delen. Binnen dat
samenstel heeft ieder deel een functie. Elk deel dient volledig tot z'n
recht te komen. Mevrouw Kersten stelde de vraag, of er bestuurlijk
zorgvuldig is gehandeld bij voorbeeld ten aanzien van het plan van
aanpak Terneuzen en de versterking van de functie van Venlo. Welke
andere mogelijkheden van overheidswege staan deze regio's ten dienste
om hun internationale positie te versterken? Diezelfde vraag geldt ten
aanzien van de uitvoering van de motie-Schaefer/De Leeuw om voor
verouderde industrieterreinen die een internationale functie vervullen,
middelen beschikbaar te stellen in het kader van het bedrijfsomgevings–
beleid. In welk tempo wordt het beleid uitgevoerd? Het is van belang dat
de middelen die voor dit jaar ter beschikking staan, daadwerkelijk
worden gebruikt.
Mevrouw Kersten beaamde dat de informatie in de drie studies over de
Randstad dermate interessant is, dat te zijner tijd een gedachtenwis–
seling met de staatssecretaris daarover de moeite waard is, mogelijk ook
naar aanleiding van een vervolgstudie. Hierbij zouden met name de
problemen aan de orde kunnen komen die samenhangen met de veelker–
nigheid van de Randstad en de wijze waarop een internationaal concur–
rerend grootstedelijk milieu moet worden ontwikkeld. Bestuurlijke
samenwerking is belangrijk, maar ook het op elkaar afstemmen van
projecten en het stellen van prioriteiten. Het verkorten van planologische
procedures, wat in dezen ook van groot belang is, blijkt minder snel te
gaan dan gewenst.
Antwoord van de staatssecretaris
De Staatssecretaris stelde vast dat dit overleg een uitvloeisel is van
de discussie over de nota Regio's zonder grenzen. Over de verdere
mvuilmg van het bedrijfsomgevingsbeleid zal zij nauw contact met de
Kamer onderhouden. Ingevolge de Tussenbalansdiscussie en de Decen–
tralisatie-impuls is het bedrijfsomgevingsbeleid trager op gang gekomen
dan het voornemen was. Na overleg met de vaste Commissie is besloten
het beleid voor de achterstandsregio's te ontzien in de Tussenbalans en
de noodzakelijke bezuinigingsbijdrage van het regionale beleid vooral te
zoeken in de sfeer van de bedrijfsomgeving. De korting op de middelen
en de noodzaak, vanwege de Decentralisatie-impuls, om het beleid
zoveel mogelijk decentraal uit te voeren, hebben geleid tot de
aanpassing van het beleid, neergelegd in de brief van 11 november
1991. De internationale concurrentie heeft het bedrijfsomgevingsbeleid
noodzakelijk gemaakt. Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat de
regering met dit beleid voor de regio's op de goede weg is.
De rapporten over de Randstad bevatten veel elementen die voor heel
Nederland gelden en geven pregnant aan dat er sprake is van een inter–
nationale concurrentieslag tussen economische centra binnen Europa.
Natuurlijk concurreren bedrijven met elkaar, maar in Europa begint zich
ook een concurrentie tussen overheden af te tekenen. Nu de marges voor
nationaal beleid op veel terreinen, bij voorbeeld in het kader van macro–
economisch beleid afnemen, wordt in Europa gezocht naar andere
mogelijkheden om het eigen land of de eigen regio duidelijk te profileren.
De fysieke bedrijfsomgeving wordt een steeds belangrijker element in
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het totale bedrijfs– en investeringsklimaat. Via het bedrijfsomgevings–
beleid dient op dat terrein een aanjaagfunctie te worden vervuld.
De staatssecretaris meende dat niet op basis van één voorbeeld dient
te worden gesteld dat het Nederlandse vestigingsklimaat slecht wordt.
Het afgelopen jaar heeft het acquisitiebeleid via CBIN tot beter resultaat
geleid dan in 1990. Het bedrijfsomgevingsbeleid is mede bedoeld om te
bereiken dat de komende jaren heel Nederland over een goed vestigings–
klimaat beschikt, zodat bedrijven hier graag blijven en zich hier graag
vestigen. De bestuurlijke slagvaardigheid wordt daarbij een steeds
belangrijker component. De regering streeft in dit kader versnelling na
van procedures en besluitvorming, uiteraard onder handhaving van
zorgvuldigheid en rechtswaarborgen.
