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Vooraf 

Toen ik mijn studie aan de Afdeling der Bouwkunde van de Technische 

Hogeschool te Eindhoven begon, in het voor de universitaire wereld 

rumoerige jaar 1969, hield de vraag naar de 'maatschappelijke rele

vantie' van onderwijs en onderzoek de gemoederen ~ezig. 

Een centrale vraag daarbij was of de beroepspraktijk en de opleiding 

tot bouwkundige in staat waren de nijpende maatschappelijke problemen 

die met het 'bouwen' en de 'gebouwde omgeving' verbonden waren op 

een adequate manier te behandelen. 

De invoering van projektonderwijs maakte een universitaire bijdrage 

aan het opnieuw noodzakelijk geworden verkennen en definiëren van 

het vakgebied mogelijk. 

Stadsvernieuwing, woningnood, bouwproduktie en arbeidsproces, mil

jeuvervuiling en regionalè onderontwikkeling werden in de opleiding 

geïntroduceerd als nieuwe probleemgebieden waar ook bouwkundigen 

zich mee zouden moeten bezighouden. 

Een van de werkverbanden die in het begin van de jaren zeventig, als 

deel van de studentenbeweging ontstond was de Temagroep Planning. 

Tot op de dag van vandaag wordt in deze groep onderzoek verricht naar 

enerzijds maatschappelijke bepaaldheid van ruimtelijke planning en 

anderzijds de betekenis van deze ruimtelijke planning in het totaal 

van het maatschappelijk ontwikkelingsproces. 

Vanaf het eerste moment ben ik in deze Temagroep werkzaam geweest. 

De diskussies die er werden en worden gevoerd zijn zeer bepalend 

geweest voor de probleemstelling en de wijze van uitwerking van het 

voorliggende onderzoek. 

Het eerste woord van dank is daarom voor de studenten en stafleden 

die door de jaren heen de Temagroep een aktief, aangenaam en stimu

lerend werkmiljeu hebben gemaakt. 



De Temagroep heeft zich altijd kunnen verheugen in de kritiese steun 

van Henk Goudappel, voorzitter van de vakgroep Urbanistiek en Ruim

telijke Organisatie, waarvan zij deel uitmaakt. Ik ben erg blij dat 

hij, als eerste promotor, ook dit onderzoek op eenzelfde manier heeft 

begeleid. 

Veel van mijn wetenschappelijke training heb ik te danken aan mijn 

vriend Dieter Läpple, Ook bij de opzet en uitwerking van deze studie 

was hij een onmisbare steun. 

Pim Fortuyn bracht mij op een kruciaal moment, snel en effektief, op 

de 'strategie van de verbazing'. Deze bleek voor het onderzoek in het 

archief van het Ministerie van Economische Zaken bijzonder vrucht

baar. Hij stelde mij ook, nog vóór het zelf te hebben gepubliceerd, 

materiaal met betrekking tot de sociaal-ekonomiese ontwikkeling van 

Nederland ter beschikking, waarvan ik dankbaar gebrufä heb gemaakt. 

Bij de bespreking van afzonderlijke hoofdstukken heb ik nuttige sug

ontvangen van de hoogleraren P. Drewe, H. Fassbinder en 

C.W.W. van Lohuizen. 

Voor de techniese steun tijdens het onderzoek en ten behoeve van de 

presentatie van de resultaten ben ik dank verschuldigd aan het per

soneel van het archief van het Ministerie van Economiesche Zaken en 

aan M. Aretz, D. de Bock, B. Elfrink, T. van Gennip, Th. Maronier, 

M. Monen, E. te Nijenhuis en R. van Wendel de Joode, die zich ieder 

op hun terrein hebben ingezet. 

Het hele manuskript werd gelezen door Ben Janssen. Op veel plaatsen 

is dat zowel de inhoud als de leesbaarheid ten goede gekomen. Boven

al wil ik hem danken voor de taakverlichting die mij in staat stelde 

het onderzoek af te maken. 

Meer dan wie ook dank ik Lidwien voor de vele moeite die zij zich 

heeft getroost de vaak grote kloof tussen mijn optimisme en de prak

tiese mogelijkheden te overbruggen. Haar erg veelzijdige steun was 

voor mij onontbeerlijk. 

Als er ondanks al die steun toch nog onjuistheden en/of onduidelijk

heden in het boek zitten, is dat uitsluitend mijn eigen verantwoor-
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I. Probleemstelling 

Nederland heeft in de jaren na de Tweede Wereldoorlog een snelle 

ekonomiese groei doorgemaakt. Het ontwikkelde zich tot een volwaar

dige industriële natie met een stevige positie op de wereldmarkt. 

De snel groeiende beroepsbevolking vond in de eerste jaren werk in 

de expanderende industrie, later meer en meer in d~ tertiare en 

quartaire sektor. 

De groei en de daarmee verbonden sociaal-ekonomiese struktuurveran

deringen brachten belangrijke ruimtelijke struktuurveranderingen met 

zich mee. Het ruimtebeslag nam toe: steden groeiden snel, het net 

van spoor-, water- en landwegen verdichtte en de aktiviteiten bete~ 

kenden een toenemende belasting voor het natuurlijke miljeu. De be

staande ruimtelijke strukturen ondergingen verstrekkende wijzigingen. 

Groei en struktuurveranderingen voltrokken zich niet gelijkmatig 

over het land: de sterke ekonomiese expansie in bepaalde regio's 

stond tegenover stagnatie en zelfs achteruitgang in andere, zoals 

agrariese gebieden in het noorden en zuid-oosten van Nederland. 

Er was sprake van grote regionale verschillen in de leef- en werk

situatie van de bevolking. 

In de jaren vijftig leidden deze ertoe dat, hetgeen we zullen aan

duiden als 'globale ruimtelijke struktuur' van Nederland, onderwerp 

werd van staatsbemoeienis. (1) 

De kern van het beleid op dit terrein lag vanaf het ontstaan ener

zijds in het ruimtelijke ordeningebeleid en anderzijds in het re

gionaal sociaal-ekonomies beleid. 

Een van de gevolgen van het ontstaan van dit nieuwe terrein van 

staatspolitiek was dat het. vakgebied der bouwkunde voor de tweede 

maal in deze eeuw een drastiese uitbreiding onderging. 

Eerst kreeg in de jaren twintig de stedebouw, ontwikkeld uit de 

architektuur en de civiele techniek, een zelfstandige status. Dit 



voltrok zich tegen de achtergrond van de snelle groei van onze ste

den ten tijde van de eerste industriële revolutie die, zoals bekend, 

in Nederland eerst na 1900 doorzette met de daarmee verbonden so

ciale, hygiëniese, ekonomiese en politieke problemen. 

De uitbreiding van het vakgebied impliceerde ook kwalitatieve ver

anderingen: het ging samen met de invoering van nieuwe technieken 

en het benutten van de kennis uit andere wetenschappelijke disci

plines, in het bijzonder de sociale geografie en de sociologie. 

In de jaren vijftig waren het opnieuw maatschappelijke ontwikkelingen 

die de aanzet vormden tot een uitbreiding van het vakgebied. En ook 

nu ging het niet alleen om een kwantitatieve ontwikkeling, in casu 

de invoering van een hoger schaalnivo, maar tevens om kwalitatieve 

veranderingen. 

De introduktie van de inter-regionale, nationale en zelfs interna

tionale dimensies van de ruimtelijke struktuur, vereisten opnieuw 

het systematies doordenken van de struktuur en de inhoud van het 

vakgebied. 

De veranderende positie van de staat, de toenemende komplexiteit en 

de onderlinge verwevenheid van de problemen, alsmede het snelle ont

wikkelingstempo maakten de verwerking van de grote hoeveelheden zeer 

verschillendsoortige informatie (interdisciplinaire aanpak) en an

dere plantechnieken (procesplanning) noodzakelijk, 

In de diskussie over de inhoud van het vakgebied weerspiegelden zich 

deze veranderingen van 'bouwkundige problemen' in de veelal heftige 

meningenstrijd tussen, grofweg, enerzijds het kamp waarin men de dan 

bestaande koncepties, methoden en technieken toereikend achtte voor 

het oplossen van de zich aandiendende nieuwe problemen en anderzijds 

de aanhangers van de opvatting dat nieuwe koncepties en nieuwe vormen 

van beroepsuitoefening noodzakelijk waren. De laatste kategorie was 

overigens in beide gevallen zeer heterogeen van samenstelling. 

De differentiatie en de groei in de komplexiteit van de bouwkundige 

vraagstukken, alsmede de toenemende arbeidsdeling in de bouwkundige 

praktijk, kunnen niet als innnanente processen worden geanalyseerd. 

Het zijn resultaten van ontwikkelingen in een bredere kontext. 

Het onderzoek dat in dit proefschrift wordt gepresenteerd, is een 

deel van de werkzaamheden van de vakgroep Urbanistiek en Ruimtelijke 

Organisatie van de Afdeling der Bouwkunde van de Technische Hoge

school Eindhoven. 
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Binnen deze vakgroep bestaat een Temagroep Planning, waarin de ont

wikkeling van de ruimtelijke planning in Nederland wordt onderzocht. 

De in de ruimtelijke planning gehanteerde technieken en planvormen 

worden daarbij geplaatst in de brede samenhang waarin ze zijn ont

staan en waarbinnen ze worden toegepast, teneinde bepaalde, gewens

te ruimtelijke struktuurveranderingen te bewerkstelligen. Het doel 

daarvan is inzicht te verkrijgen in het maatschappelijk funktioneren 

van de ruimtelijke planning. 

In deze studie gaan we in op de ontwikkeling van de problematiek 

verbonden met de globale ruimtelijke struktuur van het na-oorlogse 

Nederland en de wijze waarop dit in het beleid ter zake vorm heeft 

gekregen. 

l. UITGANGSPUNTEN 

De kern van het beleid met betrekking tot de globale ruimtelijke 

struktuur is, zoals gezegd, twweledig. Allereerst is dat het ruim

telijk ordeningsbeleid, daarnaast het regionaal sociaal-ekonomies 

beleid. (2) 
Onder de meest gangbare definitie van ruimtelijke ordening wordt ver

staan: 'een overheidsbeleid dat de best denkbare werderkerige aan

passing tussen ruimte enerzijds, daaronder begrepen het natuurlijk 

milieu, en de samenleving anderzijds'; later is daaraan toegevoegd 

'zulks terwille van de samenleving'. (3) 

Daaruit valt af te leiden dat het ruimtelijke ordeningsbeleid ten 

opzichte van het objekt 'ruimte' wel doelstellingen heeft, maar 

ten opzichte van het objekt 'samenleving' niet. "Ruimtelijke ordening 

is erop gericht de doelstellingen die de samenleving stelt -voor zo

ver ze ruimtelijk relevant zijn- zo goed mogelijk te dienen'. (4) 

Gezien de veelheid en veelsoortigheid van die maatschappelijke doel
stellingen wordt het ruimtelijk beleid in principe opgevat als een 

koÖrdinerend beleid: 'een beleid dat alle claims van de samenleving 

op een stuk ruimte tegen elkaar moeten afwegen teneinde een optimale 

keuze te maken'. (5) 

'Met haar regionaal-economisch beleid probeert de overheid een op

lossing te vinden voor de economische problemen zoals die in sommige 

regio's bestaan'. Er is daarbij sprake van regionaal-ekonomiese pro

blemen 'als de ruimtelijke verdeling van de economische activiteiten 

tot ongewenste uitkomsten leidt'. (6) 

3 



Noch de definitie van het ruimtelijk ordeningsbeleid, noch die van 

het regionaal sociaal-ekonomies beleid verwijst naar konkrete vormen 

van ruimtelijke problemen, d.w.z. problemen die gedefinieerd worden 

door specifieke historiese gebeurtenissen. 

De ruimtelijke struktuur is in de loop der tijd sterk veranderd. Ook 

de wijze waarop de ruimtelijke struktuur als maatschappelijk probleem 

en -daarmee- als onderwerp van beleid naar voren kwam, is niet kon

stant gebleven. Het gevolg daarvan is, dat het beleidsterrein met 

betrekking tot de globale ruimtelijke struktuur weinig éénduidig te 

omschrijven is. Gesteld kan worden dat het ruimtelijke beleid zowel 

naar probleem- en doelstellingen, als naar het instrumentarium dat 

hiervoor is ontworpen, een voortdurende evolutie doormaakt welke 

niet te begrijpen valt vanuit de ontwikkeling van het beleid zelf. 

Het ontwikkelde zich onder invloed van een veranderende kontext en 

krijgt daarmee in de verschillende perioden van de na-oorlogse ont

wikkeling verschillende vormen en ook verschillende funkties. (7) 

De effektiviteit van het beleid op dit terrein wordt in het algemeen 

niet hoog aangeslagen. Het is opvallend dat in weerwil daarvan ook 

het aantal studies naar het funktioneren ervan weinig talrijk zijn. (8) 

In de diskussie over het beleid met betrekking tot de beïnvloeding 

van de globale ruimtelijke struktuur, wordt veelal uitgegaan van 

het beleid zoals dat is neergelegd in nota's en maatregelen. Langs 

verschillende wegen wordt getracht de effektiviteit van het beleid 

vast te stellen door de invloed van het onderzochte beleid te iso

leren van het totale komplex van faktoren die de ruimtelijke struk

tuur beïnvloeden. (9) 

Het beleid wordt daarbij opgevat;als een handelingssysteem dat een be

paald probleem -dat van de ongelijkmatige ruimtelijke verdeling van 

de welvaart of de geringe sociaal-ekonomiese ontwikkeling van een 

bepaalde regio- onderkent en instrumenten ontwerpt om dat probleem 

op te lossen, danwel te reduceren. 

De problematiek is zodoende teruggebracht tot de relatie tussen 

doelen en middelen en de inzet is de verhoging van de doelrationali

teit van het handelingssysteem. De formulering van de problematiek 

die aan het beleid ten grondslag ligt, de doelstellingen en het 

ins trumenatarium worden als uitgangspunt genomen. ( 110) 

De regionale ongelijkheid, verbonden met het maatschappelijk ont-
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wikkelingsproces, heeft voor verschillende sociale groeperingen uit

eenlopende gevolgen. Het doet zich op een verschillende manieren aan 

deze groeperingen voor als een probleem, Er is d-arom sprake van uit

eenlopende probleemdefiniërinp,en. Het ruimtelijk beleid dat door de 

staat wordt ontwikkeld als reaktie op die problemen, is op een of an

dere wijze een resultante van de verschillende probleemdefiniëringen. 

2. DOELSTELLING EN PROBLEEMSTELLING 

Het beleid zelf is niet éénduidig bepaald. Naast het gegeven dat de 

ruimtelijke struktuur voor de onderscheiden sociale groeperingen 

zich op verschillende manieren als probleem voordoet, verandert ook 

het type ruimtelijke ontwikkeling in de loop der jaren en komen de 

ontwikkelingen op verschillende manieren tot· uiting in de staatspo

litiek. 

De studie naar de vormen van beïnvloeding van de globale ruimtelijke 

struktuur door de staat zal daarom het beleid, zoals dat in nota's, 

besluiten en maatregelen is vastgelegd, niet als uitgangspunt kunnen 

nemen. Het geformuleerde beleid zelf dient onderwerp van onderzoek 

te zijn. 

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is de materiële funda

menten van de als 'regionaal ruimtelijke problemen' aangemerkte fe

nomenen te indentificeren en te onderzoeken hoe deze fenomenen als 

problemen onderwerp worden van beleidsvoering. We moeten ons daar

bij beperken tot het ten opzichte van elkaar lokaliseren van de 

verschillende bepalende elementen van het beleid, 

We hanteren daarbij de stelling dat beleid een resultaat is van 

krachtsverhoudingen tussen politieke stromingen, die ook binnen het 

staatsapparaat tot uiting komen, welke zijn verbonden met karakteris

tieken in de ontwikkeling van de sociaal-ekonomiese struktuur en 

de ruimtelijke dimensie daarvan. 

Belangrijker dan de vraag hoe het officiële beleid met betrekking 

tot de regionale ontwikkeling er in de loop der tijd heeft uitgezien, 

is de vraag hoe dit is ontstaan en door welke oorzaken het zich 

heeft ontwikkeld. 

Het beleid en de besturende instanties kunnen slechts worden begrepen 

via de kennis omtrent de hele omgeving ervan. 
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3. WERKWIJZE 

Aangrijpingspunt voor de studie is de vrij nauwkeurige beschrijving 

van het regionaal beleid, zoals deze reeds in enkele studies is ge

presenteerd. (Il) 

Voor de werkelijke betekenis van het beleid is een dergelijke beschrij

ving echter onvoldoende. Deze betekenis laat zich pas achterhalen als 

de maatschappelijke kontext ervan in de analyse wordt betrokken. 

Onze voorkeur gaat daarom uit naar een probleemgerichte en het onder

werp breed definiërende benadering, die openstaat voor invloeden 

vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines. 

Aan het materiaa~ in de vorm van beleidsdokumenten -nota's, ar

chiefstukken en besluiten- zijn een reeks van vragen gesteld en ge

tracht is vergelijkingen te maken tussen de antwoorden op deze vragen 

in verschillende perioden die zijn onderscheiden, teneinde daaruit 

historiese lijnen te kunnen schetsen. 

De vragen zijn: 

a. wat is de aan het beleid ten grondslag liggende problematiek? 

l:i. hoe kunnen deze problemen worden geplaatst in een 'nationale 

en internationale. kontext? 

c. bestaan er verschillende probleemkoncepties m.b.t. het vraag

stuk van de ruimtelijke dimensie van het maatschappelijk ontwik

kelingsproces op regionaal nivo? 

d. hoe zijn deze verschillende probleemkoncepties te begrijpen: wat 

is hun basis? 

e. hoe verhoudt zich het officiële -als zodanig geproklameerde- be

leid met de daaraan ten grondslag liggende konceptie tot de in 

c •. bedoelde verschillen? 

f. wat zijn de verschillen'en overeenkomsten tussen het verbale be

leid en de feitelijke politiek en 

g. hoe verhoudt dit laatste zich tot de feitelijke ontwikkeling 

van de regio's waarvoor het beleid is bedoeld? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is onderzoek gedaan naar de 

verschillende dimensies die het vraagstuk van de regionaal-ruimte

lijke ontwikkeling en het beleid hieromtrent uitmaken. 

Het betreft een bijzonder komplexe problematiek waarin ekonomiese, 
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sociale, kulturele, politieke en fysies-geografiese aspekten een 

rol spelen. Uit de veelheid van materiaal dienden uiteraars keuzes 

te worden gemaakt, 

Ten behoeve van de bepaling van de voor beantwoording van de vragen 

relevante gegevens, zijn een drietal stellingen geformuleerd. Deze 

hebben gediend als kriteria bij de selektie van materiaal. 

Deze stellingen zijn: 

-De aanleiding voor het regionaal beleid is tweeledig. Allereerst 

ligt de basis ervoor in het ongelijkmatige ~arakter van de sociaal

ekonomiese struktuur van Nederland, deze brengt ook vormen van on

gelijkmatige ruimtelijke ontwikkeling met zich mee. 

Deze ongelijkmatigheid wordt pas een maatschappelijk probleem op 

het moment dat de met die ongelijkmatigheden in de ruimtelijke 

struktuur verbonden ontplooiingsmogelijkheden van verschillende 

maatschappelijke groeperingen leiden tot maatschappelijke konflik

ten, waarvoor oplossingen moeten worden gevonden. 

-De ruimtelijke struktuur van de maatschappij is op verschillende ma

nieren onderwerp van staatspolitiek. 

Het regionaal beleid is daarvan een deel, de ontwikkeling ervan kan 

slechts worden begrepen tegen de achtergrond van de arbeidsdeling 

binnen het staatsapparaat waaruit het regionaal beleid als zelf

standig beleidsterrein is ontstaan. 

-Het regionaal beleid wordt bepaald door de politieke belangenstrijd 

tussen de betrokken maatschappelijke groeperingen. De fundamenten 

van deze belangenstrijd zijn te vinden in de ekonomiese struktuur. 

4. PERIODISERINGEN 

Om het verzamelde materiaal in eerste instantie te strtiktureren is 

gebruik gemaakt van driegangbare periodiseringen: 

1. De regionale ongelijkmatige struktuur is op de eerste plaats ver

bonden met de sociaal-ekonomiese ontwikkeling. Uitgaande van de 

globale ontwikkelingslijnen in de sóciaal-ekonomiese struktuur 

wordt de periode veelal onderverdeeld in: 1945-1950: wederopbouw, 

1950-1964: extensieve groei, 1964-1973: intensieve groei en her

strukturering, 1973-1977: herstrukturering en de eerste tekenen 

van de sociaal-ekonomiese krisis. (12) 

2, Het regionaal beleid wordt sterk beïnvloed door de samenstelling 
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van parlement en regering. De periodisering volgens dit kriterium 

levert een andere tijdsindeling op: 1945-1958: sociaal-demokra

ties-konfessionele kabinetten, 1958-1964: konfessioneel-liberale 

kabinetten, 1964-1966: konfessioneel-sociaal-demokraties kabinet, 

1966-1973: konfessioneel-liberale kabinetten, 1973-1977: soèiaal

demokraties-konfessioneel kabinet. (13) 

3. In het regionaal belèid is reeds bij een oppervlakkige beschouwing 

een deel te herkennèn dat door de jaren heen de kern ervan heeft 

uitgemaakt: het voorwaardenscheppende infrastruktuurbeleid en de 

premieregeling voor bedrijfsvestigingen in aangegeven gebieden, 

Naast dit invariabele deel komen in iedere periode elementen voor 

die zeer sterk bepaald zijn door de ekonomiese en politieke pro

blemen van het moment: met deze variabele delen kunnen de onder

scheiden perioden van het regionaal beleid worden gekarakteriseerd. 

De hieruit resulterende periodisering naar de verschijningsvorm 

van het regionaal beleid luidt: 1945-1951: de voorbereidingsfase, 

1951-1959: het ontwikkelingsbeleid, 1959-1972: het spreidingsbe

leid, 1972-1977: beleidsintensivering. (14) 

In de studie zullen de drie tijdsreeksen, welke een komplexe samen

hang kennen, op elkaar worden betrokken. 

Bij de presentatie van het onderzoek zullen we de eerste periodisering 

hanteren. De ontwikkeling van de sociaal-ekonomiese struktuur ligt 

ten grondslag aan de ruimtelijke ongelijk verdeling van maatschappe

lijke aktiviteiten en dat is het fundament voor het hier onderzochte 

beleid, In het afsluitend hoofdstuk zal de periodisering, maar dan 

vanuit de gevonden samenhangen tussen de tijdreeksen, opnieuw worden 

onderzocht, 

Het is niet de bedoeling van deze studie het gehele onderwerp 'defi

nitief' te analyseren, maar om een algemene synthese te.geven, waar

in tenminste de relevante problemen m.b.t. de beïnvloeding van de re

gionaal-ruimtelijke struktuur worden gelokaliseerd. 

5. HET MATERIAAL 

Het regionaal beleid, is zoals gesteld, in. deze studie opgevat als 

een bepaalde reaktie op bepaalde problemen. 

Voor iedere fase van de na-oorlogse ontwikkeling is getracht zowel 

de soorten problemen als de soorten reakties in kaart te brengen. 
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Voor iedere onderscheiden periode presenteren we de resultaten van het 

onderzoek in vier stappen: 

De eerste stap. 

Regionale ongelijkheid is verbonden met het maatschappelijk ontwik

kelingsproces. Voor de verschillende maatschappelijke groeperingen 

heeft het zeer uiteenlopende gevolgen en dat levert dus zeer uiteen

lopende probleemdefiniëringen. Hetgeen als regionaal beleid in de 

vorm van nota's en maatregelen wordt gepresenteerd is op een of ande

re wijze een resultante van deze probleemformuleringen, 

De basis voor ieder van deze probleemformuleringen ligt in de wijze 

waarop het maatschappelijk ontwikkelingsproces ruimtelijke ongelijk

matige strukturen voortbrengt. 

Voor de onderscheiden perioden worden de kenmerken van de globale so

ciaal-ekonomie se ontwikkeling in verband gebracht met de regionaal~ 

ruimtelijke struktuur. 

De Nederlandse ekonomie is zeer open en de ontwikkeling ervan is ten 

nauwste verbonden met de ontwikkeling van de wereldmarkt. 

De ontwikkeling van de regionale struktuur is, via deze internationale 

arbeidsdeling en de daaruit voortvloeiende specialisaties, sterk door 

de internationale verhoudingen bepaald. In enkele hoofdlijnen wordt 

de positie op de'internationale markt en de daaruit voortvloeiende 

specialisaties van het Nederlandse bedrijfsleven geschetst, 

Daarbij is uitsluitend gebruik gemaakt van studies die reeds op dit 

terrein zijn verschenen. 

De tweede stap. 

Daarna gaan we over tot de bepaling van de regionale dimensies van 

de globale ontwikkeling. 

Het begrip 'regionale ongelijkmatige ontwikkeling' wordt in verschil

lende betekenissen naast elkaar gebruikt. Ongelijkheid wordt opgevat 

als de verschillen in attraktiviteit van een bepaalde regio voor de 

belangrijkste ekonomiese aktiviteiten. Ongelijkheid wordt ook opge

vat in,_:termen van verschillende, indikatoren die het maatschappelijk 

welzijn reflekteren: werkloosheid, inkomen per hoofd van de bevolking, 

de aanwezigheid van sociaal-kulturele en andere voorzieningen. Het 

spreekt voor zich dat deze beide interpretaties niet noodzakelijker

wijs tot dezelfde resultaten leiden. 
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We hebben in het onderzoek telkens elementen van beide typen inter

pretaties naast elkaar gepresenteerd, 

Daarbij is gebruik gemaakt van studies met betrekking tot de ontwik

keling van de regionale struktuur van Nederland na 1945. 

De meesten daarvan richten zich op struktuurverschillen tussen regio's 

(naar bevolkingssamenstelling, de verdeling van werkgelegenheid over 

de sektoren en bedrijfstakken, de sociaal-kulturele voorzieningen, 

etc.). Afwijkingen van het landelijk gemiddelde nemen in dit kader 

een zeer voorname plaats in vanwege de rol die dit gegeven in het 

regionaal beleid speelt. Deze afwijkingen worden namelijk meestal.als 

indikatoren én als kriteria voor het nemen van maatregelen gebruikt. 

Andere studies onderzoeken de ruimtelijke veranderingsprocessen 

via de migratie van bedrijven en bevolking. 

Beide soorten studies zijn verbonden met het beeld dat de regionaïe 

dimensie van de maatschappelijke ontwikkeling in principe een vraag

stuk van spreiding van bedrijven en bevolking is. De wijze waarop 

deze spreiding is verbonden met de voor de spreiding noodzakelijke 

samenhangen en daarmee de vraag naar de funktie van de onderscheiden 

regio's in de territoriale arbeidsdeling van het land, worden veelal 

buiten deze onderzoekingen gehouden. 

Nu spelen juist bepaalde typen problemen die met dit laatste zijn 

verbonden in de konfrontaties bij het formuleren van het type regio

naal probleem, dat onderwerp moet worden van het regionaal beleid, 

een belangrijke rol. Het betreft vooral vraagstukken als de positie 

van bedrijfstakken of bedrijven in de nationale ekonomie en de 

organisatie van de produktie, zoals bedrijfsgrootte, zelfstandig

heid van bedrijven, de gehanteerde technologie, marktpositie en ont

wikkelingsmogelijkheden. (15) 

In de onderzochte perioden blijken deze aspekten veelal buiten de 

formulering van het regionaal probleem ten behoeve van het regionaal 

beleid te zijn gebleven en er bestaat zeer weinig inzicht in. 

Bij de behandeling van de regionale dimensie van de maatschappelijke 

ontwikkeling is voornamelijk gebruik gemaakt van bestaande onder

zoeken. Waar mogelijk zijn opmerkingen gemaakt over de problemen 

waarnaar nog geen systematies onderzoek is verricht. 

De derde stap. 

Het regionaal beleid is vanaf haar ontstaan een beleid van de cen

trale overheid. Het valt voor een deel samen met het algemene ekono-
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miese en sociale beleid: aanvankelijk is het telkens een paragraaf 

van het industrialisatiebeleid. Als het in de jaren zeventig wordt 

verzelfstandigd tot het regionaal sociaal-ekonomies beleid, blijft 

de wederzijdse beinvloeding zeer sterk. Om deze reden zijn voor ie"". 

dere fase de hoofdlijnen in het sociaal-ekonomies beleid van de op

eenvolgende kabinetten geschetst. Met de totstandkoming van dit be

leid hebben we ons niet beziggehouden: slechts de resultaten hebben 

onze belangstèlling. We steunen daarbij op de studies die hierom

trent zijn verschenen, op de balngrijkste regeringsnota's en de 

standpunten van de voornaamste betrokken politieke stromingen. Voor 

dit laatste is gebruik gemaakt van de verslagen van de Staten Gene

raal en haar vaste kommissies. 

De vierde stap. 

De invloed van het regionaal beleid is in iedere fase ook beïnvloed 

door de provinciale en gemeentelijke overheden en partikuliere en 

semi-overheids instanties. Op een later tijdstip wint ook de rol 

van de EEG aan betekenis. Voor de rekonstruktie van het regionaal 

beleid is in dit verband gebruik gemaakt van verschillende bronnen. 

De meningen van de genoemde instellingen zijn voor de verschillende. 

fasen geïnventariseerd. Voor wat betreft dé provinciale overheid is 

ook de meningsvorming bij essentiële veranderingen in het regionale 

beleid onderzocht via de verslagen van de debatten in de Provinciale 

Staten, nota's en andere vormen van openbare stellingnamen. 

Bij de gemeentelijke overheid hebben we ons beperkt tot de stelling

namen zelf, 

Uit het archief van het Ministerie van Economische Zaken is een beeld 

gerekonstrueerd van de afwikkeling van de verschillen en overeenkom

sten in de opvattingen met betrekking tot de formulering van het re

gionaal probleem en het type instrumenten dat hiervoor dient te wor

den toegepast. 
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II. Het ontstaan van het regionaal beleid: 1945-1951 

In de eerste jaren Zag het regionaal be leid vo Z ledig ingebed in het 

indUIJtrialiaatiebeleid à.at vanaf 1949 met het veraehijnen van de 

eerste Nota inzake de industrialisatie van Nederland -later, van

ûJege het verschijnen van acht van dergeZi~1ke nota's, oe eerste in

dustrialiaatienota genoemd- duidelijke kontouren kreeg. 

We zullen in dit hoofdstuk allereerst ingaan op de soeiaal-ekono

mieae problemen in de periode 1948-1952 en het politieke debat hier

omtrent. Vervolgens zullen we de ruimtelijke aspekten van de voor

gestane industrialisatie en de ruimteli.fke dimensie van het indus

trialisatiebeleid behandelen, 

Ingegeven door een hoge werkloosheid, in vergelijking met andere 

gebieden, zijn het Welvaartsplan Zuid-Oost Drente en de kort daar
na vastgestelde acht regionale ontwikkelingsplannen de eerste wapen

feiten van het regionaal beleid. In deze plannen Zag een sterke na

d:Ptik op de verbetering van de verkeersinfrastruktuur teneinde de 

fysies-geografiese bereikbaarheid te vergroten en daarmee meer 

ontwikkelingsmogelijkheo.en voor deze gebied.en te scheppen. Resul

taten hiervan 'Werden eerst op Zangt!Jre termijn verwacht. Om in te 

spelen op de · akute 'Werkloosheid 'Werd een premie- en prijsreduktie

regeling ontworpen teneinde ondernemers te stimuleren zich in de 

ontwikkelingsgebieden te vestigen. 

De maatregelen betr>effende de infrastruktuur en de premie- en pri,1s

r>eduktieregeling vorm.en de invariante delen van het regionaal be

leid: ze keren in iedere fase terug. 

Ekonomiese en politieke ontwikkelingen bepalen de overige, variante 

delen, welke in ied.er van de fasen van het regionaal beleid ver

sehillend zijn. In deze ontstaansfase ging het daarbij om de selek

tie van de gebieden die voor het regionaal beleid in aanmerking 

k'Wamen; het type maatregelen ten behoeve van de uitgekozen ontwik-
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keUngsgebie&m werd onwoxrpen, alsmeds ds firumeiële middelen die 

ervoor moesten wordsn vrijgemaakt. 

1 • DE NOODZAAK TOT INDUSTRIALISATIE 

Direkt na de Tweede Wereldoorlog verkeerde Nederland sociaal-ekono

mies in een weinig rooskleurige toestand. Ten tijde van de bevrij

ding was 40% van de produktiekapaciteit verloren gegaan. Niet minder 

dan 86 komplete fabrieken en meer dan 28.000 machines waren naar 

Duitsland vervoerd. Bijna 10% van de kultuurgrond, 228.620 ha, stond 

onder water. 92.000 van de 2,2 miljoen woningen waren verwoest. 

Slechts een derde van het aantal personenauto's van voor de oorlog 

was in gebruik, van de vrachtwagen~ was dat ongeveer de helft. De 

baanlengte van het spoorwegnet bedroeg in mei '45 nog geen 40% van 

de lengte van 1938. (l) 

Vanwege de fysieke toestand van de bevolking, de slechte staat van 

het produktieapparaat, de moeilijkheden met de grondstof- en energie

voorziening en knelpunten bij sonnnige soorten arbeid, was de arbeids

produkti vi tei t in het algemeen laag. Het herstel van de oorlogs

schade vereiste vele arbeidskrachten. Daarvoor was ook, evenals voor 

het herstel van het gehavende produktieapparaat zelf, veel kapitaal 

nodig. Kapitaal dat daardoor niet in de uitbouw en verbetering van 

de produktie kon worden gestoken. 

Aangezien voor de meeste produkten vanwege de schaarste toch wel een 

markt gevonden kon worden was de konkurrentie als prikkel tot ef

ficiënter produktie gering. Een gevolg hiervan was dat verouderde of 

minder deugdelijke apparatuur werd ingeschakeld die in 'normale' 

tijden niet zou worden gebruikt. 

De nederlandse voór-oorlogse ekonomie kende slechts een geringe 

industrialisatie. Dit was nauw verbonden met de struktuur van het 

Nederlandse kapitaal dat zijn doel had gevonden in de handel en 

buitenlandse leningen. 

De afwezigheid van ijzererts en de ongunsige ligging van de steen

kolenvelden zorgden in eerste instantie ook niet voor de ontwikkeling 

van de zware metaalindustrie die in andere westeuropese landen ten 

grondslag heeft gelegen aan de zgn. eerste industrialisatiegolf in 

de negentiende eeuw. 

De industriële struktuur kenmerkte zich verder door een sterke 
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ruimtelijke spreiding, hetgeen in verband kan worden gebracht met 

het late tijdstip waarop de industrialisatie in Nederland tot ont

wikkeling kwam. 

Naast de industriële centra die gebaseerd waren op de verwerking 

van koloniale produkten in Rotterdam, Amsterdam en de Zaanstreek

-vanwege de ligging aan zee- ontstonden in de eerste decennia van 

deze eeuw industriële centra in Oost-Groningen, Twente, Oost Noord

Brabant en Zuid-Limburg. De centra lagen ver van elkaar, kenden 

weinig of geen onderlinge samenhang en lange tijd maakten de arbei

ders nauwelijks meer dan 20% van de beroepsbevolking uit. (2) 

De hoge werkloosheid in de krisis van de dertiger jaren was sterk 

ongelijkmatig verdeeld over de regio's. Hoewel er toendertijd in 

geen enkel gebied een tekort aan arbeidskracht bestond, was er in 

een aantal gebieden sprake van uitzonderlijk hoge werkloosheid. 

Oirekt na de Tweede Wereldoorlog kenden deze zelfde gebieden op

nieuw een hoge werkloosheid, 

Zoals tabel II.l laat zien stond deze werkloosheid tegenover te

korten aan arbeidskracht in andere, met name stedelijke gebieden. 

TABEL II.! 
Overschotten en tekorten aan plaatsbare mannelijke arbeidskrachten 

lfijdst;ip (;roning-en, Ovuijssel en 
riesland,Ortl'nte Gelderlatu:l 

:en Zee.land 

P.,c. 1947 ... 7. 355 3.265 

uoi 1948 • l ,408 - Jl,OB2 

Jee. 1948 +16.982 + Z.433 

IJ uni 1949 + 4~841 - 841 

""C· 1949 +18.066 S.572 

ltlee. 1947 + 63 28 

~uni 1948 + ' -n 
Dec. 1948 + 71 + 10 

Juni 1949 +137 - 24 

O.c. 1949 + 40 12 

Verdeling der 
ma-nl, bevolk in& " " 
(Bron: NVV, het We1vaartspb.n, 1952} 

Noord-Brabant en Moótd- en 
Limburg Zuid-Holland en 

Ut:redit 

Absolute aantallen 

- 10. 781 - 'i,029 

- 7.407 1 - 15.BS:l 

+ ! .564 + 2.802 . 2.196 - 2.600 

+ 7. 747 + 14.243 

In ptocenten van het Rijkssaldo 

- 92 - 43 

- 25 - 58 

+ 7 + 11 

• 62 - 15 

+ 17 • 31 

20 47 

14 

Totaal 

1- 11.720 

- 27.934 

+ 2.3.781 

+ 3.536 

+ 45.628 

100 

- 100 

+ 100 

+- 100 

+ 100 

1 

100 



De mobiliteit.van de arbeidskracht was gering en daardoor vermin

derden deze diskrepanties nauwelijks. De belangrijkste oorzaak daar

voor was de grote woningnood in de grote steden, waar zich het sterk

ste de tekorten aan arbeidskrachten deden gevoelen. Verder speelden 

ook sociaal-kulturele gegevenheden, zoals de sterke geïsoleerdheid 

van de bevolking in bepaalde streken en het daarmee samenhangende 

immobilisme en de afwijzende houding tegenover industrialisatie een 

aantoonbare rol. We zullen daar in het volgende hoofdstuk op terug 

komen. 

In sommige beleidsstukken werd de lage geografiese mobiliteit van 

de arbeid geweten aan het feit, dat 'in geval van werkloosheid steun 

wordt verleend', het afschaffen van de werkloosheidsuitkeringen de 
mobiliteit zou opvoeren. (3) 

Er was sprake van een snelle groei van de bevolking en dat betekende 

een aanzienlijke groei van de beroepsbevolking waarvoor werk moest 

worden gevonden. 

Sedert de eeuwwisseling was de Nederlandse bevolking verdubbeld. De 

bevolkingsgroei hier te lande was daarmee aanmerkelijk groter dan 

in andere Noord- en Westeuropese landen. 

Hoewel de geboortecijfers hoger waren dan in enig ander land in 

Noord- en West-Europa, kwam de snelle bevolkingstoenname vooral 

voor rekening van de vermindering van het sterftecijfer dat werd 

veroorzaakt door een daling in de kindersterfte. (4) 

Een CBS-prognose sprak van een verwachte bevolkingsgroei voor de 

periode van 1950 to 1965 van 16%. (5) 

In vergelijking met de omliggende landen leverde dit voor Nederland 

een zeer veel groter aanbod van arbeidskrachten op de arbeidsmarkt 

op. Tabel II.2 geeft hiervan een overzicht. De daarin weergegeven 

beroepsgeneratieindex geeft voor iedere periode van vijf jaar de 

verhouding aan tussen hen die de arbeidsmarkt verlaten en hen die 

zich op de arbeidsmarkt aanmelden, waarbij de sterftekans in rekening 

is gebracht. 

De ernst van di.t probleem blijkt uit de konstatering dat Nederland 

sinds de krisis van de jaren dertig zijn bevolkingstoenname niet in 

de ekonomie heeft kunnen opnemen. De toename van de beroepsbevol

king tussen 1930 en 1938 is even groot als het aantal werklozen in 

1938: het jaargemiddelde was toen 353.700. (6) 
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De bevolkingstoename was niet gelijkmatig over de regio's verdeeld. 

Een indikatie daarvan geeft onderstaande tabel II.3 

TABEL II.2 
Beroepsgeneratieindex voor mannen op de arbeidsmarkt in West-Europa • 

. 
1 

Landen 1940/1945 1945/1950 1950/1955 

' Engeland en Wales 123 112 110 

Schotland 155 147 143 

Duitsland 142 126 145 

België 123 118 103 

Frankrijk 147 134 118 

Nederland 
1 

191 175 160 

(Bron: W. Steigenga: Bevolkingsvermeerdering en Arbeidsvoorziening) 

TABEL II.3 
Verwachte provinciale toenamen van het aantal maanen tussen 21 en 30 
jaar, 1930-1960 

Provincie Aantal mannen van 21 tot 30 jaar 1 · 1 'VerschL 1930 1960 

1930 1960 

Groningen 32.000 37,000 5.ooo 16 % 

Friesland 30.000 40.000 10.000 33 % 

Drente 17,500 26.000 8.500 48 % 

OVerijssel 44, 500 55. 500 11.000 25 % 

Gelderland 67. 000 88.000 21.000 31 % 

Utrecht 32. 500 42. 500 10.000 31 % 

Noord Hol land 125.000 133.000 8.000 6 % 

Zuid Holland 165.000 182,000 17.000 10 % 

Zeeland 19.500 21,000 1.500 8 .% 

Noord Brabant 76.000 119.000 43.000 57 % 

Limburg 47 ,000 68.500 21.500 46 % 

Totaal 
Nederland 656.000 812.500 156.000 

! 

(Bron: Angenot. Planologische aspecten van de industrialisatie van Nederland, 1947) 

Duidelijk is af te lezen dat de toename van de beroepsbevolking met 

name in het noorden, oosten en zuiden des lands werd verwacht. Ge

zien de geringe geografiese mobiliteit werd het probleem voldoende 

arbeidsplaatsen te scheppen versterkt. 

De regio's met de snelste groei van de beroepsbevolking waren over

wegend agraries van karakter. En voor de landbouw gold dat deze on

mogelijk zelfs maar een deel van de toename van de beroepsbevolking 
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zouden kunnen opnemen. In een aantal agrariese gebieden was sprake van 

arbeidsoverschotten welke -naast de officiële werkloosheidsstatis

tieken- als 'latente werkloosheid' tot uiting kwam in inefficiënte 

bedrijfsvoering op vooral kleine boerenbedrijven waar familieleden 

op de boerderij bleven ofschoon er in feite geen werk voor was. 

In de sektoren handel, verkeer en dienstverlening zou een deel van 

de benodigde arbeidsplaatsen kunnen worden gevonden. De ontwikkeling 

daarvan werd echter in hoge mate bepaald door die van de nijverheid, 

zodat een industrialisatie de beste uitweg leek. 

De situatie direkt na de bevrijding was er een van totale ontred

dering en van gebrek aan alles. Dit noopte tot grote importen. 

In korte tijd liep het importoverschot op tot 900 miljoen dolla:i: in 

1947. Het verschil tussen de waarden van importe~ en export werd 

jaarlijks gefinancierd uit de reserves, buitenlandse leningen en de 

goudvoorraad. (7) 

De noodzaak van import, ook al stond daar een geringe export tegen

over, was onomstreden. Medio 1947 raakte de dollarvoorraad van de 

Nederlandsche Bank uitgeput en er was weinig perspektief om hier op 

eigen kracht weer in te voorzien; voor het verkrijgen van de buiten

landse valuta moest worden geëxporteerd, 

Export vereiste echter investeringen en daarvoor waren er weer dollars 

nodig~ 

Met behulp van het Marshall-plan werd vanaf 1948 deze vicieuse cir

kel doorbroken. 

Eind 1947 ontbrandde er een openbare diskussie over de wenselijk

heid van industrialisatie. De argumenten voor de industrialisatie 

waren gebaseerd op de hiervoor genoemde feiten, waaraan het verlies 

van de Nederlandse kolonie Indië, welk in ekonomies opzicht diende 

te worden gekompenseerd, nog moet worden toegevoegd. De argumenta

tie was gedeeltelijk gebaseerd op het herstel van de oorlogsver

nieling en gedeeltelijk op de verwerking van de vooroorlogse ont

wikkelingen, waarin een zeer restriktieve krisipolitiek ertoe bij-

. droeg, dat de groei van de beroepsbevolking gelijke tred hield met 

de groei van de werkloosheid en de industriële ontwikkeling in ver

gelijking met andere westerse landen stagneerde. 

Het resultaat van het debat was, dat in brede kring het inzicht 

doorbrak, dat op grote schaal het scheppen van nieuwe arbeidsplaat

sen en de verhoging van de produktie noodzakelijk was. 
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Een belangrijke rol in de meningsvorming hieromtrent speelde een 

pré-advies van drs. G.A. Kohnstannn voor de Vereniging voor Staats

huishoudkunde en de Statistiek, Daarin werd becijferd dat, als er 

niet struktureel iets veranderde "ook na afloop der herstelperiode 

een zodanige verstoring van evenwicht in ons goederenverkeer te ver

wachten is dat onze betalingsbalans zonder productieverhoging boven 

het 1938-peil sluit met een nadelig saldo van l. 330 miljoen gulden" 

in 1952. (8) 

De enige mogelijkheid om dit decifiet op de betalingsbalans te 

dekken was volgens Kohnstannn de opvoering van de produktie van in

dustriële goederen, waardoor importvervanging en exportvergroting 

op zouden kunnen treden. (9) 

Hoewel zijn berekeningen scherp werden bekritiseerd droegen ze in 

niet geringe mate ertoe bij dat in brede kring het inzicht doorbrak 

dat op grote schaal industriële arbeidsplaatsen moesten worden ge

schapen en produktiviteitsverhogingen moesten worden bereikt, 

Onder druk van de omstandigheden was er geen sprake van verschil 

over de vraag of de centrale overheid zich aktief met de organisatie 

van het ekonomies leven zou moeten bemoeien. De strijdpunten lagen 

in de vragen naar de mate waarin en de wijze waarop dat zou moeten 

gebeuren, alsmede in de vraag of de maatregelen al dan niet 

delijk van aard zouden moeten zijn. 

2. HET INDUSTRIALISATIEDEBAT 

Voor een goed begrip van het industrialisatiedebat is het van be

lang terug te gaan naar de periode vóór de Tweede Wereldoorlog. We 

zullen ons hierbij beperken tot de weergave van de ideevorming bin

nen de twee belangrijkste stromingen: de socialistiese en de katho

lieke, 

Voor een omvattende rekonstruktie van het debat met een schets van 

achtergronden en belangen van de deelnemende partijen in relatie tot 

de sociaal-ekonomiese ontwikkelingen kan worden verwezen naar re

cent onderzoek_van Fortuyn en De Liagre BÖhl e.a. (JO) 

2.1. De socialisten. 

In de uitloop van de periode waarin in enkele Westeuropese landen 

revolutie dreigde -na de omwentelingen van 1917 in Rusland- werd 
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door de Sociaal-demokratiese Arbeiderspartij (SDAP) haar 'Sociali

satierapport' gepubliceerd. Het is de eerste poging van deze partij 

tot een omvattende en konkrete visie op de organisatie van de Neder

landse ekonomie te komen: "terwijl het socialisme tot dusver voor

namelijk in de periode der propaganda verkeerde, treedt thans de 

verwezenlijking meer op de voorgrond". (11) 

Tegenover de anarchie van de kapitalistiese produktieweijze, welke 

in de vorm van de Eerste Wereldoorlog eendramatiese uitwerking had 

gekregen, stelde het rapport de rationaliteit van de geplande pro

duktie waarin kapitaal en arbeidskracht optimaal kunnen worden aan

gewend. Daarmee konden overproduktie, de produktie van de goederen 

waaraan geen behoefte bestaat en de versnippering van de produktieve 

vermogens worden bestreden. 