De financiële kant van het bedrijfsomgevingsbeleid krijgt uiteraard veel
aandacht, maar voor het ministerie van Economische Zaken staat
centraal dat het thans meer een gesprekspartner voor lagere overheden
is, die meedenkt en advies geeft over mogelijkheden om de interna–
tionale concurrentiepositie te versterken; een partner die kan bemiddelen
bij contacten tussen lagere overheden, regio's en andere ministeries. De
mogelijkheden van het ministerie van Economische Zaken om bij te
dragen aan versterking van de internationale concurrentiepositie zijn niet
beperkt tot het verstrekken van middelen aan stedelijke knooppunten,
zoals ook blijkt uit de inbreng van het ministerie bij de totstandkoming
van het plan van aanpak Kanaalzone. Die begeleidende taak van het
ministerie is een van de sterke punten van de nieuwe aanpak van het
bedrijfsomgevingsbeleid.
Er is nauw overleg met de stedelijke knooppunten over het nieuwe
beleid. Zij wachten niet met plannen maken totdat de AMvB is gepubli–
ceerd.
Het bedrijfsomgevingsbeleid hangt nauw samen met het in de VINEX
beoogde beleid. Centraal staat in de VINEX dat aan het ruimtelijke–
ordeningsbeleid een zodanige invulling wordt gegeven, dat de econo–
mische functie van Nederland zo goed mogelijk kan worden ontplooid.
Daaraan is vorm gegeven via de instelling van stedelijke knooppunten.
Het beleid kan dan worden gericht op die gebieden in het land, die een
zodanige samenhang hebben dat zij een economische motorfunctie
kunnen vervullen. Aldus wordt versnippering van het beleid voorkomen.
Juist vanwege het economisch belang is de Parkeernota medeonder–
tekend door de staatssecretaris. Het is ook een economisch belang, dat
via een stringent parkeerbeleid een bijdrage wordt geleverd aan het
terugdringen van het particuliere autoverbruik om voldoende ruimte te
krijgen voor zakelijk verkeer. In de Parkeernota is een zogenaamd
ingroeimodel voorgesteld om economische ontwikkelingen niet te
frustreren door parkeermogelijkheden te beperken, terwijl er nog geen
goede openbaar-vervoersmogelijkheden zijn.
Het is niet de bedoeling om via het bedrijfsomgevingsbeleid wegen,
bruggen en dergelijke te subsidiëren die er toch wel zouden komen. In
overleg met de stedelijke knooppunten wordt nagegaan op welke manier
de internationale concurrentiepositie kan worden versterkt. Nagegaan zal
worden hoe bepaalde ontwikkelingen op gang kunnen worden gebracht
en getracht zal worden particulier kapitaal voor bepaalde projecten aan
te trekken. Het is bij uitstek een stimuleringsinstrument en niet een finan–
cieringsinstrument. Via het bedrijfsomgevingsbeleid zullen ook ontwikke–
lingen kunnen worden versneld.
Vestiging van internationale bedrijven en versterking van
hoogwaardige vestigingsterreinen hebben een positieve uitstraling op het
midden– en kleinbedrijf in die regio. Stedelijke knooppunten blijken oog
te hebben voor de positie van het midden– en kleinbedrijf, de ruggegraat
van de economie in de stedelijke regio's.
Het ministerie heeft met de invulling van het bedrijfsomgevingsbeleid
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via de stedelijke knooppunten en de plannen van aanpak een goede
synthese gevonden tussen de doelstelling, dat de stedelijke knooppunten
zoveel mogelijk eigen invulling moeten kunnen geven aan de projecten
en de doelstelling voldoende invulling te geven aan de stimulerings–
functie van het ministerie van Economische Zaken. Daartoe wordt met de
stedelijke knooppunten overleg gevoerd over hun programma's en
plannen van aanpak. Inzake de weging van de plannen en de uiteindelijke
verdeling van de middelen is sprake van concurrentie tussen de knoop–
punten, wat de stedelijke knooppunten stimuleert goede plannen te
ontwikkelen. Het ministerie houdt zich niet tot in details bezig met de
invullmg van de programma's. Als een stedelijk knooppunt een goed plan
van aanpak heeft ingediend, is de concrete invulling van de projecten een
zaak van dat knooppunt zelf. Dit sluit enigszins aan bij de decentralisatie
van het ISP-beleid, waarbij over de grote kaders overleg wordt gevoerd
met het ministerie, maar de concrete projecteninvulling door het
Noorden van het land zal geschieden.