Produktiemiddelen moesten gemeenschapseigendom worden tegen arbeiders

bestuur. (l2) 

In onderstaande volgorde zouden de bedrijven moeten worden gesocia

liseerd: 

-sterk gekoncentreerde bedrijven (monopolies en oligopolies) 

-energie- en transportbedrijven, vanwege het grote belang ervan voor 

de infrastruktuur en de hoge kapitaalsintenstiteit, 

-bedrijven die de eerste levensbehoeften produceren omdat deze voor 

het dagelijks levensonderhoud van groot gewicht zijn. 

In een later stadium zou in de overige sektoren van het bedrijfs

leven ordenend kunnen worden ingegrepen. De besluitvorming van ge

socialiseerde bedrijven ligt in handen van de direkties; weliswaar 

met inspraakmogelijkheden van het personeel, maar deze beperken zich 

tot de typiese personeelszaken als werkomstandigheden en andere ar

beidsvoorwaarden. De ordening van de produktie was in de eerste 

plaats een zaak van deskundigen en die deskundigheid wordt niet met-

een bij de arbeiders gevonden. In verdere studies werden deze 

ideeën uitgewerkt. (13) 

In een reaktie op de halsstarrige krisispolitiek van de opeenvolgen

de kabinetten-Colijn werd in 1935 het Plan van de Arbeid ontwikkeld. 

Dit gebeurde tegelijk met eendere inititieven in o.a. België en 

Duitsland. 

De politiek van de kabinetten onder leiding van Colijn was gericht 

op een zo groot mogelijke staatsonthouding. Dit impliceerde strin

gente bezuinigingen op de overheidsuitgaven, verlaging van de ambte-
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narensalarissen en de belastingen om daarmee het beslag van de over

heid op de kapitaalmarkt en het partikuliere vermogen terug te dringen. 

De gouden-standaard werd gehandhaafd en de muntdevaluatie van de 

overige kapitalistiese landen werd niet gevolgd. Het resultaat hier

van was een slechte konkurrentiepositie voor het Nederlandse bedrijfs

leven, waardoor de krisis werd verscherpt en de Nederlandse ekonomie 

in een neerwaartse spiraal getrokken. 

Het Plan van de Arbeid had tot doel de krisis te bestrijden. Het 

pleitte voor de stimulering van de produktie door overheidsingrijpen. 

Werkverruimende maatregelen en het op grote schaal aanbesteden van 

openbare werken boden daarvoor mogelijkheden. Daardoor zou een toe

name van de partikuliere investeringen en een verhoging van het levens

peil van de loonafhankelijke bevolking optreden, de neerwaartse spi

raal worden doorbroken en de ontwikkelingen in omgekeerde richting 

gaan. 

Produktie diende te worden gesubsidieerd en de ordening van het be

drijfsleven bevorderd. Nationalisaties van vitale sektoren, zoals de 

Nederlandsche Bank en bedrijven die bodemschatten exploiteerden, 

dienden niet uit de weg te worden gegaan. 

Naast het offensief tegen de ekonomiese krisis impliceerde het .Plan 

van de Arbeid eveneens dat de socialistiese idealen over fundamentele 

maatschappijhervormingen op de lange baan werden geschoven: om een 

koalitie met andere politieke groeperingen mogelijk te maken -hetgeen 

noodzakelijk werd geacht voor de bestrijding van de krisis- diende te 

worden afgezien van al te ingrijpende hervormingen. 

2.2. De Katholieken. 

Hoewel de Rooms-Katholiek Staatspartij (RKSP) het principe van 

'staatsonthouding' van Colijn steunde, bestond ook in de katholieke 

beweging een traditie in het denken over de ordening van de maat

schappij. Deze traditie grijpt terug .op de encycliek 'Rerum Novarum' 

(1891). De veertig jaar later verschijnende encycliek 'Quatragesimo 

Anno' bevat de institutionele uitwerking van de in 'Rerum Novarum' 

geformuleerde korporatieve maatschappijtheorie. In Nederland was 

het prof.dr. J.A.Veraart die in 1918 het katholieke ordeningsstreven 

een konkrete vorm gaf, Het raaI!ll!lerk ervoor was de indeling van het 

bedrijfsleven naar bedrijfstakken. Iedere bedrijfstak had een Alge

mene Bedrijfsraad, waarin vertegenwoordigers van de werkgevers en 

de werknemers zitting hadden. De Algemene Bedrijfsraad kende een 
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professionele voorzitter en secretaris, welke aan het hoofd stonden 

van een buro voor de bedrijfstak, dat ook uit professionele krachten 

bestond. De bevoegdheden van de Algemene Bedrijfsraad zouden bestaan 

uit het opstellen van verordeningen met betrekking tot de arbeids

voorwaarden, prijzen belasting nodig voor de financiering van het 

apparaat en met betrekking tot de organisatie van de produktie. 

Er was voorzien in de mogelijkheid tot rechtspreken bij geschillen 

over prijzen en arbeidsvoorwaarden• 

Stakingen en uitsluiting waren verboden. (14) 

Vanaf het eerste reger~ngsjaar bestond in katholieke kring verzet 

tegen de politiek van het kabinet-Colijn, zonder dat hier echter een 

samenhangend alternatief tegenover werd gesteld. In mei 1935 vond 

in Den Haag het grote 'industrialisatiecongres' van de katholieke 

sociale organisaties plaats. Van de zijde van de.werkgevers, werk

nemers en wetenschappers werd bij de vegering aangedrongen op een 

aktief industrialisatiebeleid. 

Een maand later nam de RKSP een 'Schets voor een program ener actieve 

welvaartspolitiek' aan, welke door de katholieke sociale organisaties 

werd overgenomen. 

Vijf belangrijk punten uit dit progranmia waren: 

-een hoger invoerrecht dan de buurlanden,èn kontingentering voor de pro

tektie van de Nederlandse markt tegen 'nieuwe exportlanden als Rusland 

en Japan'; 
-de oprichting van Economisch-Technologische Insti~uten; 

-steunverlening aan de oprichting van regionale industriebanken met 

als sluitstuk de stichting van een centrale bank; 

-aandringen bij partikuliere banken tot verlaging van de hoge kosten 

voor krediet en tot verruiming van financieringsfaciliteiten voor 

industrialisatieprojekten; 

-steunverlening aan verliesgevende èn aan rendabele bedrijven. (15) 

Het fundament van dei ordening bleef in deze opvatting het zogenaam

de partikuliere initiatief. 

In 1939 viel het vijfde kabinet-Colijn en was de weg vrij voor de 

eerste Rooms-rode koalitie. Dezewasvan korte duur: de inval van de 

nazi's maakte een einde aan de poging van de koali tiepartners tot een 

gezamenlijke politiek te komen. 

2.3. Het na-oorlogse debat. 

Na de oorlog werd een van de architekten van het Plan voor de Ar

beid, H.Vos, minister van Handel en Nijverheid in het door de soci-
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aal-demokraten gedomineerde eerste na-oorlogse kabinet: Schermer

horn-Drees. 

Vos ging voortvarend te werk. In korte tijd werden voorstellen ont

wikkeld voor een planmatige ordening van het totale Nederlandse 

bedrijfsleven. Er zou een bedrijfstaksgewijze vertikaal opgebouwde 

organisatie moeten komen, waarin alle daarbinnen werkzame onderne

mingen zouden zijn opgenomen. Ieder van deze 'bedrijfssèhappen' ken

de aan het hoofd een 1ekonomiese-' en een 'sociale kamer'. 

De ekonomiese kamer zou zich bezig moéten houden met de beslissingen 

omtrent de grondstofvoorziening en -toewijzing, produktiemethoden en 

organisatie van de produktie, voor zover dit de bedrijfstak als ge

heel betrof. In de sociale kamer zouden de arbeidsvoorwaarden aan 

de orde zijn. In de kamers hebben werkgevers, werknemers en overheid 

zitting. Regeringsinvloed was verzekerd doordat het voorzitterschap 

bij een door de regering aangewezen kommissaris terecht kwam. In de 

sociale kamer waren werkgevers en -nemers paritair vertegenwoordigd, 

in de ekonomiese kamers zou dat niet zonder meer het geval hoeven te 

zijn. Op nationaa.l nivo werden in een centraal ekonomies plàn de ont

wikkelingen in de bedrijfstakken door regering en parlement op el

kaar ~fgestemd, daarin bijgestaan door een Centraal Planbureaû (CPB). 

Dergelijke voorstellen tot ingrijpende hervorming van de ekonomiese 

organisatievereisteneen breed maatschappelijk draagvlak, en dat ont

brak~ Ook het NVV kantte zich ertegen omdat deze haar positie in de 

onderhandelingen over arbeidsvoo~waarden bedreigd zag. 

De verkiezingen van 1946 leverden een verlies op voor de Partij van 

de Arbeid enluidden daarmee het einde van hervormingsvoorstellen in. 

Het kabinet-Beel, waarin de grote overwinnaar de Katholieke Volks 

Partij (KVP, de na-oorlogse opvolger van de RKSP) en de PVDA zitting 

hadden, bracht het ministerie van Economische Zaken in handen van 

de KVP. De ordening door de centrale overheid met een koÖrdinerende 

en initiërende taak werd vervangen door een sturing waarbij de over

heid zich beperkte, voor wat betreft de ekonomiese politiek, tot een 

globaal en voorwaarden-scheppend beleid. Dit gold evenwel niet voor 

het sociale beleid en helemaal niet voor het loonbeleid. 

De politieke verhoudingen waren zodanig, dat eerst in het daarop 

volgende kabinet Drees-Van Schaik, nadat de PVDA in 1948 o.pnieuw 

een verkiezingsnederlaag had geleden en ook de CPN een deel van haar 

oorspronkelijke zetelwinst moest inleveren en de KVP de grootste 

partij was geworden, deze koerswijziging haar beslag kreeg. (16) 
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Onder leiding van de uit de KVP afkomstige minister van Economische 

Zaken, dr.J.R.M.van den Brink, kreeg het industrialisatiebeleid de 

vorm die het vele jaren zou houden. Het werd door hem gezien als een 

van de belangrijkste vraagstukken op ekonomies gebiéd waarvoor Neder

land zich in de komende jaren gesteld zou zien. (17) 

Het fundament van de door de regering voorgestane industrialisatie

politiek werd gevormd door het partikulier kapitaal. De grondslagen 

van de maatschappelijke organisatie bestaan "in zeer overwegende ma

te uit een ondernemingsgewijze organisatie van de voortbrenging, 

waarbij de beslissing tot investering en tot aanvaarding van de 

daaraan -in ieder economisch stelstel- verbonden risico's worden ge

nomen door private leiders, terwijl deze risico's ook zeer overwegend 

in de private sfeer worden gedragen". (18) 

Vastgesteld werd "dat de overgrote meerderheid van het Nederlandse 

volk ook voor de toekomst een overwegend ondernemingsgewijze orga

nisatie van de próduktie wenst te handhaven". (19) 

Het industrialisatiebeleid werd ingekaderd in de sociaal-ekonomiese 

politiek met als doelstellingen: 

-de verbetering van de situatie op de betalingsbalans; 

-de verruiming van de werkgelegenheid en 

-de ekonomiese onafhankelijkheid van Nederland als er vanaf 1953 

geen Marshall-gelden meer binnen zouden komen. 

Van den Brink wist het maatschappelijke draagvlak te maken dat nood

zakelijk was voor de realisatie van het denkbeeld van de industriali

satie. 

In het onderzoek van Fortuyn wordt aangegeven dat met name de theo

rie van Keynes "althans onderdelen ervan, ( •••• ) sociaal-democraten 

en confessionelen in de gelegenheid heeft gesteld buiten hun eigen 

maatschappij-theoretisch kader om met elkaar te spreken over het te 

voeren sociaal-econömisch beleid, en wat belangrijker is: dat ge

stalte te geven". (20) 

Een samenvatting van het belëid van Van den Brink geeft aan dat het 

uit drie hoofdelementen bestond: {21) 

1. het ontwerpen van een.aktief en expansief industriebeleid: 

.apstellen van een konkreet industrialisatieschema, met -per 

bedrijfstak- projekties van produktie, werli:gelegenheid en be

talingsbalansbijdrage. Deze schema's voor telkens vier jaar, 

23 



werden opgesteld op basis van extrapolatie e~ hadden slechts 

een indikatieve betekenis; ze dienden in ieder geval niet ten 

behoeve van een gerichte overheidssturing van het industriali

satieproces; 

.bestuurlijke organisatie door instelling van een nieuw Direkto

raat-Generaal met vrij vergaande bevoegdheden in het uitvoerênde 

vlak en instelling van een hoofdcommissie Industrialisatie zo

wel voor het interdepartementale overleg als dat tussen departe

ment en bedrijfsleven; 

.opheffen van beperkende maatregelen uit de periode van de grote 

schaarste en het nemen van een reeks van samenhangende maat

regelen op het terrein van vestigingsfaciliteiten voor industri

ele bedrijven, van energietarieven voor industriële doeleinden 

e.d.; 

.beleid van handelbevördering en exportstimulering (onder meer 

via toewijzing deviezen aan exportindustrieën); 

.rechtstreekse deelneming door de overheid in enkele sleutelon

dernemingen (Breedband, DSM, Nederlandse Soda-industrie, Banden

fabriek e.d.) en aktief internationaal aquisitiebeleid voor de 

vestiging van nieuwe bedrijven, 

2. het mobiliseren van de (beroeps-) bevolking: 

.winnen van de bevolking voor de positieve betekenis van industri

alisatie; 

.omscholing en opleiding voor (nieuwe) industriële beroepen; 

.vergroting van de mobiliteit van de beroepsbevolking, onder 

meer door voorrang bij toewijzing van woningen bij verhuizing 

ten behoeve van werk. 

3. akkumulatie en verdeling: 

.beleid van lage lonen met maximale mogelijkheden voor winstvor

ming en zelffinanciering van ondernemingen, waardoor de industri

alisatie grotendeels kon wörden gefinancierd uit de ingehouden 

winsten die ontstonden door het achterblijven van de lonen bij 

de produktiviteitsontwikkelmng en het prijsverloop. Deze politiek 

ging samen met een strikte regeling van het nivo van enkele van 

de belangrijkste kosten van levensonderhoud (zoals huisvesting 

en voeding); 

.globale fiskale maatregelen ter stimulering van de investeringen 

in de vorm van de verlichting van de belastingdruk voor onder

nemingen (o.a. door vervroegde afschrijving en een verlenging 
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van de termijn van kompensatie van eerder geleden verliezen ) 

aangevuld met aanzienlijke bezuinigingen in de overheidsuitga

ven, zoals de vermindering van het ambtenarenbestand; 

.inschakeling Marshall-hulp bij overbrugging van deviezen-schaars

te ten behoeve van vitale importen. 

aandacht had de vraag naar de richting waarin het industri

alisatieproces zich moest voltrekken: welke bedrijfstakken zouden er in 

het bijzonder voor in aanmerking komen? Hoewel de vestiging van 

basisindustrieën, vanwege de hoge arbeidsproduktieviteit en de ag

glomererende werking die er vanuit kan gaan bijzondere voordelen 

heeft, werd er toch voor de korte termijn gepleit om "de industrie

uitbreiding in het algemeen in de betrekkelijk arbeidsintensieve 

industrietakken te doen geschieden". (22) 

Als belangrijkste redenen werden daarvoor genoemd: 

a. de kwaliteit van het arbeidsaanbod, 

b, de beschikbare techniese en kommerciële kennis en 

c. ervaring op industrieel terrein. 

Met perspektief up langere termijn werd de 'investering van de tech

nische research onontbeerlijk" geacht. Daartoe werd het TNO uitge

rust. (23) 

3. RUIMTELIJKE ASPEKTEN VAN HET INDUSTRIALISATIEBELEID 

3.1. Drie soorten inhoud van het regionaal beleid. 

In het debat over de ruimtelijke aspekten van de industrialisatie 

en het industrialisat~ebeleid kunnen drie opvattingen over het re

gionaal beleid worden onderscheiden. Ieder van deze voorstellingen 

is gebaseerd op een eigen formulering van de regionale problematiek. 

In de eerste voorstelling is het regionaal belèid te zien als een 

technies-ruimtelijke uitwerking van de organisatie van de produktie. 

Het voorgestane. type industrialisatie -naar bedrijfstakken en or

ganisatie van de produktie- heeft bepaalde ruimtelijke gevolgen •• 

Het regionaal beleid moet zich, in deze opvatting richten op het tot 

stand brengen van een ruimtelijke struktuur die geschikt is voor 

de voorgestane industrialisatie. Met name de socialisten legden een 

sterke nadruk op een planmatige benutting van de ruimte ten behoeve 

van de industrialisatie. In de opvatting van de voorstanders van de 

vrije ondernemingsgewijze produktie diende het regionaal beleid 
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zich te beperken tot algemene voorwaarden voor de ontploóiing van 

het partikulier initiatief in de vorm van verkeersinfrastruktuur, 

de beschikbaarstelling van bedrijfsterreinen , etc. 

Een tweede type inhoud van het regionaal beleid wordt ingegeven door 

de opvatting dat regionale problemen, zoals een uitzonderlijke ho

ge werkloosheid en een lage industrialisatiegraad, het gevolg zijn 

van een historiese achterstand. Er is sprake van een fase-verschil 

met ontwikkelde regio's. In deze opvatting dient het regionaal beleid 

zich te richten op het wegwerken van achterstandssituaties. 

Deze opvatting klonk door in de pleitnota's van lokale en provinciale 

overheden en regio-gebonden bedrijven buiten het westen des lands. 

Deze-mondden in het algemeen uit in een pleidooi voor het optrekken 

van het nivo van de materiële en institutionele infrastruktuur ten

einde met het westen vergelijkbare produktieomstandigheden ter ver

krijgen. (24) Tot slot kan de regionale problematiek ook worden be

naderd vanuit een strikte sociale en/of politieke probleemstelling. 

In deze opvatting is het regionaal beleid ter leniging van sociale 

noden of voor het bewerkstelligen van politieke stabiliteit. 

Zo werd in 1947 in de volledige door de KVP gedomineerde Provinciale 

Staten van Noord-Brabant een Welvaartsplan aanvaard, waarin een zeer 

gedecentraliseerde industrialisatie van het platteland werd voorge

staan. Deze konceptie stoelde niet zozeer op de gebrekkige mogelijk

heden tot groei van de steden door de geringe bouwkapaciteit, maar 

veeleer op de angst voor de 'sociale gevolgen van de industrialisatie 

in ongunstige zin'. (25) 

Deze opvatting van de regionale problematiek kwam ook zeer pregnant 

naar voren in de brochure "Sociale aspecten van de industrialisatie 

in het bijzonder ten platteland", welke in 1950 in opdracht van het 

Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid was opgesteld. (26) 

Deze brochure belichtte de overgang van een agrariese naar een in

dustriële samenleving en richtte zich sterk op de bezwaren die kon

den voortvloeien uit de industrialisatie, alsmede op veranderingen 

inde karakteristieken van de sociale organisatie en in het bijzonder 

van de autoreiteitsverhoudingen. 

Als gevaren van de industrialisatie wees de brochure op: 

-het ontstaan van industriële kernen tegenover de veel ~eer gespreide 

bebouwing ten plattelande, 

-de noodzaak van nieuwe planologiese aktiviteiten waarop de gemeente-
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besturen moesten worden ingesteld, 

-de mogelijke optredende 'industriële werkloosheid', 

-de mogelijke afhankelijkheid van één groot bedrijf, 

-het gevaar van als zeer konjuktuurgevoelig aangemerkte nevenvestig-

ingen van grote ondernemingen. 

De nieuwe arbeidsomstandigheden zouden een reeks van problemen met 

betrekking tot de organisatie en de discipline van de arbeid met zich 

meebrengen: 

-de eigen tijdsbepaling van het werk in de open lucht wordt vervan

gen door arbeidsdiscipline in een gesloten ruimte, 

-aan 'vrije tijd', gesteld tegenover 'werktijd', moet met betrekking 

tot de persoonlijke ontpl9oiing ~en vee! grotere wgarde worden toe

gekend, 

-het geld gaat in de huishouding een grotere rol spelen, 

-degenen die het geld inbrengen kunnen anderen zijn dan vroeger. 

Dit is het geval bij jongeren en vrouwen. 

-het traditionele agrariese drie-generatie-gezin zal verdwijnen, 

-de verandering voltrekt zich eerder bij jongeren dan bij ouderen 

en daarmee dreigt een verscherping van de generatiekloof, 

-de rol van de kerk en andere maatschappelijke organisaties venandert 

en nieuwe organisaties, waaronder de vakorganisaties, zullen ont

staan. 

Als gevolg hiervan diende het regionaal beleid zich te richten op 

het terugdringen van het (sociale) probleem van de werkloosheid ener

zijds en van de sociale problemen die met een (te) snelle industria

lisatie_waren verbonden anderzijds. 

In het debat over de ruimtelijke aspekten van de industrialisatie heb

ben ieder van deze drie typen van inhoud van het regionaal beleid een rol ge

speeld. Het is evenwel noodzakelijk deze te plaatsen in het kader 

van het hiervoor geschetste algemene debat over het industriebeleid, 

waarin de voorstanders van de vrije ondernemingsgewijze produktie 

stonden tegenover de voorstanders van een planmatige organisatie van 

de maatschappij. 

3.2. De 'voorstudie Industrievestiging'. 

De diskussie over de ruimtelijke dimensie van het industrialisatie

beleid ontspon zich in alle hevigheid toen de Rijksdienst voor het 

Nationale Plan (RNP) in ·maart 1947 een 'voorstudie Industrievestiging' 

aan betrokken instanties ter diskussie voorlegde. 
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'Ordening van de industrie' meende de RNP 'betekent ook ordening van 

de uitbreiding of wederopbouw van de industrie en vooral ook orde

ning in de vestigingsplaats van de industrie. Het vraagstuk van de 

ruimtelijke ordening der industrie is onverbrekelijk verbonden met 

het gehele ordeningsvraagstuk. De regionale ontwikkeling van ons 

land moet een zaak van voortdurende zorg en toezicht worden van het 

centraal bestuur'; En ' ••••• de regionale welvaartspolitiek is een 

onontbeerlijk sluitstuk van onze nationale welvaartspolitiek'. (27) 

In het parlement waren het de socialisten die sterk de nadruk leg

den op een planmatige benutting van de ruimte ten behoeve van de in

dustrialisatie. 

De overwegingen waren deels van sociale en deels van ekonomiese aard. 

Als algemeen uitgangspunt gold dat zoveel mogelijk werkgelegenheid 

zou moeten worden geschapen in de gebieden waar grote arbeidsover

schotten bestonden. In principe werd om sociale en kulturele redenen 

migratie op grete schaal en over grote afstand afgewezen. 

Een kontrolê op de investeringen bijvoorbeeld in de vorm van een 

vergunningenbeleid, zou het optreden van plaatselijke tekorten aan 

arbeidskrachten kunnen voorkomen. 

Vanwege de werkloosheid in meerdere eebiéden lag het voor de hand te 

veronderstellen dat gemeenten elkaar zouden bekonkurreren om bedrij

ven binnen hun grenzen te krijgen. 

Een dergelijke konkurrentie zou gemakkelijk kunnen leiden tot ver

spilling van maatschappelijk kapitaal. 

Een sturing van de inrichting van de ruimte leverde eveneens demo

gelijkheid lanschapsschoon te behouden en stedebouwkundige problemen 

bij ongeremde groei te ondervangen. (28) 

De voorstudie van de RNP mondde uit in een overzicht van de gemeenten 

met de daar toegestane groei van de industrie. (29) 

De opsomming was uitsluitend en gebiedend 'zoodat men eerder zou 

meenen te doen te hebben met een hoofdstuk van de hinderwet dan met 

een studie betreffende industrievestiging'. (30) 

De meest fervente voorstanders van het vrije marktprincipe bestem

pelen ruimtelijke modellen ter spreiding van de industrie als een 

luxe welke in strijd is met een efficiënte aanwending van produktief 

vermogen: "eerst wanneer de periode 'industrialiseren of verpauperen' 

voorbij is, kunnen beslissingen worden genomen ten aanzien van het 

verbod op vestigingen van bepaalde grootte of soort in gehele gemeen-
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ten of steden". (31) 

In deze opvatting dient 'op de eerste plaats rekening gehouden te 

worden met typische karakter der vestigingsplaatskeuze, welke van 

nature en bij uitstek de taak is van de ondernemer en dat gezien de 

grootte van het risico dat hierbij geloopen wordt, de vrijheid van 

den ondernemers zo min mogelijk beknot mag worden. 

Anderzijds meenen wij, dat het voorkomen moet worden, dat door eco

nomisch niet verantwoorde maatregelen, sociale problemen bestreden 

worden; hierdoor worden deze slechts verschoven indien niet in de 

toekomst vergroot'. (32) 

De vrijheid van ondernemen en een volledige konkurrentie vormden de 

ingrediënten voor de meest efficiënte""organisatie van de produktie. 

Een dergelijk stringente opvatting laat voor het beleid slechts 

twee wegen open: 

a. goede voorlichting over de voor- en nadelen van de vestiging in 

de verschillende regio's; 

b. het nemen van 'indirecte maatregelen die ten volle economisch ver

antwoord zijn' zoals: 

-de ontwikkeling van het industriële klimaat in de streek, 

-het ter beschikking stellen van faciliteiten voor de industrie in 

het algemeen, 

-slechts in zeer bijzondere gevallen zou een subsidie aan een be

drijf kunnen worden verstrekt, bijvoorbeeld als het gaat om een 

bedrijf van uitzonderlijk belang. 

Direkt hierna wordt gewezen op het gevaar van precedentwerking 

'immers welk bedrijf zal zich nog in een dergelijke streek wil

len vestigen zonder de steun van boven?' 

'Bovendien bestaat het gevaar dat op deze wijze economisch niet 

geheel verantwoorde vestigingen plaats hebben, welke de oorzaak 

kunnen zijn van nieuwe sociale problemen'. (33) 

3.3. Landelijke spreiding der industrialisatie door regionale 
concentratie. 

In de eerste Industrialisatienota werden een paar zinnen gewijd aan 

de ruimtelijke vraagstukken die verbonden zijn met de industriali

satie •. Daarin stonden twE?e elementen centraal: 

1. in het verlengde van het aan de hele industrialisatiepolitiek ten 

grondslag liggende principe van vrije ondernemingsgewijze produk

tie 'dient de ondernemer geheel vrij ( ••• ) te zijn in het kiezen 
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van een vestigingsplaats, omdat deze keuze van veel invloed kan 

zijn op de bedrijfsresultaten', (34) 

2. daarnaastwas een zekere regionale spreiding van de industriële ak

tiviteiten gewenst vanwege 

a. de geringe mobiliteit van de arbeidskracht in bepaalde delen 

van het land, 

b. het feit dat het sterkste bevolkingsaccrês op het platteland 

plaatsvindt en 

c. de opvatting dat de grote bevolkingscentra niet meer dan strikt 

noodzakelijk moeten uitbreiden, omdat de overgang van het plat

teland naar een industriecentrum 'veelal de losmaking van de 

arbeider uit zijn milieu betekent, hetgeen, wanneer dit te ab

rupt geschiedt, ernstige sociale maar ook en zede

lijke gevolgen kan hebben'. (35) 

Het globale karakter van het industrialisatiebeleid kreeg daarmee een 

ruimtelijke pendant, doordat de in dit kader te nemen maatregelen in

direkt en voorwaardenscheppend dienden te zijn. De nota kondigde de 

instelling aan van een Vaste Commissie voor Regionale Vraagstukken 

van de Hoofdcommissie voor de Industrialisatie. Deze Vaste Com

missie zou zich met name over het vraagstuk van de industrievestig

ing moeten gaan buigen. De taakomschrijving werd tweeledig: 

J, richtlijnen formuleren voor het lokaliseren van gebieden, welke 

in verband met de regionale spreiding van de industrie, in aan

merking zouden komen voor overheidsondersteuhen, 

2. voorstellen doen voor de soort van maatregelen om de regionale 

spreiding te bevorderen. (36) 

In het op 24 juli 1950 gepubliceerde rapport "Landelijke spreiding 

der industrialisatie door regionele concentratie' werd een samen

hangend koncèpt voorgelegd, dat was gebaseerd op een integratie van 

de drie typen van regionale problematiek, alsmede een samenhang tus

sen partikulier initiatief en ordenende principes uitwerkte. Door de

ze integratie van benaderingswijzen werd een solide maatschappelijk 

draagvlak gekreërd voor de uitvoering van het voorgestelde beleid. 

Het rapport kreeg daardoor een aanzienlijk uitwerking. De kommissie 

konkludeerde dat een 'meer gedecentraliseerde industrialisatie, waar

bij ruimte wordt gelaten voor een verantwoorden ontwikkeling van de 

bestaande grote centra, de voorkeur verdient'. (37) 

Als overwegingen voerde ze daarbij aan dat op langere termijn een 

voortgaande koncentratie in de bestaande grotere centra maatschap-
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pelijk onaanvaardbare offers met zich mee zou brengen, die 'zeker 

niet opwegen tegen de offers, die gebracht moeten zullen worden bij 

industrievestiging elders'. (38) 

Verder werd aangegeven dat het toenemen van arbeidsaanbod zich met 

name buiten de grote industriële centra manifesteerde. Ook wanneer 

er vanuit zou worden gegaan dat deze arbeidsoverschotten verplaats

baar zijn, dan gebeurde dit toch met een zekere traagheid, waardoor 

het in de indutriële centra aan voldoende arbeidskrachten zou ont

breken. 

Het massaal overbrengen van bevolkingsoverschotten rechtstreeks van 

het platteland naar de industriële centra zou sociaal onaanvaard-·. 

bare reperkussies met zich meebrengen, 

Een te grote koncentratie van de industrialisatie in het Westen had 

verder als nadeel dat goede landbouwgronden in de polders a~ngetast 

werden, 

Als laatste overweging meende de kommissie, dat grote bevolkingskon

centraties strategies kwetsbaar zijn. Dit gold met name voor het 

westen des lands waar de helft van de bevolking op een kwart van het 

grondgebied, goeddeels onder de zeespiegel was gehuisvest. 

Een min of meer egale spreiding van de industrie over het hele land 

werd uit ekonomiese, sociale, politieke en landschappelijke overwe

gingen af gewezen. 

'De tendentie tot vestiging van de industrie in centra buiten de 

grote industriegebieden in het Westen en later buiten de inmiddels 

groot gewoi:den industriecentra in Oost- en Zuid-Nederland, heeft 

zich na de Tweede Wereldoorlog voortgezet. 

De bestaande grote industriecentra bieden echter nogsteeds gunstige 

ontwikkelingsmogelijkheden. 

De bevolking is er industrie-minded, de ondernemers vinden er een 

gedifferentieerde arbeidsmarkt, de aanwezigheid van nevenindustrie

en, kortom het gehele milieu is er gunstig. De aantrekkingskracht, 

welke deze gunstige vestigingsfaktoren uitoefenen, heeft tot gevolg, 

dat de hierboven weergegeven tendentie tot landelijke spreiding zich 

niet voltrekt in een tempo, dat overeenstemt met de gewenste versnel

de industriële ontwikkeling, Teneinde deze tendentie te versterken, 

zullen in plaatsen die zich daartoe lenen, bepaalde voorzieningen 

nodig zijn, die het de ondernemers mogelijk maken daar op zijn minst 

een gelijkwaardige kostprijs te bereiken, als zij bij vestiging in 

de grote industriecentra zouden hebben'. (39) 
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Het beleid dat werd voorgesteld koncentreerde zich, in het verleng

de van de principiële vestigingsvrijheid van de afzonderlijke onder

nemers, op de verbetering van het 'industrieel klimaat' in een aan

tal daarvoor geselekteerde kernen. 'In deze kernen zullen potenti

eel ongebruikte productiefactoren aanwezig moeten zijn, welke zo 

dienen te worden ontwikkeld, dat er een harmonisch geheel ontstaat 

dat aantrekkelijkheid bezit voor het stichten van industriële onder

nemingen'. (40) 

De kollll!lissie deed geen uitspraak over de keuze van kernen anders 

dan de vaststelling dat de keuze primair op ekonomiese geschikt

heid moest plaatsvinden. Er werden geen plaatsnamen genoemd. ( 41) 

De maatregelen die werden voorgestaan waren veelvormig. Allereerst 

werd een goede verkeerstechniese ontsluiting voorgestaan. Verder 

adviseerde de kommissie tot het beschikbaar stellen van industrie

terreinen en oprichten van industriegebouwen. Ook de voorzieningen 

op het gebied van het openbare nut moesten worden verbeterd. 

Voor de te industrialiseren kernen moesten extra woningbouwkontin

genten beschi.kbaar komen. Ook de scholing en omscholing van de aan

wezige arbeidskracht zouden een belangrijke plaats in het beleid 

moet;~n krijgen. 

Terzijde werd nog gewag gemaakt van de geestelijke en zedelijke op

vang van de bevolking, de beschikbaarstelling van voldoende rekrea

tiemogelijkheden en deinterkommunale samenwerking die noodzakelijk 

zouden zijn om de vele taken in hun onderlinge samenhang tot een 

goed einde te brengen. 

Het beleidsmatige aspekt werd in strikt ekonomies-techniese termen 

verwoord. Dit leverde niet alleen een duidelijke afbakening met de 

overige departementen -op met name Sociale Zaken & Volksgezondheid 

en Wederopbouw met de RLNP- maar tevens bewerkstelligde dit het 

primaat van Economische Zaken in de politiek ter ontwikkeling van 

de regio's. 

De minister nam het rapport integraal over. 

Bij de eerste konkrete stappen in het regionaal beleid, het Welvaarts

plan Zuid-Oost Drente en de acht ontwikkelingsplannen, is veel van 

het gedachtengoed van dit rapport terug te vinden • 
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4, HET WELVAARTSPLAN ZUID-OOST DRENTE 

De eerste aanzet voor een regionaal beleid door de centrale overheid 

werd gedaan in Zuid-Oost Drente aan het einde van de jaren veertig. 

Reeds in de jaren dertig heerste in de regio een hoge werkloosheid. 

Vlak vóór, tijdens en direkt na de Tweede Wereldoorlog bracht de 

brandstof schaarste een sterke opleving met zich mee van de veende

rij, welke er de voornaamste bedrijfstak was. De werkloosheid van 

5,000 arbeidskrachten uit de jaren dertig verdween daarmee. Zeker 

echter was, dat direkt na het verdwijnen van de brandstofschaarste 

de werkloosheid.met de daarmee verbonden sociale en politieke pro

blemen weer zouden terugkeren, 

De verveners waren te konservatief en beschikten over tè weinig 

kapitaal om de bedrijfstak in konkurrentie met·de steenkool te ont

wikkelen. 

Door de vervening was het gebied doorsneden met een netwerk van ka

nalen. De wegen en de veie bruggen verkeerden in een slechte toe

stand, Ook de wegenstruktuur was ondoelmatig. De kanalen waren gro

tendeels in handen van partikulieren en de partikuliere eigenaren 

bleken niet in staat of niet bereid in.het onderhoud,. ervan te voor

zien. De geheven vaargelden vormden een belemmering vuvr het vervoer 

te water. 

In 1950 beschikte slechts de kom van het dorp Emmen over een drink

watervoorziening van beperkte kapaciteit. 

Het grond- en oppervlaktewater in het veengebied was van bijzonder 

slechte kwaliteit en uit oogpunt van volksgezondheid -drinkwater

en industrialisatie -industriewater- was dit bijzonder ongunstig. 

De regio kende verder een aanzienlijk geboorteoverschot. Geschat 

werd dat er om in 1970 volledige werkgelegenheid te bereiken ruim 

10.000 arbeidsplaatsen bij moesten komen. (42) 

Door al deze omstandigheden bleef de belangrijkste ontwikkelings

potentie van de regio onvoldoende benut: 'De ondernemers die zich 

reeds in dit gebied gevestigd hebben (o.a. AKU, Heemaf, Spanjaard, 

Gero) zijn allen vol lof over de werkwilligheid en de ijver van de 

arbeiders en zouden ook gaarne tot de uitbreiding van de reeds ter 

plaatse gevestigde fabrieken of tot verplaatsing van arbeidsinten

sieve productiegangen naar Zuid-Oost Drenthe willen overgaan, mits 

van overheidswege het nodige wordt gedaan ter verbetering van de 

overige vestigingsfactoren. Als zodanig moeten worden genoemd de 
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vervoersmogelijkheden per spoor, per schip en per auto, energie

en watervoorziening en de huisvestingsmogelijkheden voor de staf 

van de bedrijven'. (43) 

0 

Belç.ium 

1n The N.tt.hertands 

KAART II. 1 Zuid-Oost Drente 
(bron: kaart vervaardigd voor het ECA-Connuittee behorend bij de 
aanvraag voor Marshall-dollars voor deze regio.) 

Zoals gezegd was het industrialisatiebeleid in hoofdlijnen globaal 

van aard en dat verdroeg zich slecht met de specifieke maatregelen 

'ten behoeve van de industriële ontwikkeling van afzonderlijke 

regio's, of voor bepaalde bedrijfstakken. De problematiek in Zuid

oost Drente zou slechts door specifieke maatregelen kunnen 

worden bestreden. Tijdens een werkbezoek van de minister van Econo

rniese Zaken aan Drente in oktober 1948, trof deze het veenkoloniale 
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gebied in een verpauperde en desolate toestand aan. Het moet wel in

druk gemaakt hebben, want de dag na het werkbezoek werd onder leiding 

van de Direkteur-Generaal voor de Industrialisatie, dr.A.Winsemius, 

begonnen met een onderzoek naar de mogelijke verbeteringen__2.n de 

ekonomiese struktuur van de regio. 

In nauw overleg met de er gevestigde bedrijven en de verschillende 

betrokken werd een lijst opgesteld van werken 

ter verbetering van het industriële klimaat en de bestrijding van de 

werkloosheid. Nadat hierin een prioriteitsstelling was aangebracht, 

werd dit als 'Welvaartsplan' gepresenteerd. Het plan stuitte op 

weerstanden. 

Zowel in de Raad voor Economische Aangelegenheden -een deel van de 

ministerraad- als bij de ambtelijk ·top van het Ministerie van Econo

miese Zaken bestonden grote bezwaren. De belangrijkste strijdpunten 

waren de vraag naar de toelaatbaarheid van staatsingrijpen in een 

bepaalde bedrijfstak, i.c. de veenderij, en de vraag in hoeverre de 

geringe arbeidsmobiliteit, waardoor immers de werkloosheid in de 

regio bleef voortduren, zou moeten worden geaccepteerd. (44) 

De diskussie bewoog zich tussen het direkte en akute karakter van 

de sociale, politieke en ekonomiese problemen in de betreffende re

gio enerzijds, en de opvatting dat uitsluitend globale maatregelen 

ekonomiese vooruitgang zouden bewerkstelligen anderzijds: uit sociale 

overwegingen ingegeven ekonomiese maatregelen zouden de effektiviteit 

van het ekonomiese systeem als zodanig aantasten en daarmee in de 

toekomst nog grotere problemen veroorzaken. 

Dat er ondanks de bezwaren toch· voor specifieke maatregelen voor 

deze afzonderlijke werd besloten heeft mijns inziens drie re-

denen: 

1. de werkloosheid bracht in de streek bijzonder schrijnende sociale 

problemen met zich mee. Van een forceren van de arbeidsmobiliteit 

kon moeilijk sprake zijn vanwege woningnood in de gebieden met 

arbeidstekorten -die niet in de onmiddellijke nabijheid lagen-

en de grote sociale spanningen welke een dergelijke politiek zou

den veroorzaken, gezien de sterke streekgebondenheid van de be

volking; 

2. bij bepaalde bedrijven bestond behoefte aan een type arbeids

kracht die in de streek in zeer ruime mate voorhanden was; 

3. door de sterk verpauperde toestand waren de gemeenten en provin-
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cie niet in staat zelf de voor de industrialisatie noodzakelijke 

infrastruktuur en andere voorzieningen te financieren. 

Volgens de gangbare toerekening bij projekten die in het 'Wel

vaartsplan' waren opgenomen, zou het rijk f 345.000,--, de pro

vincie f 1,7 mln. en de Gemeente Emmen bijna f 2,5 mln. moeten 

betalen. De algemeen geldende financiëie verhoudingen zouden daar

mee de uitvoering van de plannen ten ene male verhinderen en de 

kummulatieve neergang van de streek niet doorbreken, 

Het opgestelde 'Welvaartsplan' werd op 20 juli 1949 in de Raad voor 

Economische Aangelegenheden goedgekeurd. Besloten werd het projekt 

voor te leggen aan de Amerikaanse autoriteiten, teneinde het met 

zgn. Marshall-gelden gefinancierd te krijgen. In de aanvraag hiertoe 

werd veel sterker dan in de diskussie in Nederland de nadruk gelegd 

op de politieke instabiliteit verbonden met de hoge werkloosheid. 
1 Lastly 1 schreef. de Nederlandse regering 'the importance of the 

social raising of the population should not be underrated, since 

poverty and discontent provide a fertile soil for connnunism'. (45) 

Medio 1950 verleende ECA-missie in Nederland toestemming dollars 

voor het 'Welvaartsplan' te besteden, 

Op 13 juli 1951 keurde ook de Tweede Kamer het 'Welvaartsplan' goed. 

De formulering van de problematiek in de regio was tweeledig. Aller

eerst waren de problemen sociaal van aard: werkloosheid en verpau

pering waren in vergelijking met andere regio's omvangrijk. Daar

naast werd de problematiek gezien als het resultaat van een achter

stand die zou kunnen worden ingelopen door de ontsluiting van het 

gebied te verbeteren en andere voorwaarden te scheppen voor het ook 

in deze regio tot stand laten komen van industrialisatie. 

De opzet van het plan was drieledig: 

1. de mechanisering van de vervening. De kostprijs voor de turf be

stond voor 50% uit arbeidsloon. 

De ontwikkeling van de mechanisatie zou de konkurrentiekracht 

van de bedrijfstak doen toenemen; 

2. turfresearch. Omdat de verwachting bestond dat de turf op den 

duur de konkurrentie met steenkool en olie als energiedrager 

niet zou kunnen volhouden, moest gezocht worden naar alterna

tieve toepassingsmogelijkheden voor turf als grondstof; 

3. de maatregelen ten behoeve van de vestiging van nieuwe industri

ele aktiviteiten. 
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In het kader van deze studie kan een uitwerking van de eerste twee 

punten achterwege blijven. Volstaan kan worden met de konstatering 

dat de turfresearch al snel een mislukking bleek en dat ook dé me

chanisatie van de bedrijfstak de eliminatie ervan niet heeft kunnen 

tegenhouden. 

De verbetering van het industriële klimaat werd allereerst gezien 

in de vorm van een uitbouw van de materieel-techniese infrastruktuur. 

Het plan voorzag in de verbetering van de rijksweg Zwolle-Emmen, 

voor zover op Drents grondgebied, ter verbetering van de inter

regionale verbindingen. Daarnaast in de verbetering of vernieuwing 

van een dertig-tal bruggen in Zuid-Oost Drente, het inhalen van 

achterstallig onderhoud en de verbetering van de bevaarbaarheid van 

de Hoogveense Vaart en overige kanalen in Drente en in de subsidie 

van de exploitatie van het waterleidingnet in het veengebied. 
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KAART II.2 Een overzicht van de in het 'Welvaartsplan' opgenomen 
werken. 
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Niet in het plan opgenomen, maar wel in nauw verband daarmee ge

entameerd, waren een ambachtsschool in Klazinaveen, het 'Enkalon

kanaal' tussen Emmen en Oranjedorp en de bijzondere financiering 

door de Herstelbank, op beslissing van de Raad voor Ecomomische 

Aangelegenheden, van het 'Hotel 't Heerenhof'. Deze beide laatste 

elementen waren tegemoetkomingen aan eisen van Enkalon, die zich 

in Emmen wilde vestigen. (46) 

De karaktersitieken van het plan waren bepaald door de tegenstrijdig

heid van konkrete problematiek en globaal beleid: (47) 

-het plan omvatte uiteraard slechts maatregelen welke dringend nood

zakelijk waren en een direkte bijdrage konden opleveren in de op

lossing der bestaande problemen. 

De ingrepen warenad hoc en éérunalig; 

-het was gericht op de ontsluiting van de aanwezige arbeidskracht: 

'het grote reservoir van arbeidskrachten is, nu het tekort aan on

geschoolden over het gehele land sterk is verminderd, niet in staat 

voldoende aantrekkingskracht uit te oefenen, indien niet aan de 

overige vestigingsvoorwaarden( ••••• ) wordt voldaan'. 

Op het tijdstip van de behandeling van het 'Welvaartsplan' hadden 

zich op eigen initiatief in de regio reeds enkele filialen van 

grote bedrijven gevestigd: dit waren o.a. vestigingen van de N.V. 

Gero uit Zeist, N.V.Heemaf uit Hengelo, N.V.AKU uit Arnhem, enkele 

bedrijven in de metaalsektor, konfektiebedrijven, spinnerijen en 

weverijen. 

De Heemaf (schakelkasten), Vulcanus (ijzergieterijen) en Philips 

(huishoudelijke apparaten) hadden bij het Ministerie van Economische 

Za~en interesse getoond voor de beschikbare arbeidspotenties; 

-gezien de ruimtelijke spreiding van de arbeidskracht in de regio, 

waarbij 'afstanden geen ernstige belemmeringen vormen', kon worden 

volstaan met het bestaande verstedelijkingspatroon. 

De ontsluiting vàn de arbeidsmarkt zou plaatsvinden door een ver

betering van de verkeersinfrastruktuur en dat zou eveneens van di

rekt belang zijn voor nieuwe bedrijfsvestigingen ter plaatse; 
-het welslagen van het plan vereiste een gekombineerde aktie van 

de verschillende betrokken departementen. Algemeen werd erkend, 

dat de problematiek in de regio veelzijdig was en dat een door

breking van de neerwaartse ontwikkeling een omvattende operatie 

zou zijn. De politiek erkenning van problemen leverde de voorstan

ders van een verdergaande ordening mogelijkheden de ideeën over 
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samenhangende planning bij de sturing van de ontwikkeling van de 

regio verder vorm te geven; 

-vormgeving en uitvoering van het plan was een 'Haagse' aangelegen

heid. Er werd daarvoor een stuurgroep -bestaande uit vertegenwoor..., 

digers van de betrokken ministeries- o.nder voorzitterschap van 

Winsemius gevormd. Deze sterk centrale beslisstruktuur moet mijns 

inziens worden gezien tegen de achtergrond van het debat, in ter

men van neo-klassieke ekonomiese theorie, over doelmatigheid en 

rechtvaardigheid. Sociale, niet markt-konforme overwegingen zouden 

bij lokale en provinciale autoriteiten een te grote rol spelen en 

daardoor zou de doelmatigheid van de marktekonomie te veel ver

minderen. 

Daarenboven zou na een herschikking van de kosten het grootste deel 

ervan door het rijk -bijna f 2,5 mln- worden gedragen. 

Hoewel meerdere provinciale overheden regionale welvaartsplannen 

opstelden, nam het 'Welvaartsplan' Zuid-Oost Drente hierbij een 

unieke positie in, doordat het werd opgesteld en goeddeels ook werd 

gefinancierd door de rijksoverheid. Vanwege de sociale problematiek 

werd de politiek van het globale beleid 'doorbroken en werden specifieke 

maatregelen voor de reorganisatie van een bedrijfstak en de industri

alisatie van een regio opgezet. 

Schrijnende sociale toestanden bestonden echter op meerdere plaatsen 

in Nederland, Met de erkenning van de problematiek in Zuid-Oost 

Drente als een specifiek regionaal probleem waarvoor aparte aan

dacht van de rijksoverheid noodzakelijk was, ontwikkelde zich een 

proces, dat zich het beste met de term 'veralgemening' laat om

schrijven: lokale en provinciale overheden en partikuliere belangen

groepen ontwikkelden politieke druk om vanwege dezelfde redenen als 

die golden voor Zuid-Oost Drente voor dezelfde steunfaciliteiten 

in aanmerking te kunnen komen. Deze regionale initiatieven voor de 

industrialisatie stamden gedeeltelijk al van voor de oorlog. 