De staatssecretaris zei geen voorstander te zijn van onderbrenging van
het bedrijfsomgevingsbeleid in de brede doeluitkering, omdat daarin met
name de financiële stromen van de ministeries van Verkeer en Water–
staat en VROM zullen worden ondergebracht en het daarbij om heel
andere bedragen gaat dan bij het bedrijfsomgevingsbeleid. Bij onder–
brenging van de brede doeluitkering, bestaat het risico dat de middelen
in het geheel opgaan en zo hun functie verloren gaat. Zij was wel bereid
in de toekomst mee te doen aan het onderzoek van het ministerie van
Binnenlandse Zaken naar de te vormen brede doeluitkering.
Het is niet de bedoeling dat het bedrijfsomgevingsbeleid een
Randstadinstrument wordt. De aanpak via de stedelijke knooppunten is
evenwichtiger dan die via de vier grote steden en de provincies. Het is nu
beter mogelijk het beleid voor het hele land, dus ook voor de grens–
regio's te doen gelden.
De stedelijke knooppunten zetten plannen op over versterking van de
internationale concurrentiepositie van hun regio. Om te voorkomen dat
alle knooppunten met dezelfde wensen komen, wordt er nu al mee
overlegd. Er wordt rekening gehouden met adviezen, als verstrekt door
de commissie-Kroes, ter versterking van de eigen goede punten van de
regio. Bij een knooppunt dat dichtbij de grens is gelegen, kunnen grens–
overschrijdende aspecten een rol spelen als die een sterk punt zijn voor
versterking van de positie van het knooppunt.
Bij de uiteindelijke verdeling van de middelen spelen de volgende
criteria een rol: de beleidscategorie waartoe de stedelijke knooppunten
behoren, de mate waarin de regio bij de plannen wordt betrokken, dus
hoe de spilfunctie wordt vervuld, het oplossen van knelpunten, het zoveel
mogelijk benutten van bestaande potenties en de omvang van het
aanwezige bedrijfsleven. Deze criteria zijn in samenhang van belang voor
de beoordeling. Daarbij is voorts van belang dat in het kader van de
meerjarenplannen continuïteit kan worden gebracht in de aanpak. Bij de
toedeling van de middelen in volgende jaren zal worden bezien of bij de
invulling van de programma's projecten zijn gekozen die passen in het
plan van aanpak.
Het is juist, dat er ook buiten de stedelijke knooppunten gebieden zijn
die belangrijke projecten zouden kunnen ontwikkelen welke kunnen
bijdragen aan versterking van de internationale concurrentiepositie, maar
gegeven de beperkte middelen moest er een keuze worden gedaan.
Wanneer daarop allerlei uitzonderingen mogelijk zijn, leidt dit tot versnip–
pering van de middelen waardoor de beoogde effectiviteit geweld wordt
aangedaan. Aangesloten is bij eerder gemaakte keuzes waar de Kamer
zich achter had gesteld en die ten doel hadden de internationale concur–
rentiepositie te versterken. Het instrument van de stedelijke knooppunten
vormt de kern van de benadering vanuit de VINEX. Het zich nu richten op
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de stedelijke knooppunten is een logische invulling van het kabinets–
beleid.
Dat betekent niet dat er niets kan worden gedaan voor de regio's
buiten de stedelijke knooppunten. Er zijn bij voorbeeld vruchtbare
contacten met Venlo, dat niet te klagen heeft. Ook is in het kader van het
bedrijfsomgevingsbeleid 5 mln. beschikbaar voor haalbaarheidsstudies
en dergelijke. Langs die weg zou aan gebieden, bij voorbeeld Terneuzen,
een bijdrage kunnen worden gegeven. Het is uiteraard een bescheiden
instrument, want hieruit moeten ook de onderzoeken worden betaald, die
het kennisniveau van het ministerie van Economische Zaken moeten
verhogen inzake de verdere invulling van het beleid, ook in internationale
zin.