5. DE ONTWIKKELINGSPLANNEN 

Al voor het uitbreken van de krisis in 1929 bestond in Limburg bij 

de industrie en overheid, nadat het lokale bankwezen was verdrongen, 

het gevoel door Hollandse grootbanken te worden gedomineerd en achter

gesteld. Vanuit katholieke kring werd de oprichting bepleit van een 
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semi-overheidsorgaan dat zich met de ekonomiese ontwikkeling van 

Limburg zou moeten bezighouden. 'Overtuigd van de sterke krachten, 

die in het regionalisme, in de liefde voor het streekeigene schuilen', 
zo verklaarde de grote stimulator en vormgever van dit idee, prof.dr. 

ir. H.Gelissen later, werd in 1930 het Economisch Technologisch 

Instituut voor Limburg (ETIL) opgericht. Het zou zich dienen te 

richten op de verruiming van de mogelijkheden voor de industriële 

ontwikkeling door het doen van ekonomies-technologies onderzoek. (48) 

In 1934 werd dit initiatief aangevuld met de N.V. Industriebank in 

Limburg, waarin naast enkele partikulieren , het provinciaal bestuur, 

vierenzeventig Limburgse gemeenten, het R.K. Werkliedenverbond, de 

Limburgse Land- en Tuinbouwbond en het Stroomleveringsbedrijf parti

cipeerden. (49) 

Het Limburgse idee vond snel navolging. Na een heftige polemiek werd 

in 1936 in Groningen en Drente besloten tot een Noordelijke Econo

misch-Technologische Organisatie (NETO). Aan het einde van dat jaar 

bestonden er reeds acht van dergelijke instituten. (50) 

In het na-oorlogse industrialisatiebeleid stond de export-gerichte 

en arbeidsintensieve produktie centraal. De expansie van het industri

ele produktieapparaat vond in eerste instantie voornamelijk plaats in 

het westen van het land. De aandacht van de regering bij de bouw van 

woningen en bedrijfsgebouwen, alsmede bij het herstel en de uitbouw 

van de materiële infrastruktuur was voornamelijk o.p de grote steden 

in het westen gericht. 'Vele leden' heette het in het Voorlopig 

Verslag van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede 

Kamer in 1947 'gaven opnieuw uiting aan de klacht, dat het westen van 

het land wordt bevoordeeld boven de provincies die verder van het 

centrum verwijderd zijn'. (51) 

Te zelfder tijd werd in Bakkeveen een konferentie gehouden waaraan 

bestuurders uit de regio's Friesland, Groningen, Drente, Brabant, 

Limburg en Twente aanwezig waren. 

Besproken werd de betekenis van het regionalisme, de bestrijding van 

het centralisme en de mogelijkheden van 'frontvorming' tegen 'Den 

Haag'. 'Men gevoelt' zo verwoordde de anti-revolutionaire Algra in 

de Tweede Kamer 'het in de provincieën dat men meer armslag moet 

hebben voor de ontplooiing van geheel haar eigen aard en wezen'. (52) 
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5.1. Stijgende werkloosheid. 

Vanaf 1948 nam de werkloosheid langzaam toe. De stijging van de 

werkloosheid verschilde per regio aanzienlijk. De regionale sprei

ding van de werkloosheid is af te le2en in kaart II.3 

Daarop zijn de volgende werkloosheidsgebieden te onderscheiden: 

-de aangesloten gebieden in de drie noordelijke provincies (Oost-

Groningen, Zuid-Oost Drente, Oost-Friesland); 

-het komplex Bommelerwaard, Land van Maas en Waal, het noord-ooste

lijk deel van Noord-Brabant en het gebi~d rondom 's Hertogenbosch; 

-het gebied rondom Etten-Leur in West-Brabant; 

-een aantal agrariese gemeenten in het meest westelijke deel van 

Noord-Brabant, aansluitend op enkele delen van Zeeland (Goeree

Overflakkee, Tholen en Sint Philipsland); 

-de agglomeratie 's Gravenhage en de bollenstreek; 

-enkele gemeenten in de Gelderse Achterhoek. 

CJ Oklt20 

a 20 Id 30 

0 30 t0f40 

l1ZI 401o160 

00 801o180 

IZ!!I 80tot100 -100 ... _ 

KAART II.3 Regionale verdeling werkloosheid van mannelijke 
beroepsbeoefenaren in 1951. 
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Afgezien van de agglomeratie Den Haag kenmerkten deze gebieden zich 

door: 

-het ontbreken van industrie en voor zover die aanwezig was bezat 

deze een seizoenkarakter (steenfabrieken, suikerindustrie e.a.) 

De agrariese werkgelegenheid overheerste en ook daarin was veel 

seizoenatbeid en juist in delandbouw nam de werkgelegenheid af; 

-de uitbreiding van het arbeidsaanbod hield geen gelijke tred met 

de ontwikkeling van de werkgelegenheid; 

-veelal was sprake van gebieden die van ouds reservoirs vormen van 

losse arbeidskrachten met een geringe scholingsvraag. De opleidings~ 

mogelijkheden in de streek waren onvoldoende; 

-de gebieden waren in het algemeen in verkeersgeografiese zin slecht 

ontsloten; 

-de geografiese mobiliteit was gering en de streekgebondenheid hoog; 

-in de landbouw overheerste het kleine familiebedrijf met een aan-

zienlijke verborgen werkloosheid, doordat familieleden op de boer

derij bleven, ondanks het gebrek aan werk voor hen; 

-ook in de depressie van de-.dé.rtiger jaren telden deze gebieden veel 

hogere aantallen werklozen dan elders. 

Doordat toen ook in andere regio's geen werk was, stond de binnen

landse migratie bijna stil, hetgeen de strukturele problemen in die 

gebieden vergrootte. 

5.2. Selektiekriteria. 

Met de toename van de werkloosheid verhevigde de politieke druk om 

voor meerdere gebieden een regionaal beleid te voeren. 

Met name de PVDA speelde een belangrijke rol in de pogingen tot 'ver
algemening'van het beleid zoals dat voor zuid Oost Drente was ontwikkeld 

en leverde vele ideeën in de meningsvorming over het opstellen van 

de zgn. ontwikkelingsplannen voor een groot aantal gebieden, waar

voor dat om sociale en ekonomiese redenen noodzakelijk werd geacht. 

(53) 

Anders dan in de ontwikkelingsplannen die door de socialisten werden 

voorgestaan reduceerde Van den Brink het vraagstuk tot het al dan 

niet voorkomen van akute werkloosheid. Deze werd om sociale redenen 

onaanvaardbaar geacht: het deed afbreuk aan de pogingen tot het 

scheppen van de stabiele maatschappelijke verhoudingen, welke nodig 

waren voor de wederopbouw en de industrialisatie: 'duidelijk blijkt 
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dat de reeds van ver voor de oorlog daterende structuur-werkloos

heid in deze gebieden de bevolking vatbaar heeft gemaakt voor externe 

invloeden'. (54) 

De industrialisatie van deze ,gebieden zou hiertegen een dam op moe-

ten werpen. 

Medio 1949 werd deor Economische Zaken, tesamen met het Rijksarbeids

bureau en de Rijksdienst voor het Nationale Plan, een inventarisatie 

gemaakt van de gebieden met een akuut werkloosheidsprobleem. 

Voor iedere regio werden bevolkingsprognoses opgesteld en werd de 

omvang van de 'latente werkloosheid' in de land- en tuinbouw berekend. 

Op deze wijze werd een schatting verkregen van de arbeidsoverschotten 

welke, hetzij door migratie, hetzij door nieuwe arbeidsplaatsen zou

den moeten worden opgevangen. 

TABEL II.4 
Beroepsbevolking, werklozen en latente werkloosheid in ontwikkelings-

manl. beroeps- werklozen latente geschatte arbeide-
bevolking werkloosheid aanbod voor indus tr 
14-5-l<l47 :>t-1-1950 31-6-1950 arbeidspl. in 1970 

ZW Groningen 9.200 .354 92 1.600 4,000 

0 Groningen 34.000 3.830 969 1. 150 9.750 

0 Friesland 52.500 3.974 840 4.500 16.000 

NO Overijssel 18.000 l .053 184 2.600 8.000 

0 Westfriesland 22.oqo 899 165 400 6.500 

ZW Noord Brabant 12.400 1.682 627 J .500 7.500 

NO Noord Brabant 18.400 979 8l0 2.200 12.500 

N Limburg 5.400 372 215 500 2.000 

(Bron: Samengesteld op basis van archiefmateriaal) 

Van geheel andere aard waren de inschattingen die per werkloosheids

gebied werden gemaakt omtrent de mogelijkheden tot industrialisa

tie. Voor de gebieden waarbij deze verwachtingen -op overigens bij

zonder subjektieve gronden vastgesteld- positief waren, werden de 

voor de industrialisatie te maken kosten verbonden aan de mogelijke 

positieve resultaten. De financiële ruimte op de begroting werd als 
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zeer beperkt gezien. 

Gezien de veelheid claims om voor rijkssteun ten behoeve van de ont

wikkeling van regio's in aanmerking te komen, was het noodzakelijk 

algemene kriteria voor de selektie van gebieden te formuleren. 

Er werden vier kumulatief toegepaste kriteria ontwikkeld: 

l. het vraagstuk van de strukturele werkloosheid moest akuut zijn; 

2. een oplossing door middel van migratie zou naar redelijkheid 

niet kunnen worden gevonden; 

3. een oplossing door industrialisatie in het gebied zelf door mid

del van verbetering van bepaalde vestigingsfaktoren zou naar re

delijkheid wel kunnen worden verwacht; 

4. de daarvoor vereiste financiële offers moesten binnen de grenzen 

van het aanvaardbare en blijven. (55) 

Bij de konkrete vaststelling van de gebieden en de inhoud van de 

plannen bleek het begrip 'ontwikkelingsgebied' twee interpretaties 

te hebben: in de ene werd de nadruk gelegd op de sociale aspekten 

van de werklooshéid; de andere benadrukte het ekonomiese aspekt 

door de 'ontwikkelingswaardigheid' van de regio voorop te stellen. 

5.3. Gebiedsafbakening. 

Over de noodzaak tot het aanwijzen van 'ontwikkelingsgebieden' be

stond na de vaststelling van ~et 'Welvaartsplan' Zuid- Oost Drente 

al snel geen verschil van mening meer. Kontroversen bestonden daar

entegen over het aantal gebieden en de onderlinge zwaarte van de toe

gepaste kriteria. De aanwijzing van de gebieden die voor het beléid 

in aanmerking kwamen gebeurde niet konsequent. Aan de hand van 

enkele voorbeelden kan dat worden toegelicht. 

Zuid-Oost Gtóningen 

Na de eerste survey van het NETO, het ekonomies-technologies insti

tuut van de provincie Groningen, kwamen twee beperkte gebieden in 

aanmerking voor aanwijzing tot 'ontwikkelingsgebied'. 

Dit voorstel werd door het Ministerie van Economische Zaken over

genomen in haar eerste, interne 'Nota inzake de ontwikkelingsge

bieden in Nederland'. (56) 

In het zuidoostelijke deel van de provincie Groningen werden slechts 

de gemeenten Wildervank, Onstwedde en Vlagtwedde genoemd. In over

leg met het Provinciale Bestuur werden Stadskanaal, Musselkanaal 

en Ter Apel als industrialisatiekernen aangewezen. De Oldambster 
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gemeenten, waaronder Beerta en Finsterwolde, werden hier bewust bui

ten gelaten. Op grond van werkloQsheidscijfers kwamen ze wêl in aan

merking om deel uit te maken van het ontwikkelingsgebied, maar daar

van werd afgrzien in verband met de sterke oriëntatie op het reeds 

geïndustrialiseerde Winschoten. (57) 

De gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 1951 leveren in Fin

sterwolde een absolute meerderheid voor de CPN op. Dit is voor de 

minister van Binnenlandse Zaken aanleiding de gemeenteraad buiten 

spel te zetten en er een regeringskommissaris te benoemen. (58) 

Op aandrang van de minister van Binnenlandse Zaken werd daarop een 

deel van het Oldambt in het ontwikkelingsgebied opgenomen, teneinde 

maatregelen te treffen die de 'voedingsbodem voor het connnunisme' zou

den doen verdwijnen. De gemeenten Scheemda en Oude Pekela maakten 

toendertijd deel uit van het industrieschap Kanaalstreek, waar ook 

de Oldambter gemeenten in waren opgenomen, Omdat Winschoten het eko

nomies centrum vormde van dit deel van Groningen, lag het dus voor 

de hand dat deze ook in het ontwikkelingsgebied zouden worden opge-

nomen. 

Vanwege de grote afstanden wordt ook Frieschloo in de gemeente Bel

lingwolde als industrialisatiekern aangewezen. Inmiddels was Nieuwe 

Pekela dat in de opvatting van Economische Zaken 'in de grond van 

de zaak als industriekern evenmin als Winschoten en Oude Pekela in 

een ontwikkelingsgebied thuishoort' lid geworden van het industrie

schap Kanaalstreek. (59) 

Na overleg en na politiek druk vanuit de Tweede Kamer wordt ook 

Nieuwe Pekela opgenomen in het ontwikkelingsgebied. Daaraan zal het 

feit dat de burgemeester van Nieuwe Pekela, Roemers, voor de PvdA 
in de Tweede Kamer zitting had wel niet vreemd geweest zijn. 

Zuid-West Groningen. 

Het gebied Zuid-West Groningen kenmerkte zich weliswaar door een 

hoge werkloosheid en een hoge latente arbeidsreserve vooral vanwege 

het grote aantal zeer kleine agrariese bedrijven, maar was in de op

vatting van het NETO ekonomies gezien niet erg interessant. De ont

wikkelingswaardigheid werd gering geacht. Desondanks werd in Den 

Haag besloten om het gebied tot 'ontwikkelingsgebied' te bestempelen. 

(60) 

45 



OVERZICHTSKAART Of' 1lWIKKELINGsGr BIED .J: 
OQSTEUJK GRO fNGEN 

L 1 1- - -
fMRS ( O/U(IEeriE Ï..d. V. l(ME. 

- _.;~-=_· . ·j 
KAART II.4 De ontwikkeling van de gebiedsafbakening van het 

ontwikkelingsplan Zuid-Oost Groningen. 

Oostelijk Friesland 

Ook de bepaling van de grenzen van het ontwikkelingsgebied Oostelijk 

Friesland en de aanwijzing van de industrialisatiekernen daarbinnen 

was veel sterker door politieke dan ekonomies-techniese overwegingen 

bepaald. 

In eerste instantie ging het, op aanwijzing van het ETI van Fries

land, om het l a tere ontwikkelingsgebied minus de gemeenten Oost

dongeradeel, Dantumeradeel en Kollumerland. Binnen het gebied werd 

een 'zo beperkt mogelijk aantal kernen' -acht in getal- aangewezen. 

Op aandrang van Winsemius werd daar de gemeenten Datumeradeel aan 

toegevoegd. De beide noordoostelijke gemeenten Oostdongeradeel en 
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Kollumerland kenden een veel geringere werkloosheid. 

In de diskussie over de p,ebiedsafbakening schrijft het ETIF dat de 

gemeenten Dantumeradeel, ·Kollumerland, Achtkarspelen en Tietjerkstra

deel 63.000 inwoners omvatten, waarvan 40% woont in het 'gebied be

grensd door de denkbeeldige ·1 ij n Bergum, Veenwouden, Zwaagwesteinde, 

Westergeest, Kollum, Buitenpost, grootscheepsvaarwater Griningen

Lemrner, Bergum'. 

Dit gebied, hoewel het tot vier verschillende gemeenten behoorde, was 

als één gebied te be s chouwen dat overeenkomstige kenmerken had 

met de andere gemeenten behorende tot het ontwikkelingsgebied Ooste-

lijk Friesland. Ook hier had de vervening aan het einde van de 

vorige eeuw tot bevolkingsproblemen geleid, die tot grote spanningen 

aanleiding hadden gegeven en waarvan de gevolgen tot op heden worden 

ondervonden. (61) 

Met name werd gedoeld op de landarbeidersstakingen en de stakingen 

bij de veenderijen. Ook de aanwijzing van maar liefst vier industri

alisatiekernen op zeer korte af stand van elkaar heeft hier waarschijn

lijk ook mee te maken gehad, 

In totaal werden in dit ontwikkelingsgebied elf industrialisatiekern-

en aangewezen • 

.,,,.,,.,_, ., ........ .._."" ........ 

KAART II.5 De gebiedsafbakening van het ontwikkelingsgebied 
Zuid-Oost Friesland. 
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In de Tweede Kamer werden door alle aan de diskussie deelnemende par

tijen met name de ontwikkelingsplannen van Oost Friesland en Zuid

west Groningen bekritiseerd, omdat het principe van de regionale 

koncentratie zou zijn vervangen door dat van de 'egale spreiding'. 

(62) 

De minister verdedigde zich door te wijzen op het feit, 'dat in de ge

meente Tietjerkstradeel het groot scheepvaarwater op twee plaatsen 

draagkrachtige zandgronden passeert. Deze bij uitstek gunstige com

binatie van vestigingsfactoren doet zich elders in Friesland niet 

voor. Daar het terrein in Bergum door plaatselijke omstandigheden 

bovendien beperkter moest blijven dan in verband met de berekende 

behoefte noodzakelijk geacht wordt, werd besloten ook in het nabij

gelegen Schuilenburg een industrialisatieterrein op voorhand in ge

reedheid te brengen'. (63) 

In het debat in de Tweede Kamer werd er tevens op aangedrongen de 

gemeente Dokkum als industrialisatiekern op te nemen. 

Aanvankelijk werd dit door het ETIF en Gedeputeerde Staten van Fries

land afgewezen in verband met de excentriese ligging en de sterke 

oriëntatie op de handel van de Dokkumse ekonomiese struktuur. 

Daarnaast leken. de politieke verhoudingen in Friesland een rol te 

spelen: 'mocht Dokkum in het plan worden opgenomen' schreven. G.S. 

van Friesland aan Economische Zaken, 'dan komen gemeenten als Idaar

deradeel, Utingeradeel en Haaksterland in vergelijkbare posities en 

daarbinnen gelegen kernen Grouw, Akkrum en Joure dus ook'. (64) 

Land van Maas en Waal 

Er werd in het debat over de vaststelling van de ontwikkelingsge

bieden een reeks van gebieden genoemd die op grond van de werkloos

heidskriteria voor de kwalifikatie 'ontwikkelingsgebied' in aanmer

king kwamen. Daartoe hoorden o,a. delen van de provincie Zeeland, 

het Land van Maas en Waal, de Bonnnelerwaard, het Rijk van Nijmegen, 

het Land van Heusden en Altena, Goeree -Overflakkee, Volendam e.o., 

Onnnen e.o. 

De situatie in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het 

Rijk van Nijmegen was na de oorlog lamentabel, Niet alleen had de 

oorlog er een spoor van vernieling nagelaten, maar ook de sociaal

ekonomiese situatie was bijzonder ongunstig. In het rapport 'De 

"armoede" in Maas en Waal t.o.v. de andere gebieden' schreef het ETI 

Gelderland over de zeer ongunstige toestand van de landbouw, welke de 

48 



voornaamste bron van bestaan uitmaakte: een zeer hoog percentage 

zeer kleine- bedrijven (2 tot 5 ha,), lage bedrijfsuitkomsten, hoog 

percentage absenteïsme (43%), 'Het land tussen Rijn en Maas behoort 

tot de armste delen van Nederland. Het staat in zijn welvaartsin

dex iets boven de Drentse venen'. (65) 

De waterstaatkundige toestand van de 'komgronden' was slecht en het 

gebied lag vanwege een onvoldoende wegen- en bruggenstelsel bijzonder 

geïsoleerd. 

Ook de intra-regionale verbindingen waren slecht. 

Geografies was de streek op te vatten als een voortzetting van 'er

kende' probleemgebieden in Noord-Oost Brabant en Noord-Limburg. 

De lokale overheid was zeer aktief: het college van burgemeesters 

van het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen kwam op 13 

maart 1950 met een 'Basisplan van Werken' waarm~e f 42,5 mln, zou 

zijn gemoeid. Het basisplan was pretentieus en omvangrijk van ka

rakter en had tot doel een aantal sociaal-ekonomiese en sociaal

hygiënische aspekten van de streek tot ontwikkeling te brengen. 

Het basisplan voorzag in de aanleg van industrieterreinen, door 

trekken van een gedeeltelijk aanwezige oost-west verbinding (de Heem

stra-baan), een nieuwe oost-west verbinding midden door het Land 

van Maas en Waal, een nieuwe noord-zuid verbinding Druten-Appeltern, 

de verbinding van het Rijk van Nijmegen met Kleef, het Ruhrgebied en 

de Achterhoek, de aanleg van drinkwaterleidingen, een riolering, 

gasvoorziening, alsmede busverbindingen en de verbetering van de 

waterstaatkundige toestand, 

De bedoeling van het plan was invloed uit te oefenen op de politieke 

/' besluitvorming in Den Haag aangaande de aanwijzing van de 'ontwik

kelingsgebieden'. 

Voor de Bommelerwaard werd door een stedebouwkundig buro een streek

plan opgesteld -een der eersten van het land- en er werd een Welvaarts

commissie -gesubsidieërd door provincie en betrokken gemeenten- in

gesteld. 

Toen op 10 oktober 1951 een ontwerpwet met daarin de aanwijzing van 

acht ontwikkelingsgebieden aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, was 

het Land van Maas en Waal daar niet bij. 

In het debat dat zich over het aanwijzen of niet van de betrokken 

regio's ontspon in de Tweede Kamer en tussen ministerie en lokale 

autoriteiten, kwamenje volgende overwegingen naar voren: 

-de verkeersgeografiese liggingwasdermate ongunstig dat een zeer 
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kostbare noord-zuid verbinding met vaste rivierovergangen noodza

kelijk zou zijn voor enig mogelijk welslagen. Een ver

binding was niet in het Rijkswegenplan en ook niet in een secundair 

wegenplan opgenomen; 

-de ligging van Nijmegen moest als bij zonder gunstig worden aange

merkt. Deze stad had voldoende outillage in de vorm van haven, 

industrieterrein, elektriciteits- en watervoorziening en zou ge

bruik kunnen maken van de in het Land van Maas en Waal beschikba

re arbeidskracht; 

-konform de algemene kriteria zou slechts Druten in aanmerking ko-

men voor aanwij tot industrialisatiekern; 

-de toestand van 's Rijks financiën betekende dat de financiële inspan

ningen tot het uiterstemoesten worden beperkt. Het gaat om 'met 

aanvaardbare offers een bevredigend resultaat der industrialisatie' 

te bewerkstelligen. 

De slechte inkomenssituatie, de sociaal-hygiëniese toestand van de 

bevolking waren in de afweging niet van doorslaggevend belang. 'Het 

basisplan is eerder een algemeen sociaal-economisch verheffingsplan 

dat als zodanig niet past in het kader der ontwikkelingsplannen in 

de zin van het wetsontwerp' oordeelde het ambtelijk advies aan de 

minister: het was te breed van opzet. (66) 

Daarenboven was de arbeidsreserve te gering in relatie tot de kosten 

die moesten worden gemaakt voor een adequate ontsluiting van de ar

beidsmarkt, 

Goeree Overflakkee 

Van Goeree-Overflakkee werd erkend dat het aan alle vier hiervoor 

genoemde kriteria voldeed, De onmiddellijke nabijheid van het 'Bot

lek 1-gebied, de konkurrentie die de industrialisatie van het eiland 

op den duur zou betekenen voor de arbeidsmarkt van Rotterdam, alsme

de de mogelijkheid via verbetering van de verkeersinfrastruktuur 

dit eiland voor Rotterdam en omgeving als arbeidsmarkt te ontsluiten 

-en daarvoor bestonden reeds plannen bij het Provinciaal Bestuur van 

Zuid-Holland- vormden de overwegingen om het niet als ont-

wikkelingsgebied aan te merken. (67) 

De 

Analoge arbeidsmarktoverwegingen golden ook voor de niet-aanwijzing 

van de Brabantse Kempen. Deze streek kenmerkte zich weliswaar niet 
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door een hoge akute, maar wel door een zeer hoge latente werkloos

heid en een snelle bevolkingsgroei. De sigarenindustrie, welke wel

haast de enige vorm van industriële aktiviteit was, stond aan de 

vooravond van een omvangrijk sanering die vele arbeidsplaatsen zou 

gaan kosten. 

Op basis van de ervaringen, door de ETI van Noord-Brabant opgedaan 

met de opstelling van twee andere ontwikkelingsplannen, Zuid-West 

Brabant en Noord-OostBr:a.'6ant,werd door deze instelling voor de 

Kempen ook een voorstel tot een ontwikkelingsplan door deze instelling 

opgesteld en ingediend. (68) 

Het werd zelfs niet in behandeling genomen omdat een industrialisatie 

van de Kempen de arbeidsvoorziening in Tilburg en met name in Eind

hoven in het gedrang zou kunnen brengen. 

Een tweede afwijzingsgrond vormde de afwezigheid van een akuut werk

loosheidsprobleem. (69) 

Noord-Oost Overijssel 

Dezelfde situatie maar dan met een tegenovergestelde beslissing deed 

zich voor in Overwijssel. Het gebied waar zich de werkloosheid voor

deed grensde direkt aan de expanderende gemeente Almelo, waar de 

metaal- en textielindustrie een groei doormaakten. Om de arbeids

voorziening hiervoor niet in gevaar te brengen werd door met name 

industriëlen en het kollege van Burgemeester en Wethouders van Al

melo geprotesteerd tegen een mogelijke aanwijzing van de kop van 

Overijssel als ontwikkelingsgebied. (70) 

Het gebied werd wel als ontwikkelingsgebied aangewezen. 

5.4. De inhoud van de plannen. 

In algemene termen waren de maatregelen die in de ontwikkelingsplan

nen werden opgenomen onder te verdelen in: 

-het in gereedheid brengen van industrieterreinen; 

-de verbetering van de verkeersvoorzieningen; 

-beschikbaarstelling van voorzieningen op het gebied van openbare 

nutsbedrijven; 

-de bouw van industriehallen en -flats volgens het daarvoor bestaan

de subsidiestelstel; 

-de bevordering van de vakscholing; 

-de beschikbaarstelling van industriewoningen voor de staf van zich 

in het ontwikkelingsgebied vestigende bedrijven. (71) 
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Aansluitend op de specificiteit van de afzonderlijke gebieden voor

zag ieder van de ontwikkelingsplannen in een iegen invulling ervan. 

ONTWIKKELINGSGEBIED NOORO·OOSTELIJK NOORO-IRAIANT . 

Q 
·~·~.~-.: ~ 

• 
--~ ,.. .. -
··--· •IW~•.,,•U.. 

KAART II.6 PLankaart voor een van de ontwikkelingsgebieden: 
Noord-Oost Noord-Brabant. 

Slechts de eerste drie soorten maatregelen kwamen voor op de nieuw 

te vormen begrotingspost voor de ontwikkelingsplannen. Voor de vier

de maatregel bestond reeds een aparte post op de begroting van Eco

nomische Zaken (zie ook paragraaf 6). De bevordering van de vakscho

ling kwam voor rekening van het Ministerie van Sociale Zaken en 

Volksgezondheid en ten dele voor die van het Ministerie van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen. De laatste uit de reeks viel onder de ver

antwoordelijkheid van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuis

tine;. 

Daarmee werd afgezien van maatregelen met betrekking tot de ver

sterking van bepaalde in de regio gevestigde bedrijfstakken. Ook 

andere dan ekonomiese en verkeerstechniese vragen kwamen nauwelijks 

aan de orde. Voorstellen aandacht te besteden aan de vraag 'hoe de 

sociale aanpassing van de bevolking aan de industrialisatie zich 

zal moeten voltrekken en hoe naast een ekonomies-technies- ook een 

kultureel en sociaal-psychologies klimaat, gunstig voor industriali

satie, kan worden geschapen', vonden in eerste instantie weinig gehoor. 
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Het bedrag dat in eerste instantie werd gevoteerd bedroeg f 57 mln., 

waarvan het grootste deel zou worden besteed aan de verbetering van 

de verkeersinfrastruktuur. Het bedrag werd op de begroting vrijge

maakt door een korting op de post voor de financiering van de ont

wikkeling van nieuwe produkten en produktiemethoden. 

Na de opstelling van de plannen bleek dat het overgrote deel van het 

geld dat ervoor zou worden uitgetrokken in de noordelijke provincies 

besteed ging worden. 

TABEL III.5 

Definitieve raming van te maken kosten ten behoeve van 
ontwikkelingsplannen. 

Zuid-West Groningen 10.864.000 

Oostelijk Groningen 7 .040. 700 

Oostelijk Friesland 22.135.400 

Noord-Oost Overijssel 6.340.800 

Oostelijk West-Friesland (N.H.) 696. 175 

Zuid-West Noord-Brabant 636. 125 

Noord-Oost Noord-Brabant 2.606,100 

Noordelijk Limburg 816.625 

totaal f 5!.135.925 

waarvan: 
in gereedheid brengen van industrie
terreinen 

verbetering van verkeersvoorzieningen 

voorzieningen op het gebied van de 
openbare nutsbedrijven 

totaal 

te dragen door: 
Rijk 

Provincie 

Gemeente 

f 4.802.925 

42.8Cl3.000 

3.530.000 

f 51.135.925 

f 44.506.285 

4.599.355 

2.030.285 

totaal f 51.135.925 

(Bron: II, 2322 nr. 3 Memorie van Toelichting) 

53 



De grote verschillen konden worden verklaard uit: 

-de nog niet tot ontwikkeling gekomen ontsluiting van het noorden 

in verkeersgeograf iese zin; 

-het grotere oppervlak van de noordelijke in vergelijking met de 

zuidelijke gebieden; 

-de hogere werkloosheid in het noorden; 

-de betere geschiktheid van de plaatselijke verbindingen voor zwaar 

vervoer in het zuiden, 

'Een redelijke regionale spreiding' schreef de KVP-minister Van den 

Brink aan Winsemius, om tegemoet te komen aan bezwaren in zijn ei

gen partij 'is vanwege de politieke repercussies gewenst'. (72) 

'Indien het uit politieke overwegingen gewenst is, dit ter beoor~ 

deling van Uwe Excellentie, om voor Brabant iets meer te doen, dan 

vragen wij hiervoor de weg Zeeland-Elzendorp ( •••• )aan'. (73) 

Deze aanvankelijk niet in het plan opgenomen weg werd door de Wa

terstaat en de Inspectie van de Thesaurier-Generaal als niet-essen

tieel gezien. Ondanks tegenstrevingen van die zijden kwam de pro

vinciale weg à f 2,5 mln. voor 100% voor rekening van het Rijk op 

de begroting van het betreffende ontwikkelingsplan. 

In het ontwikkelingsplan voor Noord -Limburg was in Ayen een los

wal opgenomen. Het erbij behorende bedrijventerrein lag weliswaar 

4 km van de rivier, maar de er gevestigde bedrijven hadden te kennen 

gegeven er hun voordeel mee te kunnen doen. 

De investeringsbeperking van 1951 was voor de Inspectie van de 

Thesaurier-Generaal aanleiding om deze loswal als zijnde van 'niet 

essentieel belang' te schrappen. Onder invloed van politieke druk 

vanuit de Tweede Kamerfraktie van de KVP tijdens de behandeling van 

het wetsontwerp en van de Provinciale Staten van Limburg, waar de 

KVP een grote meerderheid bezat, kwam de vergoeding van de loswal 

alsnog over tafel (tot een maximum van f 30.000,--). 

Het konkrete verloop van het tot stand komen van ieder van de ont

wikkelingsplannen laat zien dat steeds een vorm werd gevonden, waarbij 

de verschillende betrokken groeperingen tot een globale konsensus kon

den komen. De ontwikkelingsplannen die op 23 juni 1952 in de Staats-

rant werden gepubliceerd, hadden in de Staten Generaal een grote 

instetllilling. Daarmee ontstond ook het politieke draagvlak voor de 

uitvoering van dit beleid. 
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KAART II.7 De ontwikkelingsgebieden in Nederland. 

In het 'Welvaartsplan' voor Zuid-Oost Drente waren vanwege de speci

ficiteit van de problematiek, sektorgerichte maatregelen ten be

hoeve van de vervening opgenomen. 

Voor het overige was het 'Welvaartsplan' vooral ingegeven door so

ciale motieven en gericht op de verbetering van de ontsluiting van 

de regio in materieel-techniese en sociaal-kulturele zin, om een 

achterstand in de materiële produktievoorwaarden in te lopen. 

De beide laatste aspekten vormden nu de hoofdbestanddelen van de 

andere ontwikkelingsplannen. 

Een vergelijking van kaart II.3 met kaart II.7 toont duidelijk de 

sociale achtergrond van het regionaal beleid in deze eerste fase: 

er bestaat een grote mate van overeenkomst tussen de ruimtelijke 
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spreiding van de werkloosheid en de situering van de gebieden waar

voor ontwikkelingsplannen werden opgesteld. 

Bij de bespreking van de selektie van de gebieden kwam evenwel naar 

voren dat de hierbij gehanteerde kriteria konsistent waren 

toegepast. Zij bleek afhankelijk van de wijzen waarop lokale en re

gionale belangen tijdens de beleidsvoorbereidingen in Economische 

Zaken en tijdens de behandeling in de Staten Generaal konden door

werken, De ontwikkelingsplannen moeten daarmee eerder worden gezien 

in het licht van het scheppen van stabiele maatschappelijke verhou

dingen dan in het licht van een politiek ter industrialisatie van 

de betrokken regio's. 

6. HET ONTSTAAN VAN DE REGELING 'BEVORDERING INDUSTRIALISATIE 
KERNGEMEENTEN' 

De ontwikkelingsplannen behelsden een soort 'inhaalmanoeuvre': de 

'strukturele achterstand' op het terrein van de infrastruktuur zou 

daarmee worden ingelopen. Voor het gehele land golden dan bij de 

vestigingsplaatskeuze van nieuwe industrieën min of meer gelijke 

uitgangssituaties. 

In het algemeen betekent een nivellering in de verschillen in 

vestigingsplaatsomstandigheden nog geen feitelijke spreiding van 

de industriële ontwikkeling. Al snel bleek dat het uitvoeren van 

de ontwikkelingsplannen op zichzelf onvoldoende stimulansen op

leverde voor bedrijven om aldaar industriële aktiviteiten op te 

zetten. (75) 

Daarvoor golden enkele subjektieve argumenten: de mogelijkheden van 

de gebieden waren bij de meeste ondernemers in Nederland onbekend 

en ondernemers die zich er vestigden zouden moeten pionieren in een 

gebied met weinig industriële traditie en waar anti-industriële 

gevoelens een, soms, belangrijke rol speelden. 

Ook golden financieel-ekonomiese argumenten: voor een groot aantal 

bedrijven was de vestiging in bestaande industriële kernen veel 

voordeliger. De industrialisatie van de ontwikkelingsgebieden zou 

slechts van de grond kunnen komen als de kostenvoordelen in de be

staande industriële centra konden worden gekompenseerd, De belang

rijkste mogelijkheid hiertoevormdenmaatregelen ter verlaging van 

de investeringskosten in de betreffende gebieden. 

De 'subsidieregeling ·industriehallenbouw kerngemeenten' was de 
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enige maatregel welke, ten tijde van de opstelling van de ont

wikkelingsplannen, direkt verbonden was met de investeringskosten 

in de ontwikkelingsgebieden, 

Deze regeling was ontstaan uit een financieringsregeling die in 1946 

was ontworpen, omdat het herstel van de industriële produktie toen

dertijd ernstig werd belemmerd door het gebrek aan bedrijfsruimte. 

Debet daaraan waren een beperkte bouwkapaciteit door materiaal

schaarste en oorlogsverwoestingen. Vanuit partikuliere ondernemers 

bestond weinig bereidheid industriebouw te financieren. De op dat 

moment aanwezige schaarste zou weliswaar garant staan voor voldoen

de rendement, maar de vrees bestond, dat als de schaarste over enige 

jaren zou zijn opgeheven de huren te laag zouden worden om de pro

jekten winstgevend te houden. (76) 

Het lag voor de hand dat gemeenten zich inspanqen om bedrijfsgebouwen 

binnen hun gemeenten gerealiseerd te krijgen. Hiertoe werden vele 

initiatieven genomen. Telkens werd bij het realiseren van dergelijke 

projekten een beroep gedaan op rijkssteun. Dit resulteerde in een 

rijksregeling, welke bepaalde dat de stichting van industrieflats 

en -parken ten behoeve van kleine en middelgrote bedrijven finan

cieel kon worden ondersteund in: 

-streken met veel door de oorlog getroffen bedrijven; 

-streken waar industrialisatie dringend gewenst was om planologiese 

en ekonomiese redenen; 

-steden waar kleine bedrijven zodanig ongunstig in de binnenstad 

warengehuisvest, dat deze een gèvaar en grote hinder voor de om

geving zouden betekenen. 

De financiële regeling kreeg de vorm van een tegemoetkoming aan de 

gebruikers van gebouwen. Een industrieflat werd voor 45% gefinan

cierd uit aandelenkapitaal, te verschaffen door de gemeente, het 

rijk en de huurders (ieder voor één-derde) en voor 55% uit vreemd 

vermogen, in voorkomende gevallen een hypothecaire lening -35%- en 

een deelname van de Hetstelbank (tot 20%). 

Van rijkswege werden geen betalingen verstrekt voordat alle andere 

betalingen waren afgehandeld. Dit vormde voor de meeste bedrijven 

die in een dergelijke industrieflat als huurder zouden optreden een 

onoverkomelijk bezwaar, omdat van hen een bijdrage werd verwacht 

nog voordat met de bouw van de flat werd begonnen. 

Hoewel de regeling reeds snel werd versoepeld en de bijdrage van de 

huurders werd teruggebracht tot 10%, bleven projekten afketsen, 
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omdat bedrijven weigerden tesamen met andere bedrijven zitting te 

nemen in een exploitatiebedrijf voor het gebouw. Er werden met name 

problemen voorzien als een bedrijf uit het pand zou zijn gegroeid 

en er verhuisd diende te worden. 'Hoe komen we van die 10% af?' was 

de kernachtige geformuleerde vraag van vele gemeentebesturen. 

In 1949 werd de regeling dat het Rijk 20% van de kosten à fonds 

perdu voor haar rekening neemt, tot een maximum van f 16,-- per m2, 

plus 17% van het aandelenkapitaal van kracht. 

De regeling bleef echter enkele beperkingen houden: 

-ze was alleen ten behoeve van 'algemeen bruikbare' hallen in kern

gemeenten; 

-de regeling gold alleen voor nieuwe vestigingen en niet voor be-

drijfsuitbreiding. 

De beperkingen werden nog versterkt toen in 1951 onder druk van de 

minister van Financiën alom bezuinigingen moesten worden doorge

voerd. Dit leidde in dit geval tot een verscherping van de toepas

singskriteria. Zo werd een rentabiliteitsbeoordeling ingevoerd. 

Daardoor werd er geen subsidie verstrekt indien de huurprijs f 5,-

per m2 of minder zou bedragen op basis van de werkelijke bouwkosten. 

Als tweede kriterium werd het begrip 'naar redelijkheid maximaal 

bedingbare huurprijs', zulks ter beoordeling van ambtenaren bij 

Economische Zaken, ingevoerd. De subsidie zou het verschil tussen 

de feitelijke bouwkosten en datgene dat 'redelijkerwijs' als huur 

kon worden gevraagd moeten overbruggen. 

In 1952 werd slechts vier maal een dergelijke subsidie uitgekeerd 

en de regeling had dus weinig betekenis meer. (77) 

Bij de vaststelling van de ontwikkelingsplannen werd de subsidie

regeling toègespitst op de industrialisatiekernen. 

In een debat over de voortgang van de plannen voor de ontwikkelings

gebieden dat door de socialist Nederhorst was aangevraagd, werd 

'kamerbreed' door de Tweede Kamer aangedrongen op een 'krachtiger 

stimuleringsmaatregel' voor de industrialisatie van de betreffende 

gebieden. (78) 

Voor minister J.Zijlstra (ARP), die in 1952 Van den Brink was op

gevolgd, vormde dit aanleiding tot de omvorming van de subsidie

regeling voor industriehallen tot de regeling 'Bevordering Industri

alisatie Kerngemeenten 1 (BIK). (79) 

De regeling gold voor ieder van de op kaart II.6 aangegeven kern-
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gemeenten en voorzag in een tegemoetkoming in de bouwkosten van 

25% tot een maximum van f 25,-- per m2 nuttig vloeroppervlak bij 

industriële vestigingen in de kerngemeenten. Ze gold zowel voor de 

gemeenten als voor partikulieren, vo0r nieuwe vestigingen als voor 

uitbreidrungen. De argumentatie voor de regeling was dat de infra

struktuurverbeteringen uit de ontwikkelingsplannen eerst op langere 

termijn effekt zouden sorteren. 

De sociale problematiek had echter een akuut karakter en daaraan moest 

direkt iets worden gedaan. Om deze reden stond ook in deze regeling 

de 'structurele werkloosheid' centraal. 

De regeling was bedoeld als een bonus ter beloning van het initia

tief tot vestiging of uitbreiding in de ontwikkelingsgebieden waar

door werklozen tewerk konden worden gesteld. 

De kriteria om in aanmerking te komen voor een subsidie waren: 

-na de vestiging of uitbreiding moesten in het betreffende industri

ele bedrijf tenminste 10 mensen werken; 

-per 50 m2 nieuwe bedrijfsruimte moest tenminste êén als werkloos 

geregistreerde arbeidskracht in dienst worden genomen. 

De achtergrond van de koppeling tussen de hoogte van de bonus en 

de bouwkosten van industriegebouwen was allereerst om geen uit

zonderingen te hoeven maken voor niet-industriële bedrijven en 

voor tijdelijke uitbreidingen van de produktie, waardoor bijvoor

beeld slechts voor een korte periode werklozen in dienst zouden 

worden genomen. Daarnaast werden de bouwkosten gezien als een 'ob

jektieve basis' voor de vaststelling van de hoogte van de subsidie. 

Kwaliteit van de produkten, effektiviteit van de bedrijfsvoering, 

de uitwerking van de nieuwe investering op de regionale produktie

struktuur (bijvoorbeeld het aantrekken van voor- en/of nageschakel

de delen van het produktieproces) werden bewust buiten beschouwing 

gelaten, omdat daarmee een basis zou worden gegeven voor een 

subjektieve beoordeling en 'ambtelijke willekeur'. (80) 

De regeling gaf slechts de mogelijkheid tot een premie en niet 

het recht op een premie. 

De definitieve subsidieaanvraag werd eerst in behandeling genomen 

na de oplevering van het gebouw, als aan de bovengenoemde kriteria 

was voldaan. De regeling bevatte tevens de mogelijkheid voor de mi

nister om af te wijken van de bepalingen. Er kon worden af geweken 

onder de volgende voorwaarden: 
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-er moest sprake zijn van een bijzonder belangrijk industrieel ini

tiatief; 

-op objektieve gronden zou dit uitsluitend buiten de kerngemeenten 

in de ontwikkelingsgebieden kunnen plaatsvinden; 

-het provinciaal bestuur moest met de afwijking akkoord gaan, 

Verder golden de normale voorwaarden. De premie had een 'zelf-liqui

derend' karakter: konden geen werklozen worden aangesteld, werd de 

premie niet uitgekeerd. En bij het verdwijnen van de werkloosheid 

zou daarmee de regeling niet meer worden toegepast, (81) 

; 

7. RESUME 

Het ontstaan en de inhoud van het regionaal beleid kunnen slechts 

worden begrepen door deze te plaatsen in de ruime kontext van de 

uit de industriële revolutie stammende ongelijkmatige ruimtelijke 

struktuur van de Nederlandse ekonomie en de scherpe problemen die 

dit na de oorlog in een aantal regio's veroorzaakte, de toestand 

van de ekonomie, de noodzaak voor de snel groeiende bevolking 

werkgelegenheid te scheppen en het verloop van het industrialisatie

debat waarin oorspronkelijk weinig aandacht voor de ruimtelijke 

aspekten daarvan werd besteed. 

In de schaduw van het debat over de doelen en de organisatie van 

de ekonomie en in het bijzonder over de richting waarin zich de 

in brede kring als noodzakelijk ervaren, industrialisatie diende te 

ontwikkelen ontstonden de eerste aanzetten voor een regionaal beleid. 

Hierbij stonden twee typen benaderingen van de ruimtelijke aspekten 

van de industriële ontwikkeling tegenover elkaar. 

In de eerste opvatting werd een politiek voorgestaan waarin sek

torstruktuurmaatregelen (o.a. ten behoeve van de landbouw, dienst

verlening, regionaal gekoncentreerde bedrijfstakken), naast maat

regelen met betrekking tot de verkeersinfrastruktuur en de vele 

aspekten van de sociaal-kulturele situatie (onderwijs, volksgezond

heid, huisvesting, kulturele voorzieningen) in een onderlinge samen

hang werden uitgevoerd. Een dergelijke ontwikkelingspolitiek zou 

in eerste instantie moeten worden ontworpen voor regio's die in 

een 'achterstandtoestand' verkeerden, Als belangrijkste indikatie 
daarvoor werd de omvang van de werkloosheid gehanteerd. 

In de diametraal daartegenoverstaande opvatting gold iedere maat

regel die een inperking van het vrije marktmechanisme inhield als 
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inefficiënt en als een aantasting van het nationale welvaartspeil. 

Marktprocessen zouden op den duur onrechtvaardigheden die uit de 

ongelijke verdeling van ekonomiese aktiviteiten over het land op

heffen dan wel sterk reduceren. 

Doordat aan het eind van de jaren de werkloosheid en de 

daarmee verbonden sociale problematiek in bepaalde regio's een min 

of meer algemene erkenning kreeg, ontstond politieke ruimte om uit 

sociale overwegingen maatregelen met een kompensatoir karakter te 

nemen. 

Het uitzonderingskarakter van de maatregelen maakte het formuleren 

van algemene kriteria voor het toepassen van dergelijke maatregelen 

in bepaalde regio's noodzakelijk. Het bleek onmogelijk deze kriteria 

eenduidig toe te passen, waardoor een zekere willekeurigheid optrad. 

Het type maatregelen dat ten behoeve van bepaalde regio's werd ge

nomen was sterk bepaald door de afloop van het industrialisatiedebat, 

Uitgangspunt vormde de partikuliere ondernemer en diens vrijheid tot 

vestiging. De maatregelen waren indirekt en voorwaardenscheppend van 

aard. De kern ervan werden een premie- en prijsreduktieregeling, als 

een financiële stimulans voor ondernemers zich in probleemgebieden 

te vestigen, en infrastrukturele maatregelen ten einde de betrokken 

regio's beter te ontsluiten. Deze beide elementen vormden vanaf het 

eerste dagen van het regionaal beleid het telkens terugkerende, in

variabele deel. 

Het eerste wapenfeit van het regionaal beleid, het 'Welvaartsplan 

Zuid-Oost Drente' vertoonde nog elementen van de eerste hier genoemde 

opvatting van een integrale benadering van de ontwikkeling van re

gio's: maatregelen die betrekking hadden op de ontwikkeling van een 

bedrijfstak werden gekombineerd met de ontwikkeling van vestigings

voorwaarden voor nieuwe bedrijven en de verbetering van de sociaal

hygiëniese toestand van de bevolking. 

In de daaropvolgende acht andere ontwikkelingsplannen was de benade

ringswijze aanmerkelijk beperkter en domineerden de financiële stimu

li en de infrastrukturele maatregelen. 
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TII. Van werkloosheidsbestrijding naar spreidingsbeleid: 1950-1964 

De eerste fase van de na-oorlogse industrialisatie werd gekenmerkt 

door een over de hele linie sterke ekonomiese groei. Alleen in de 

ZandboUl.J ging dit gepaard met een daling van het arbeidsvolume. 