Tot slot stelde de staatssecretaris dat dit beleid aansluit op BoN2. Als
bepaalde stedelijke gebieden groeien tot een stedelijke agglomeratie
wordt met die stedelijke agglomeratie overlegd over het bedrijfsomge–
vingsbeleid. Het overleg over het bedrijfsomgevingsbeleid binnen de
agglomeratie Amsterdam wordt nu al in het kader van de ROA gevoerd.
Het nu in gang gezette beleid is bedoeld voor de periode waarvoor de
nota Regio's zonder grenzen geldt. Over een jaar of drie zal de regering
de Kamer een evaluatie voorleggen om te bezien of het beleid moet
worden voortgezet of aangepast. Na die periode komt de kwestie aan de
orde van BoN2-regio's die niet tot de stedelijke knooppunten behoren.
Nadere gedachtenwisseling
De heer Van Erp meende dat een doeiuitkenng in de vorm van
stedelijk-knooppuntbijdrage in dezen een praktische oplossing zou zijn,
omdat anders veel overleg nodig is over de besteding van de betrekkelijk
kleine bedragen, dit jaar zo'n 2,5 mln per stedelijk knooppunt. Aan welke
projecten denken de stedelijke knooppunten voor de besteding van de
gelden?
Indien er in het kader van BoN2 stedelijke gebiedsautoriteiten komen,
zullen die een aantal taken krijgen die thans bij de provincies liggen. De
regering wil met de stedelijke gebiedsautoriteiten overleggen over het
bedrijfsomgevingsbeleid en deze op dat stuk bevoegdheden geven.
Waarom wordt datzelfde nu niet met de provincies gedaan?
Het is verheugend dat het bedrijfsomgevingsbeleid geen Randstadin–
strument wordt en dat de regio's erbij betrokken moeten worden. Tot
slot gaf de heer Van Erp het voorgestelde beleid het voordeel van de
twijfel.
Mevrouw Doelman-Pel memoreerde dat destijds met enig cynisme is
gezegd, dat die knooppunten wel leuk waren, maar niets voorstelden. Het
bedrijfsomgevingsbeleid kan er iets voor betekenen, waarbij de
spilfunctie van een stedelijk knooppunt voor de regio moet worden
benadrukt. Daarbij kan de schaal variëren van betrekkelijk klein tot een
hele provincie omvattend. Knooppunten met internationale functie liggen
redelijk verspreid over Nederland.
Als de Decentralisatie-impuls wordt doorgezet, zal er een grote afstand
ontstaan tussen het ministerie van Economische Zaken en de knoop–
punten. Dan zullen objectieve criteria moeten worden vastgesteld voor
de verdeling van de gelden van het bedrijfsomgevingsbeleid en zal het
bestuurlijk niveau waar het geld dan naartoe gaat, een grote vrijheid
moeten krijgen bij de besteding. Te zijner tijd zal moeten worden bezien
of deze gelden in de brede doeluitkering thuishoren. Hierbij moet de hele
BoN2-discussie worden meegewogen en moet worden nagegaan of het
ministerie van Economische Zaken dan nog de gewenste spilfunctie in
dezen kan blijven vervullen.
Het is verheugend dat het ministerie aan de gebieden die buiten de
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werking van het bedrijfsomgevingsbeleid vallen een waardevolle bijdrage
kan blijven leveren. Industrievestiging heeft altijd een uitstraling op het
midden– en kleinbedrijf, wat trouwens ook nogal eens van internationaal
belang is. Immers, het midden– en kleinbedrijf omvat meer dan alleen de
detailhandel.
Tot slot zei mevrouw Doelman in te stemmen met de hoofdlijnen van
de voorgelegde brieven.
Mevrouw Kersten verzocht bij het streven naar versterking van de
internationale concurrentiepositie niet alleen te kijken naar de fysieke
infrastructuur, maar ook naar de human resources. Internationaal
onderwijs en internationaal onderzoek geven soms de doorslag voor
bedrijfsvestiging.
Zij zou vooralsnog niet gelukkig zijn met de brede doeluitkering, omdat
dan veel kennis en kunde en het zicht op het geheel van het ministerie
van Economische Zaken verloren zouden gaan. Zij gaf er de voorkeur
aan, dat het ministerie zijn rol als gesprekspartner volop benutte.
Immers, men mag niet verwachten dat de knooppunten op alle terreinen
zicht hebben op wat er in de wereld gebeurt.