Onderbroken door f;l;)ee recessies, 1952/1953 en 1.957/1958, gaf iedere 
indikatór die hiervoor wordt gebruikt een aanzienlijke toename van 

de u:ielvaart te zien. 

Het dominante··type industrialisatie in deze periode was export-ge

oriënteerd en de internationale konkurrentiepositie van het Neder

land.se produkt steunde sterk op de kostprijs die, mede als gevolg 

van dÉ geleide loonpolitiek, tot het einde van de periode, relatief 

laag was. 

Op de zelf al expanderende wereldmarkt steeg het Nederlandse aan

deel aan de we re li!hande l voortdurend. 

Nederland ontwikkelde zich in deze periode tot een volwassen in

dustriële natie. 

Aanvankèlijk manifesteerde deze groei zich vooral sterk in de drie 

westelijke provincies. Daar bleken ook als eerste de grenzen van 

het dominante type industrialisatie. De afzet groeide sneller dan 

de arbeidsproduktiviteit, met als gevolg een snelle toename van de 

werkgelegenheid. De daardoor ontstane schaarste aan arbeidskracht 

zette het stelsel van de geleide loonpolitiek, welke juist een fun

dament was van het domi.nante type industrialisatie , onder dr>uk. 

Verder versahe:tpten zich door de sterke konaentratie van ekonomiese 

groei in het westen des land..s, problemen, zoals ruimtegebrek, 

woningnood, stijgende grondprijzen, aantasting van miljeu en land

schap, die in de politiek als kongestieproblemen werden getemati

seerd. 

De sterke groei van d.e westelijke provincies stands haaks op het 

achterblijven van bepaalde andere gebieden, hetgeen eveneens als 
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politiek probleem -in termen van de onrechtvaardigheid van de daar 

optredende 'strukturele werkloosheid'- naar voren kwam. 

In het politiek spanningsveld dat werd opgeroepen door een manifester 

worden van de grenzen aan het industrialisatietype, ontwikkelde zich 

het regionaal beleid van een door sociale motieven ingegeven werk

loosheidsbestrijdingsbe leid voor enkele kleine gebieden tot een deel 

van een veel breder opgezette strategie ter reduktie c.q. overwin

ning van de hiervoor genoemde grenzen. Het kreeg de vorm van een 

politiek ter mobilisatie van de arbeidskracht door het opvoeren en 

sturen van de ruimtelijke mobiliteit van arbeidskracht en onder

nemingen of delen ervan. De omslag in het regionaal beleid voltrok 

zich in 1958. Vanaf dat moment strekte het beleid zich uit over 

ruim 40% van het Nederlandse grondgebied. 

In dit noofdstuk zullen we eerst kort ingaan op de karakteristieken 

van het in deze periode gangbare industrialisatietype en de ruim

telijke dimensie daarvan. Daarna zullen we trachten de hierin op

duikende beperkingen te verbinden met de veranderingen in de ka

rakteristieken van het regionaal beleid. 

1. ENKELE ASPEKTEN VAN DE SOCIAAL-EKONOMIESE ONTWIKKELING 
1950-1964 

Op grond van een aantal kriteria vormde de krisis van de jaren dertig 

en de daarop volgende wereldoorlog een breekpunt in het ontwikkelings

proces van het kapitalistiese ekonomiese systeem. (1) 

In vergelijking met de ontwikkeling vóór de tweede wereldoorlog 

kenmerktezichde na-oorlogse ontwikkeling zich vooral door: 

1. een zeer sterke ekonomiese groei. Na de aarzelende groei in de 

wederopbouwperiode steeg in ieder van de kapitalistiese landen 

tot het begin van de jaren zeventig het nationaal produkt bijna 

onafgebroken en snel; 

2. een sterke internationalisarie van de produktie en daardoor een 

sterke onderlinge verweving van de nationale ekonomieën. Ener

zijds kwam dit tot uiting in de snelle ontwikkeling van multi

nationale ondernemingen en anderzijds in de snel toenemende 

wereldhandel; 
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3. tendensen tot monopolisering. Het klassieke beeld van de markt 

als een proces van konkurrentie tussen velen werd vervangen door 

de dominantie in de meeste sektoren en op veel markten door een 

klein aantal zeer grote ondernemingen; 

4. een snel toenemende rol van de Staat in de sociáal-ekonomiese 

ontwikkeling. Dit kwam niet alleen tot uiting in het veel grotere 

aandeel van de kollektieve uitgaven (onderwijs, defensie,-erc,) 

en kollektieve voorzieningen (zoals bij werkloosheid, ziekte en 

pensioenen). De Staat kreeg een steeds uitdrukkelijker taak in 

de sturing van het ekonomiese proces. 

Vooral dit laatste heeft aanleiding gegeven het na-oorlogse kapi

talisme als een relatief nieuwe vorm van ordening te bestempelen. 

Het is niet onze bedoeling ieder van deze vier punten afzonderlijk 

en gedetailleerd uit te werken.In het kader van deze studie is het 

voldoende ons te beperken tot enkele karakteristieken van de eko

nomiese groei, de struktuurveranderingen die daarmee zijn verbonden 

en de ruimtelijke dimensies van deze ontwikkelingen, 

1. 1. Ekonomiese groei door industrialisatie. 

De gemiddelde groei van het bruto nationaal produkt van de OESO

landen, waarvan Nederland er één is, bedroeg in deze periode ge

middeld 4,3 % per jaar. De spreiding in de groei van de aangesloten 

landen was aanmerkelijk. De expansie van de grote EEG-landen ieder 

(ruim 5%) werd alleen overtroffen door Japan (10,4%). De USA en 

Groot-Brittanië kenden een lage groei en de kleinere EEG-landen, 

waaronder Nederland, namen een tussenpositie in. (2) 

De onderlinge verschillen waren geringer als het bruto nationaal 

produkt per werkende werd genomen en nog geringer als de landbouw 

uit de berekeningen geëlimineerd werd. Dit laatste omdat met name 

in Italië en Frankrijk deze bedijfstak zeer aanzienlijke produkti

viteitsstijgingen doormaakte, 

De groei in deze periode is voor Nederlandse begrippen ongekend, 

Het nationaal inkomen steeg -gerekend in netto-marktprijzen- van 

17.056 mln. gulden in 1950 naar 47.91- mln. gulden in 1963. 

Ondanks de aanzienlijke bevolkingstoename -in de periode 1950-1963 

van 10 mln, naar bijna 12 mln. mensen- betekende dat, in konstante 

prijzen een aanz.ienlijke stijging van het inkomen per hoofd van de 

bevolking: als dit in J-963 op 100 wordt gesteld, dan was dat in 1950 

68. (3) 

64 



TABEL III. 1 
Volume-index van een aantal belangrijk indikatoren voor ekonomiese 
ontwikkeling 1950-1960 

otaal nationaal produkt 

onsumptie van gezinnen 

onsumptie van dè overheid 

Bruto investeringen in vaste activa 

van bedrijven 

van de overheid 

erkgelegeni1eid 

Nationaal produkt per werkende 

Industrie: 

Produktie 

Herkgelegenheid 

(Bron: Fortuyn, 1983, tabel JO) 

volume-index 

1960 
1950 • IOO 

157 

142 

138 

172 

172 

113 

139 

174 

114 

De groei voltrok zich niet als een êénparige beweging. Het is in 

dit verband gebruikelijk de na-oorlogse periode tot en met 1964 op 

te splitsen in drie delen: 1948-1952, 1952-1957 3n 1957-1964. De 

overgang van de ene naar de andere fase wordt gemarkeerd door een 

daling in de konjunktuur, gevolgd door een aanzienlijke ekonomiese 

groei. (4) 

De eerste fase van de industrialisatie kende een gunstige konjunk

tuur. De afzet- en winstmogelijkheden voor de industrie waren in 

het algemeen zeer goed. Er bestond een zeer grote vraag naar in

dustrieprodukten -zowel naar produktiemiddelen als naar konsumptie

middelen- in Nederland en in het buitenland. 

De ontwikkeling van de industrialisatie werd onder andere beperkt 

doordat het bouwvolume voor industriegebouwen gering was en de de

viezensituatie·· slechts een geringe invoer van grondstoffen en 

apparatuur toeliet. Voortvloeiend uit de in Korea uitgebroken oor

log nam de vraag naar prbdukten ten behoeve van de oorlogsvoering 

sterk toe. Ook de vraag naar tal van andere produkten -onder andere 

voedsel- steeeg op de wer_eldmarkt aanzienlijk als gevolg van hamster

praktijken van regeringen en bedrijven. De Tweede Wereldoorlog lag 

immers nog vers in het geheugen. 

In de direkt erop volgende jaren 1951-1952 bestond op de wereldmarkt 
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als gevolg van deze hamsterpraktijken een zekere verzadiging. De op

tredende overproduktie resulteerde in een stagnatie van de ekonomiese 

groei. De ekonomiese groei in de gehele periode 1948-1952 was echter 

aanzienlijk. Een belangrijk deel daarvan kwam voor rekening van de 

ontwikkeling van de industriële produktie. 

De industrie groeide ten dele door de ontwikkeling van nieuwe akti

viteiten: er werden nieuwe takken van industrie en nieuwe produktie

methoden tot ontwikkeling gebracht. Een aantal daarvan werd uit het 

buitenland ingevoerd. 

Belangrijk was de uitbreiding van de basis-industrie met onder ande

re de uitbreiding van het Hoogovenkomplex, de stichting van de N.V. 

Breedband, een aanzienlijke vergroting van de aardolieraffinage

kapaciteit, de uitbreiding van de chemie-sektor van de Staatsmijnen 

en van de stikstofindustrie •• Ook in de werktuigmachine-, kantoor

machines- en fijnmechaniase en optiese industrie en auto-assemblage

industrie vonden belangrijke vernieuwingen plaats. Met de produktie 

van de Nederlandse automobielen werden vorderingen gemaakt, 

Goeddeels waren deze industriële aktiviteiten georiënteerd op de 

bestaande industriële centra vanwege de aanwezigheid van inter

nation~le transportmogelijkheden -met name de zeehavens- de beschik

baarheid van relatief gedifferentiëerde arbeidsmafkten, de aanwezig

heid van voor- en nageschakelde produktie-eenheden, een relatief 

grote afzetmarkt voor konsumptiemiddelen en een relatief sterk ont

wikkelde materiële infrastruktuur. 

Ook de periode 1952-1957 kenmerkte zich door een sterke ekonomiese 

groei. Door deze expansie van de produktie en de grote behoefte 

aan arbeidskrachten in de industrie, ontstonden spanningen op de 

arbeidsmarkt in de westelijke provincies. Ook op de markt voor ge

bouwen traqen spanningen op, De opgaande lijn manifesteerde zich 

voornamelijk in de metaalindustrie, de chemie en de bouwnijverheid. 

Medio 1957 trad als gevolg van het teruglopen van de vraag en de 

daarmee gepaard gaande overproduk.tie opnieuw 'stagnatie in de groei op. 

Deze terugslagwasoverigens minder omvattend dan die in de periode 

1951-1952. 

De hierop volgende periode 1959-1962 was er een van hers~el en groei 

en dit werd in een gematigd tempo voortgezet in de jaren 1963-1964. 
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De ekonomiese groei kwam in de ge~ele periode voornamelijk voor 

rekening van de snelle industrialisatie. Zowel het nivo van de in

vesteringen als het produktievolume en de werkgelegenheid namen ge

staag toe. Dit is weerspiegeld in tabel III.2, waarin ook de beide 

recessieperioden (1951/1952, 1957/1958) duidelijk zijn af te lezen. 

TABEL III.2 
Investeringen, produktie en werkgelegenheid in de industrie 
1948-1962 

Investeringen (mln~gld) Produktie 0 Werkgelegenheid 

1wdkel1Jke ~~~;zen volume index x 1000 man.) aren 
pri izen 1953 = 100 

1948 882 1370 69 1419 

1949 1044 1574 78 1475 

1950 1228 1774 88 1543 

1951 1411 1808 91 1565 

1952 1374 1574 91 1521 

1953 1413 1652 100 1574 

1954 1650 1924 lil 1634 

1955 2019 2291 119 1676 

1956 2469 2621 124 1714 

1957 2549 2549 127 1729 

1958 2127 2098 127 1687 

1959 2295 2289 139 1720 

1960 2645 2623 157 1765 

1961 3005 2917 159 1805 

1962 
" 

3290 3135 165 1856 2) 

1) excl. bouwnijverheid 

(Bron: Achtste Indostrialisatienota.~ p. J 8) 

Het industriële patroon, zoals dat zich in de eerste jaren van de 

industrialisatie vormde, bleef gedurende de gehele periode min of 

meer ongewijzigd, Tabel III,3 op de volgende pagina, waarin de om

vang van de investeringen in onderscheiden bedrijfstakken voor de 

jaren 1948-1963 is weergegeven, geeft een indruk van deze konstantie, 

welke ook in de samenstelling van de werkgelegenheid tot uiting kwam. 

In mensjaren steeg het arbeidsvolume in de industrie in de periode 

1950-1964 met 369.000. Dat betekende een toename van 26%. De sterk

ste stijging vond plaats in de periode 1952-1957. (5) 
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TABEL III.3 
Realisatie der investeringen naar bedrijfstakken gedurende de drie 
industrialisatieperioden 1948-1963, in miljoenen guldens en in 

1948 medio 1952 "tot medio l 957 tot 1948 tot 
ot medio 1952 medio 1957 medio 1962 medio l 962 

Openbare Nutsbe- 1.410 (1) 2.180 (2) 2.030 (2) 6.620 (!) 
drijven 

Mijnbouw 120 <à> 300 (8) 470 (6) 890 (8) 

Mecaalindustrie 880 (2) 2.290 (1) 3.080 (1) 6.250 (2) 

l'.:~e"1.isc1ie nijvel'h. 860 (3) 1.16() (3) ! 1. 920 (1) 3.!''10 (') 
Textiel en kleding 
industrie 580 (5) 850 (6) 980 (6) 2.410 (6) 

Voi:?dings- en genot 
middelenindustrie 660 (4) 1,040 (5) 1.430 (4) 3.130 (4) 

Bouwnijverheid 460 (7) 310 (7) 590 (7) 1, 360 (7) 

Overige indus trieët 570 (6) 1.130 (4) 1.400 (5) 3. 100 (5) 

(Bron: Achtste Industrialisatienota p.15; Zesde Industrialisatienota p.8; 
bewerkt door P .Fortuyn) 

1.2. Internationale aspekten 

De internationale betrekkingen speelden sinds de Tweede Wereldoorlog 

een grotere rol dan ooit tevoren. Stabiele wisselkoersen (stelsel 

van Bretton Woods), de liberalisatie van de handel (welke in eerste 

instantie beperkt bleef tot de handel tussen ontwikkelde landen) en 

internationale samenwerking (IMF, GATT, EEG) hadden hiertoe bijge

dragen. (6) 

Een van de gevolgen van deze versterkte internationalisatie van de 

produktie en de daaruit voortvloeiende internationale handel was een 

zich verdiepende internationale arbeidsdeling. Multinationale onder

nemingen vervulden in dit proces een sleutelrol. 

In de onderhavige periode steeg de export van de ontwikkelde landen 

in Europa jaarlijks gemiddeld 8%. De Nederlandse uitvoer steeg van 

2.719 mln. gulden in 1948 tot 16.596 mln. gulden in 1962. 

De na-oorlogse ekonomiese politiek in Nederland was sterk gericht op 

de verbetering van de struktuur van het fsleven en een zo 

gunstig mogelijke internationale konkurrentiepositie te bewerkstel

ligen. 

Het aandeel van Nederland aan de wereldhandel steeg van 3,0 % in 

1952-1954 tot 3,8 % in 1962-1964. Deze van 25 % was ge-

ringer dan die van Japan, West-Duitsland en Italië en had een zelfde 

omvang als de toename van België, Frankrijk en Zweden. De USA en 
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Groot-Brittanië zagen hun aandeel dalen. (7) 

De sektor voedings- en genotmiddelen nam bij de Nederlandse export 

in de hele periode het voornaamste deel voor haar rekening. Elek

triese en niet-elektriese machines namen in de loop der jaren een 

steeds belangrijker positie in. Dit gold in mindere mate voor de 

sektor vaste en vlóeibare minerale brandstoffen. 

De invoer steeg van 4. 965 mln. gulden in 1948 tot 19. 385 mln. gulden 

in 1962. Ook hiervoor gold dat een groot aandeel voor rekening 

van de voedings- en genotmiddelan kwam. Wat minder was dit het ge

val bij de vloeibare en vaste minerale brandstoffen. Grondstoffen, 

olieën en vetten hebben gedurende bijna de gehele periode het be

langrijkste deel van het import-pakket uitgemaakt. Na 1960 daalde 

de import hiervan, zowel in de relatieve als in de absolute zin. 

Het aandeel van elektriese en niet-elektriese machines nam ge

staag aan gewicht toe en vormde op het einde van de periode het be

langrijkste deel van de totale import. (8) 

In de groeiende wereldhandel nam de handel in industriële produkten 

een steeds belangrijker plaats in. Voor de 1953-1964 steeg 

het volume van de werelduitvoer van fabrikaten met 150 %, terwijl 

dat van de zgn. primaire produkten toenam met 75 %. Tevens trad 

een verschuiving op in de richting van meer gekompliceerde produkten, 

duurzame konsumptiegoederen en kapitaalgoederen. Het aandeel van 

deze produkten aan de wereldhandel steeg in deze periode van 20 % 

naar 30 %. (9) 

In overeenstemming hiermee was in de samenstelling van de wereld

handel de handel tussen de industriële landen veel intensiever ge

worden. Het aandeel van de industrielanden aan de totale wereldex

port steeg van 63 naar 68 %. Het aandeel van de minder-ontwikkelde 

landen daalde met 6,5 % tot 20 %. Deze ontwikkeling is in belángrijke 

mate beïnvloed door de vorming van de EEG. 

De Nederlandse uitvoer konsentreerde zich in de loop der tijd meer 

en meer op West-Europa en in het bijzonder op de landen van de EEG. 

In 1953 bedroeg de uitvoer naar West-Europese landen 58 % van de 

totale export en naar de EEG-landen 36 %. In 1964 was dat opgelopen 

tot 78,5 %, resp. 56 %. Dit ging ten koste van de uitvoer naar de 

ontwikkelingslanden, van 20,5 % naar Il % en de overige industrie

landen van 12 naar 7 %. Deze verschuivingen kunnen we ook, zij het 

in minder scherpe vorm, waarnemen bij het spreidingspatroon van de 

invoer. ( 1>0) 
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De relatief jonge Nederlandse industrie kon op de expanderende we

reldvraag naar goederen en diensten tamelijk goed inspelen. Neder

land ontwikkelde zich tot een volwassen industriële natie met het 

aksent op de internationale dienstverlening en op internationaal 

verhandelbare goederen, die tamelijk grondstof- e.n kapitaalintensief 

waren. De industrie richtte zich daarbij sterk op de verwerking van 

grondstoffen en de produktie van halffabrikaten; De internationale 

konkurrentiepositie was gebaseerd op een goed, maar vooral goedkoop 

produkt •. (11) 

Een konsekwentie daarvan was·de strikte kontrole op het verloop van 

de arbeidskosten. Er werd daartoe een heel institutioneel netwerk 

opgebouwd om tesamen met de erkende vakcentrales een geleide loon

politiek te kunnen doorvoeren. De sterke uitbreiding van de sociale 

zekerheid werd gefinancierd door de premies in belangrijke mate ten 

koste te laten komen van het inkomen uit arbeid. (12) 

Gedurende de gehel periode lag het inkomen per hoofd van de bevolking 

in Nederland 5 % tot 35 % beneden het peil van de overige Westeuro

pese landen. Tot omstreeks 1960 gold Nederland als een van de goed

koopste produktielanden. (13) 

1.3 De grenzen van het type industrialisatie. 

Vanaf het einde van de jaren vijftig manifesteerdenzich steeds ster

ker de grenzen van het hier geschetste type · industriálisatie: 

1. door de voortdurende stijging van de vraag op de wereldmarkt bleef 

de behoefte aan arbeidskracht toenemen. De schaarste op de arbeids

markt die hiervan het resultaat was, manifesteerde zich als eerste 

in het westen des lands. In de stedelijke centra remde het arbeids

krachtentekort de expansie van het produktie-apparaat; 

2. nadat in 1959 in het stelsel van de geleide loonpolitiek een ver

andering was aangebracht, waardoor rekening kon worden gehouden 

met sektorale produktiviteitsverschillen, stegen van 1961 de lonen, 

voornamelijk in relatie met de toenemende krapte op de arbeids

markt. Ook de daarop volgende loonsverhogingen waren bijna steeds 

groter dan de stijging van de arbeidsproduktiviteit. Een gevolg 

daarvan was dat het lage nivo van kosten. en prijzen meer en meer 

met de omliggende landen gelijk kwam te liggen en de internatio

nale konkurrentiepositie een fundamentele verandering onderging. 

Ondanks dit alles hield gedurende deze periode de stijging van de 
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uitvoer, overigens, gelijke tred met de,stijging van de wereld

handel; (14) 

3. Met name vanaf het begin van de jaren zestig bleven de uitvoer

prijzen achter bij het binnenlandse peil en ook bij_ het kostenver

loop in de industrie. "De conclusie lijkt gewettigd", stelde het 

CPB "dat bij de uitvoer volledige doorberekening van kosten minder 

goed mogelijk was; voor een ander, belangrijk deel echter was de 

kostenstijging van de uitvoerproduktie geringer dan die van de 

industrie als geheel, vooral daar waar de uitbreiding van de ex

port sterk was"; (15) 

4. door het relatief laag houden van de arbeidskosten werden inves

teringen in nieuwe technologie in een aantal arbeidsintensieve 

seltoren eerder afgeremd dan bevorderd. 

In de omringende landen was de situatie tegenovergesteld: gesti

muleerd door de prijskonkurrentie werd daar de arbeidsprodukti

viteit middels de modernisering van het produktie-apparaat nage

streefd. De nauwere verwevenheid tusen de ekonomieën vereiste ook 

in Nederland de invoer van nieuwe technologieën. 

Driehuis en Noord noemen.nog drie andere redenen om tot een ra

tionalisatie van het produktieproces over te gaan. De kosten van 

arbeid stegen, zeker na 1961, sneller dan die van het kapitaal. 

De kapitaalintensieve produktie zou, gegeven de vergrote omvang 

van de nationale markten, ceteris paribus, de winstgevendheid 

vergroten, Ook de vraag naar de goederen veranderde zodanig dat 

meer kapitaal- en energie intensieve produktiewijzen vereist 

waren. De toepassing van nieuwe technieken vereiste nieuwe or

ganisatievormen binnen de bedrijven. De bedrijfsgrootte diende 

meestal te worden opgevoerd. Er ontstond de neiging tot markt

beheersing en -bescherming, waarvan ook een impuls tot konsen

tratie uitging. Omdat het eigen vermogen voor de financiering 

van nieuwe technieken en de expansie meestal onvoldoende was 

ontstond een grote behoefte aan extra financieringsmiddelen, 

hetgeen de afhankelijkheid van het bedrijfsleven van de banken 

vergrootte. (16) 

Tot op zekere hoogte grep.en. de verschillende typen maatregelen die 

door het bedrijf sleven werden genomen teneinde de opduikende gren

zen aan de verdere ontwikkeling te verleggen of te overwinnen, in 

elkaar. Er trad een aanzienlijke schaalvergroting op in de produk-
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tie. De grote ondernemingen -die 3% van het totale ondernemings

bestand uitmaakten- namen in 1964 meer dan de helft van de indus

triële werkgelegenheid voor hun reke~ing. Ze namen ook meer dan de 

helft van de totale af zet van de industrie en niet minder dan 70 % 

van de indutriële export voor hun rekening. (17) 

TABEL III.4 
De ontwikkeling van de ·verdeling van ondernemingen naar bedrijfs
grootte, naar aantal en arbeidsplaatsen (in %) van het totaal, 

kleine ( 10-49 arb.) middelgrote (50-499 arb.) grote (meer dan 500 arb.) 

onder- arbeids- onder- arheids- onder- arbeids-
nemingen plaatsen nemingen plaatsen nemingen, plaatsen 

1953 69 16 28 39 3 45 

1964 67 14 30 35 3 51 

Teneinde arbeidsschaarste te ondervangen begonnen enkele bedrijven 

op snel toenemende schaal arbeidskrachten uit het Middelandse Zeege

bied te werven. (18) 

In een aantal bedrijfstakken had de ontwikkeling van de produktie

techniek, met name bij de grotere ondernemingen, geleid tot een hoge 

graad van standaardisatie en mechanisatie. Binnen de afzonderlijke 

bedrijven trad daardoor een verdieping van de arbeidsdeling op: 

het arbeidsproces werd opgesplitst in kleinere, relatief ten op

zichte van elkaar verzelfstandigde deelprocessen. Deze verdergaande 

bedrijfsinterne specialisatie leverde vervolgens de mogelijkheid be

paalde delen van een productieproces te verzelfstandigen en daar

voor zelfs een aparte lokatie te zoeken. 