De heer Tommel constateerde dat er onduidelijkheid bestaat over de
projecten waarom het zal gaan, omdat er geen heldere toetsingscriteria
voor zijn. Wanneer de criteria niet heel duidelijk en stringent zijn, komt
men al gauw in de richting van een brede doeluitkering. Als er duidelijke
en stringente criteria worden gesteld, moeten die in de AMvB worden
opgenomen en kan er centraal worden getoetst. Zijn er niet zo duidelijke
eisen, dan is er niet zoveel reden om als centrale overheid te willen
toetsen. Nadere gedachtenvorming daaromtrent is noodzakelijk.
Een duidelijke winst is dat de knooppunten beslissen, maar dat ook het
oordeel van de regio's erbij zal worden betrokken. De vraag is hoever de
regio reikt en wie dat bepaalt.
De heerTommel bleef het onlogisch vinden om het instrument
bedrijfsomgevingsbeleid per definitie te beperken tot stedelijke knoop–
punten en de bijbehorende regio's. Hierdoor wordt een groot aantal
gemeenten uitgesloten, die succesvol hebben geopereerd op het terrein
van internationale acquisitie. Hij zou ermee kunnen instemmen dat in
principe een beleid wordt gevoerd, waarbij dit soort activiteiten wordt
aangemerkt als behorend bij stedelijke knooppunten, indien niet per
definitie wordt uitgesloten dat een niet-knooppuntgemeente, die met een
fantastisch project komt, gebruik kan maken van dit instrument. Er dient
vooral te worden gekeken naar de kwaliteit van de voorgestelde
projecten. De onduidelijkheid over projecten en dergelijke noopt tot een
goede en snelle rapportage, aldus besloot de heer Tommel zijn betoog.
De staatssecretaris betoogde dat het niet de bedoelmg is om ieder
stedelijk knooppunt 2,5 mln te geven voor het bedrijfsomgevingsbeleid,
dan zou de inbreng van het ministerie niet nodig zijn. De plannen van de
stedelijke knooppunten zullen tegen elkaar afgewogen worden: hoe beter
de kwaliteit, hoe groter de kans op financiële honorering. Tegelijkertijd
zal het ministerie erop toe zien, dat wat de kracht van een bepaald
knooppunt is de beste mogelijkheden krijgt. Het zal niet gaan om bij
voorbeeld een bijdrage aan de bouw van een brug, want dan zou het
geld rechtstreeks naar het betrokken ministerie kunnen worden overge–
heveld.
Het zal gaan om zaken in de sfeer van de kennisinfrastructuur, zoals
het opzetten van internationale scholen. Ook andere landen gaan op dat
terrein tot versterking over. Wil Nederland z'n internationale positie
vasthouden, dan zal het ook op dat terrein tot versterking moeten komen.
Dat is iets anders dan waarop brede doeluitkeringen betrekking hebben.
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Het bedrijfsomgevingsbeleid kan zich ook richten op het creëren van
optimale telematicavoorzieningen op bedrijfsterreinen, die vestiging voor
internationale topbedrijven aantrekkelijk maken. Stedelijke knooppunten
die een belangrijke distributiefunctie kunnen vervullen, kan via het
bedrijfsomgevingsbeleid door verbetering van op– en overslaglocaties
een impuls worden gegeven om ontwikkelingen op gang te brengen.
Zulke activiteiten versterken niet alleen de kwaliteit van het stedelijk
knooppunt zelf, maar ook van de regio. De ontwikkeling van
hoogwaardige kantoorlocaties, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en
onderzoek naar de mogelijkheid van een public-private aanpak zijn ook
onderwerpen voor het bedrijfsomgevingsbeleid. Gepoogd zal worden
ontwikkelingen in gang te zetten door partijen bij elkaar te brengen, die
elkaar anders niet zo gemakkelijk zouden hebben gevonden. Een heel
belangrijk element in de internationale concurrentieslag is ook een hoger
tempo bij het uitvoeren van goede plannen die op de plank liggen.
Het ministerie van Economische Zaken steunt de aanpak van de
bestuurlijke vernieuwing in BoN2, omdat aldus een grotere bestuurlijke
slagvaardigheid mogelijk wordt en de realisering van projecten in het
kader van het bedrijfsomgevingsbeleid een betere basis krijgt. Mocht de
bestuurlijke vernieuwing sneller verlopen dan nu wordt verwacht, dan zal
de staatssecretaris eerder dan voorzien met de Kamer over de evaluatie
van het bedrijfsomgevingsbeleid overleggen. De provincies zijn niet meer
betrokken bij het bedrijfsomgevingsbeleid, omdat zij een laag vormen
tussen de rijksoverheid en de gemeenten, terwijl de stedelijk-gebiedsau–
toriteit diverse gemeenten onder een duidelijke gezamenlijke structuur
brengt, waarbij in de visie van Rotterdam ook een aantal provinciale
taken dient te worden overgeheveld.
De staatssecretaris wees erop, dat zij het plan van aanpak Schiphol
mede heeft ondertekend, omdat het voor de economische positie van
Nederland van vitaal belang is hoe Schiphol zich op de langere termijn
kan ontwikkelen. Dit is duidelijk een invulling van de niet-financiële
component van het bedrijfsomgevingsbeleid. Het ministerie van Econo–
mische Zaken is een van de stimulerende, sturende en kennis aandra–
gende ministeries. Het vervult dezelfde rol bij het plan van aanpak
Rijnmond en bij het plan van aanpak Kanaalzone. Een van de sterke
punten van het ministerie moet zijn, dat het daarbij zijn verantwoorde–
lijkheid waar maakt. De beoordeling van de afzonderlijke projecten is aan
de stedelijke knooppunten zelf. Het ministerie zal de strategische visie
van de knooppunten beoordelen en nagaan of vitale ontwikkelingen
voldoende op gang kunnen komen. De verwachting is dat alle meerjaren–
programma's van de stedelijke knooppunten op 1 mei beschikbaar zijn.
Aangezien het overleg met de knooppunten al gaande is, zal wat in die
programma's staat geen verrassing zijn. De verdeling van de middelen
geschiedt aan de hand van de toetsing van de programma's aan de
eerdergenoemde criteria. De kwalitatieve criteria zijn in de brief vermeld
en zullen in de AMvB worden opgenomen. Bij de financiering staat het
stimuleringselement voorop. Er kan geen sprake zijn van volledige finan–
ciering. Op uitdrukkelijk verzoek van de stedelijke knooppunten is het
overigens ook mogelijk om een klein project in het kader van het midden–
en kleinbedrijf te realiseren.
Het zou bestuurlijk onjuist zijn om de mogelijkheid te openen dat ook
gemeenten, die geen stedelijk knooppunt zijn, gebruik maken van dit
instrument. Dit zou grote onduidelijkheid veroorzaken en kunnen leiden
tot verdere versnippering van de beperkte gelden. Al gaat het niet om
gigantische bedragen, gegeven de eigen gemeentelijke middelen voor
economische stimulansen moeten deze bedragen niet worden onder–
schat.
Het bedrijfsomgevingsbeleid is niet alleen bedoeld ter verbetering van
het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven, maar ook ter
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handhaving van gunstige vestigingsvoorwaarden voor bestaande
bedrijven. De ontwikkeling van de Interne Markt leidt tot internationale
concentratiebewegingen van bedrijven die zich voor de bediening van de
Europese markt op één plaats willen vestigen. Bedrijven die altijd in
Nederland gevestigd zijn geweest, zouden bij betere vestigingsvoor–
waarden elders, ons land kunnen verlaten. De stedelijke knooppunten
omvatten de meerderheid van de werkgelegenheid in de industriële en
dienstverlenende sector in Nederland.
Tot slot zei de staatssecretaris, dat het beleid erop is gericht om, na de
ontvangst van de plannen van aanpak (voor 1 mei) en de publikatie van
de AMvB de gelden toe te delen, zodat in de tweede helft van dit jaar al
projecten kunnen worden uitgevoerd. De volgende programmatoe–
kenning zal waarschijnlijk in de eerste helft van 1993 kunnen plaats–
vinden. Daarom was zij voornemens om medio 1993 de Kamer een
evaluatie toe te zenden. De Kamer kan dan een oordeel vellen over de
relatie tussen doel, financiën en resultaat. Op dat moment zal ook
duidelijk zijn hoe de bestuurlijke vernieuwing verloopt.
De voorzitter van de commissie,
Vos
De griffier van de commissie,
Janssen
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