Een geografiese spreiding van de produktie leverde de mogelijkheid 

voor ieder van de deelproduktieprocessen een vestigingsplaats te 

zoeken, waar deze het meest optimaal kon worden ontplooid. Sterk 

arbeidsintensieve delen konden worden gevestigd in regio's met een 

ruim arbeidsaanbod, afzetgevoelige delen in het centrum van het 

marktgebied, etc. De konsentratie van de produktie in grotere onder

nemingen leverde daarmee de basis voor de mogelijkheid tot ruimte

lijke decentralisatie van de produktie. 

Het afzonderen vari een of meerdere produktiefunkties uit een groter 

verband en deze elders zelfstandig te vestigen kon slechts als te-
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gelijkertijd de problemen die betrekking hebben op het instandhouden 

van de funktionele samenhang in he.t totale proces waren opgelost. Om 

deze reden voltrokken zich dergelijke ontwikkelingen met name in de 

vorm van nevenvestigingen van grote bedrijven. (19) 

De hier geschetste samenhang tussen konsentratie van de produktie en 

de -mogelijkheid tot- ruimtelijke decentralisatie, deed zich in de 

onderhavige periode onder andere voor in de voedingsmiddelenindustrie, 

elektriese apparaten, metaalwaren, kleding, textiel (m.n. kunstvezels) 

en de chemie. Deze leverden relatief lichte, hoogwaardige produkten 

met een gering volume, waarvan de produktieaktiviteiten niet direkt 

zijn gebonden aan de aanwezigheid van natuurlijke bestaansbronnen 

of zeer intensieve transportaktiviteiten vereisten. (20) 

Voor de bedrijven die de mogelijkheid tot ruimtelijke differentiatie 

van produktiefunkties hebben benut, was het zoeken naar de benodig

de arbeidskracht de belangrijkste drijfveer. Daarbij kwam veelal het 

voordeel dat ook de huisvestingsproblemen van de betrokken bedrijven 

konden worden opgelost: in een groot aantal gevallen konden bedrijven 

door ruimtegebrek in hun bestaande lokatie niet de gewenste uitbrei

ding van de produktiekapaciteit realiseren. (21) 

De ruimtelijke spreiding welke in deze zin optrad bleek sterk selek

tieve aspekten te bezitten. Empiries onderzoek toont aan dat er drie 

typen arbeidsmarkten waren,waar telkens verschillende typen deel

funkties gevestigd werden: (22) 

1. de sterk verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebieden met een 

gedifferentieerde arbeidsmarkt, een aanbod aan hooggeschoolde 

arbeidskracht waarvan de prijs weliswaar hoger was,maar die niet 

opwoog tegen de voorde~en van hoge marktdichtheid, de aanwezig

heid van andere bedrijven, universiteiten, etc.; (23) 

2. de traditionele industriële regio's met een meestal eenzijdige 

ekonomiese struktuur. Hier was sprake van een industriële tradi

tie: de bevolking was er 'industrie-minded' en de noodzakelijke 

. voorzieningen waren voorhanden. Arbeidskracht was beschikbaar van

wege de reorganisaties in de traditionele bedrijfstakken en/of 

omdat er sprakewasvan een komplementaire arbeidsmarkt. Zo werd 

de eerste Philips- vestiging na de Tweede Wereldoorlog, in over

leg met de Staatsmijnen, gevestigd in Sittard, omdat er voorna

melijk behoefte was aan vrouwelijke arbeidskrachten, terwijl de 

mijnen bijna uitsluitend mannelijke arbeidskrachten gebruikten; 

(24) 
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3. de landelijke gebieden met een hoog aanbod aan ongeschoold per

soneel dat in de landbouw en de daarmee gelieërde ekonomiese akti

viteiten geen emplooi meer vond, ,In deze gebieden konsentreerden 

zich de relatief arbeidsintensieve en lager-geschoolde produktie

funkties. (25) 

Het vraagstuk van de ruimtelijke spreiding is hiermee natuurlijk niet 

uitputtend behandeld. Naast de hier geschetste spreiding van de pro

duktie als resultaat van een opsplitsing van hèt produktieproces 

binnen afzonderlijke bedrijven, kan ruimtelijke spreiding ook het 

resultaat zijn van verdringingsprocessen, die vooral voortkomen uit 

de konkurrentie om de beperkte arbeidskracht en het ruimtegebrek in 

de grote stedelijke agglomeraties, of van een relatièf sterke groei 

van bepaalde aktiviteiten in gebieden waar dat tot dan toe niet 

het geval was, bijvoorbeeld als gevolg van beleidsmaatregelen, of 

door ontstane relatieve liggingsvoordelen. (26) 

Op basis van bestaand onderzoek is het onderlinge gewicht van de 

verschillende tendensen niet vast te stellen, (27) 

1.4. De ontwikkeling van de werkgelegenheidsstruktuur. 

De totale werkgelegenheid in de industrie steeg van 1,49 mln. ar

beidskrachten in 1950 tot 1,89 mln. in 1965, het jaar waarop het 

maximum werd bereikt. Deze toename van 26 % werd nog overtroffen 

door de stijging van de tertiaire sektor: ruim 31 %. Bij de parti

kuliere bedrijven in deze sektor steeg de werkgelegenheid van 1,30 

mln. arbeidskrachten in 1950 tot 1,71 mln. 1965. Rij de overheid was 

de omvang van de werlgelegenheid respektievelijk 0,39 en 0,52 mln. 

(28) 

Deze aanzienlijke toenamen kwamen voor rekening van verschillende 

faktoren. Allereerst was dat de groei van de beroepsbevolking van

wege de sterkegroei van de totale Nederlandse bevolRing. Daarnaast 

daalde de werkgelegenheid in de landbouw van 0,58 mln, arbeidskrach

ten in 1950 tot 0,39 mln. in 1965. 

Hoewel het totale ef fekt niet kan worden gekwantificeerd, kwam ook 

arbeidskracht vrij door een daling van de werkgelegenheid in kleine 

bedrijven, ambachten en minder produktieve bedrijven. Tot slot steeg 

in de eerste fase van de industrialisatie het deelnemingspercentage: 

het aantal personen van iedere honderd Nederlanders dat aan het 

arbeidsproces deelnam. 



Het bleek dat de toename van de beroepsbevolking in de eerste 

jaren van de industrialisatie in werkelijkhied groter was, dan op 

grond van lóuter demografiese faktoren verwacht mocht worden. Dat 

gold ook voor de periode 1952-1957. Toen steeg de totale binnen

landse beroepsbevolking met 331.000 mensjaren. Op basis van de 

demografiese gegevens was een toename van 191.000 verwacht.In de 

erop volgende twee jaar daalde deze 'extra toename ' aan arbeids

krachten, ondanks de aanwezige grote vraag snel: de stille reserves 

aan arbeidskrachten raakten klaarblijkelijk uitgeput. 

Als redenen voor deze 'extra' toename van de beroepsbevolking werden 

genoemd: 

1. onder invloed van de zeer gunstige konjunktuur was de vraag naar 

arbeidskracht groot. Tal van arbeidskrachten zijn daardoor in het 

arbeidsproces opgenomen die anders om verschillende redenen daar

buiten zijn gebleven (o.a. ouderen en minder-validen); 

2. meer dan vroeger het geval was, nam ook de gehuwde vrouw aan het 

arbeidsproces deel; 

3. de emigratie naar.o.a. Canada en Australië liep sterker terug dan 

verwacht. Tot slot moet daar de repatriëring uit Indonesië aan 

worden toegevoegd. (29) 

De daling van próduktie en investering in 1957 betekende ook een daling 

van de werkgelegenheid, welke zich in de ja~en erop herstelde. De dan 

volgende jaren tot 1964 werden gekenmerkt door een toenemende krapte 

op de arbéidsmarkt. 

Veel sneller dan in de voorgaande periode daalde toen het arbeids

volume in de landbouw en de ambachten. De arbeidsreserve daalde even

eens sterk en er traden op een aantal plaatsen grote arbeidstekorten 

op. (zie ook tabel III.5) 

Met uitzondering van het westen, daalden in het hele land de deel

nemingspercentages. Onderstaande grafieken illustreren dat. 
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GRAF:IEK III. 1 
Deelnemingspercentage per landsdeel 'arbeidsvolume en geregistreerde 
arbeidsreserve' in bevolking 15-64 jaar. 

Hoon! Oost West Zuid Nederland 

\ 

/-
-'"\! 

196.5 

(Bron: CBS Arbeidsvolume 1950-1966, p. 18) 

Een vergelijking van de ontwikkeling van de beroepsbevolking naar 

verschillende leeftijdskategorieën en naar sexe tussen 1947 en 1960 

laat zien, dat deze daling werd. veroorzaakt door drie tendensen: 

1. een daling van de deelnemings.percentages van de mannelijke be

volking jonger dan 25 jaar in ieder landsdeel. In mindere mate 

was dit het geval bij de vrouwelijke bevolking in deze leeftijds

kategorie. Dit is voornamelijk toe te rekenen aan de stijging van 

deelname aan verschillende vormen van dagonderwijs; (30) 

2. de deelnemingspercentages van de bevolking van 65 jaar en ouder 

waren in ieder landsdeel afgenomen. In het bijzonder trad dit 

op vanaf 1957, hetgeen in verband kan worden gebracht met de in

voering van de Algemene Ouderdomswet op 1 januari 195 7.; 

3. bij de mannelijke bevolking van 25-64 jaar waren de deelnemings

percentages in alle landsdelen toegenomen. Bij de vrouwelijke 

bevolkingsgroep in dezelfde kategorie waren deze in de landsdelen 

Noord, Oost en Zuid aanzienlijk gedaald. Mogel:ijkerwijs hield 

dit verband met de daling van het aantal bedrijven in de land

bouw, de detailhandel en het ambacht die vaak meewerkende vrouwe

lijke gezinsleden kenden. (31) 
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Als gevolg van de industrialisatie traden belangrijke verschuivingen 

op in de struktuur van de werkgel~genheid. 

TABEL III 5 
Sekotrale verdeling van de werkgelegenheid in Nederland in %, 

Landbouw NtJVer eid Diensten overheid Ger .Arbeids 
& Reserve 

Visserij 

1950 J5, 1 38,8 33,8 10,2 2, 1 

1951 14,8 39,2 33,9 9, 7 2,4 

1952 14,4 37,9 33,8 J0,3 3,6 

1953 13,9 38,9 33,5 11,0 2, 7 

1954 l3,5 39,6 33,6 11 ts 1,9 

1955 13,0 40,0 34,0 11,5 1,3 

1956 l2, 7 40,4 34,4 11,6 1,0 

1957 12,3 40,2 34, 7 11,6 1,3 

1958 11,9 39,2 34,9 11,6 2,4 

1959 11,5 39, 7 35,3 11,6 1,8 

1960 11,0 40,5 35, 7 11,6 1,2 

1961 i0,5 40,9 36,2 ll,6 0,8 

1962 10,0 41,0 36,6 11,6 0,8 

1963 9,5 41, 1 37,0 11,5 0,8 

1964 9,8 41 ~5 37,4 11,.4 o, 7 

(Bron: CBS Arbeidsvolume 1950-1966) 

Het aandeel van de industrie en de tertiaire sektor nam in de totale 

werkgelegenheid toe, ten koste van het aandeel van de landbouw en de 

visserij. 

Bij de toename van de werkgelegenheid in de industrie, kwam 42 % 

voor rekening van de metaalnijverheid. De bouwnijyerheid was goed voor 

38 % en de chemie voor ruim tl %. Deze drie bedrijfstakken stonden 

daarmee voor ruim 90 % van de toename van het arbeidsvolume. 

Vanaf 1957 nam het aandeel van de dienstensektor in de werkgelegen

heid snel toe. Tot dan toe was er sprake van een zekere paralleliteit 

in de toename van de sektoren nijverheid en dienstverlening. Vanaf 

1957 is daarvan geen sprake met;!r: de werkgelegenheid in de diensten

sektor steeg aanmerkelijk sneller. (32) 

Verschuivingen in·.•de dienstensektor kunnen worden gerelateerd aan de 

sterke industriële expansie en aan de -daarmee samenhangende- ver

hoging van de welvaart. 

In het eerste geval resulteert de ontwikkeling uit de ontplooiinu van 

de bestaande en nieuw ontstane aktiviteiten ·tén behoeve van 
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de industriële produktie: reklame, en ekonomiese advies-

buro's, architektuur- en ingenieursburo's, etc. De dynamiek hiervan 

is nauw.verbonden met die van de ind~striële ontwikkeling. 

In het tweede geval betreft het diensten wier ontwikkeling wordt be

paald door de omvang van de bevolking en de daarin aanwezige koop

kracht. 

Het is in het kader van deze studie onmogelijk de geschetste ten

densen met betrekking tot de industrialisatie en industriespreiding, 

de processen van vrijzetting van arbeidskracht uit de landbouw, am

bachten, kleine en minder produktieve bedrijven en de ruimtelijke 

spreiding van bevolking en arbeidskrachten hier verdergaand in hun 

onderlinge samenhang te verklaren. We zullen ons beperken tot het 

weergeven van enkele belangrijke resultaten van deze geschetste ont

wikkeling. Vastgesteld kan worden dat de ekonomiese groei, de in

dustrialisatie en de daarmee verbonden ekonomiese struktuurverander

ingen zich niet in dezelfde mate en op een gelijke wijze in de af

zonderlijke regio's hebben afgespeeld. 

2. REGIONAAL-EKONOMIESE STRUKTUURVERANDERINGEN 

Aan de hand van enkele indikatoren willen we in deze paragraaf de, 

in het verband van deze studie, belangrijkste verschillen in de eko-

nomiese struktuur van de weergeven. Een bezwaar van de 

hier gepresenteerde gegevens is, dat ze op provinciaal nivo zijn 

samengesteld, Het regionaal beleid richt zich evenwel veelal op 

delen van provincies. Desalniettemin kunnen enkele faktoren die voor 

de ontwikkeling van het regionaal beleid in deze periode van belang 

zijn worden geschetst. 

2.1. De provinciale van het arbeidsvolume. 

De toename van het arbeidsvolume in Nederland over de periode 1950-

1964, van 3,8 mln. naar 9,5 mln. arbeidsjaren, vond niet in gelijke 

mate over de provincies verdeeld plaats. Ook in de tijd voltrok de 

toename zich niet 

Tot de recessie van 1957/1958 kenmerkte de industrialisatie zich door 

een verscherping van de ongelijkmatige regionale verdeling van de eko

nomiese aktiviteiten. 
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Het totale arbeidsvolume steeg in de westelijke provincies. Dat 

gold in nog sterkere mate in de provincies Noord Brabant en Limburg. 

De noordelijke provincies bleven achter, en dat gold ook voor Zee

land en Overijssel en in mindere mate voor Gelderland. 

Vanaf 1958 verbeterde de situatie in de noordelijke en oostelijke 

provincies. In absolute aantallen bleef de groei in de provincies 

Noord- en Zuid Holland over de gehele periode de grootste. 

TABEL III.6 
Procentuele toename van enkele diensten verbonden met de industriali-

Friesland -0..,9 2,6 

!)rente 0,8 5,9 

Overijssel 1,8 4,2 

Gelderland 2,2 5,3 

Utrecht 3,5 7 ,2 

Noord Holl. 3,4 5,2 

Zuid Hóll. 4,0 4, 1 

Zeeland 1,6 0,2 

Noor<l Brab. s,o 6,8 

Limburg 5, 3 3,5 

(Bron: berekend uit CBS Arbeidsvolume 
1950~64) 

Als gevolg hiervan traden verschuivingen op in de provinciale aan

delen aan het totale arbeidsvolume. 

De ongelijkheid in de ontwikkeling van het arbeidsvolume in enkele 

provincies ontstond vooral door de geringere ontwikkeling van het 

arbeidsvolume in de industrie en in de diènstverlening. Voor wat be

treft de industrie trad voor de noordelijke provincies eerst in 1959 

een duidelijke kentering in. De achterblijvende van Overijssel 

stond in het oostelijke landsdeel naast de expansie van industrie en 

dienstverlening in Gelderland, welke iets eerder dan in de noorde

lijke provincies, maar ook pas in de tweede helft van de vijftiger 

jaren inzette. 
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TABEL III. 7 
De toename van het arbeidsvolume in de industrie in 1950-1958 en 
1950-1964 

1950-1958 1950-1964 

so uut vrocentuee a procentuee 
(1000 mens- (1000 mens-
jaren) jaren) 

ron1ngen 0.6 l. 0 ló.2 27.0 

Friesland 3.1 6,6 14.2 30.4 

Drente 

Overijssel 7.8 5.9 26. 7 20.1 

Gelderland 21.0 13.1 47.8 29. 7 

28.8 9.8 74.5 ~ 
Utrecht 7 .2 8.6 20.2 24.1 

Noord-Holland 10.s 4.0 40.3 15.0 

Zuid-Holland 22. 7 6.8 
40. 7 6.0 

Zeeland -o.s -1. 6 12.6 

Noord-Brabant 39.2 18.1 40.1 

Limburg 

Nederland 136.0 9. 1 369.0 24. 7 

(Eigen berekening op basis van CBS Arbeidsvolume 1950-1966) 

De spreiding van de diensten verliep niet parallel met die van de 

in~ustrie. l)pnieuw zijn het de Noord Brabant, Limburg en 

Gelderland, waar met name na 1957 een sterkere toename van het ar

beidsvolume in deze sektor tot stand kwam. Het netto resultaat was 

een spreiding; de omvang ervan was veel kleiner dan die van de in

dustrie. 

Een uitsplitsing van de tertiaire sektor naar oriëntatie (bevolkings

gericht c.q. produktiegericht) laat dat met name die delen, 

waarvan de ontwikkeling nauw is verweven met die van de industrie 

sterk gekonsentreerd warenin het zwaartepunt van de eko-

nomie van Nèderland en dat deze konsentratie zich had versterkt. 

Zie tabel III.9 

Zoals te verwachten gold dat niet voor het andere deel van de ter

tiaire sektor. Daarvoor was het beeld van de spreiding veel minder 

geprononceerd. 

Zie tabel III.10 
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TABEL III. 8 
De toename van het arbeidsvolume in de tertiaire sektor in 
1950-1957 en 1950-1964 

1950 - 1957 1950 - 1964 

abs. % abs. % 

Groningen 1. 7 2.5 1o.2 14. 7 

Friesland o. 3 o. 5 6. 5 10.4 

Drente 3. 1 10.0 9.5 30.5 

Noorden 5. 1 3.1 26.2 16. 1 

Overijssel 7. 6 3. 1 23. 6 28.0 

Gelderland 17 .o 12. 1 50. 7 36.1 

Oosten 24.6 11.0 74. 3 33. 1 

Utrecht 9,6 9.8 34.4 35. 1 

INoord-Holl.1 39. 3 11. 3 96.2 27. 7 
1 1 
fZuid-Holl. ! ~ _l1d 132.0 ~ 

-
Westen 107 .4 12.2 262. 6 29.8 

Zeeland 3.4 9.6 7. 1 20. 1 

Noord-Brab.j 19.5 13.4 55. 9 38.4 

Limburg .!1.,2 13. 7 31. 3 35. 1 

Zuiden 35. 1 13.0 94. 3 34.9 

Nederland 224 13.2 496 29.2 

1 

(Eigen berekening op basis van CBS Arbeidsvolume 
1950-1966) 

TABEL III.9 
Procentuele toename van enkele diensten verbonden met de industri
ele ontwikkeling 

1950 - 1957 1950 - 1964 

Groningen 1.1 10.9 

Friesland -l. 7 4,0 

Drente 2'-2. ~ 
Noorden o. 7 9.8 

Overijssel 7. 1 27 .8 

Gelderland ~ ~ 
Oosten 11.5 33.8 

Utrecht 8.8 36.5 

Noord-Ho ll. 15.0 31.4 

Zuid-Hall. ~ ~ 
Westen 15.6 35.4 

Zeeland 10, 1 11.6 

INoord-Brab, 11.2 31 .1 

Limburg ~ ~ 
Zuiden 13.0 27 .2 

Nederland 14.2 31 .o 
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TABEL III.10 
Procentuele toename van enkele diensten verbonden met de toename 
van de 

1950 - 1957 1950 - 1964 

Groningen 6. 7 24,8 

Friesland 6.9 25.0 

Drente 49.4 

Noorden 29.9 

Overijssel 41.2 

Gelderland 48.8 

Oosten 13.3 46.0 

Utrecht 48.8 

Noord-Holl. 30.0 

Zuid-Ho ll. !2..& 
l-1esten 11.2 31.9 

Zeeland 11.s 58.8 

Noord-Brab. 13. 8 58.8 

Limburg ....!!1d ~ 
Zuiden 15.1 54. 2 

Nederland 12.0 38.2 . 

De afname van de werkgelegenheid in de landbouw versnelde vanaf 

1957-1958. Dit gebeurde het sterkste in de noordelijke en zuidelijke 

provincies. 

Opvallend is dat de omvang van de uitstoot van arbeidskrachten uit 

de landbouw met name in Noord en Zuid Holland overeenkwam met die 

van de meeste ' provincies'. Het relatieve gewicht van de 

verandering van de werkgelegenheid in deze sektor was in de overige 

landsdelen groter. 

De uitstoot van arbeidskrachten verschilde voor de diverse hier

binnen te onderscheiden bedrijfsklassen aanzienlijk. De grote uit

stoot van arbeidskrachten in zowel absolute als relatieve zin, vond 

plaats in de rivierklei- en zandgrondgebieden. De vermindering van 

het aantal bedrijven was in de weidestreken, de zeekleigebieden en 
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kwam in eerste instantie in de tuinbouwgebieden geringer, De 

voor rekening van de meewerkende leden en loonarbeidskrachten. 

TABEL !II. l l 
Afname van het arbeidsvolume in de landbouw in 1950-1957 en 
1958-1964 

i 1950-1957 1958-1964 

absoluut % absoluut % 
(x 1000 mensjl (x 1000 mensj) 

Groningen 3 10 8 28 

Friesland 6 13 8 21 

Drente 6 15 6 18 -
Noorden 15 12,7 22 22 

Overijssel 9 14 8 15 

Gelderland 14 15 13 16 

Oosten 23 15 21 16 

' 
Utrecht 2 10 3 18 

Noord Holl. 6 Il 6 13 

Zuid Holl. JO 8 Il - -
Westen 16 10 17 13 

Zeeland 1 4 6 25 

Noord Brab. 12 14 14 20 

Limburg 14 7 19 - -
Zuiden 19 12 27 21 

Nederland 73 12,5 87 18 

(Eigen berekening uit CBS Arbeidsvolume 1950-1966) 

2.2. De Werkloosheid. 

De ontwikkeling van de werkloosheid is het resultaat van de ontwik

keling van een groot aantal faktoren, zoals de omvang van de be

voling en beroepsbevolking, de werkgelegenheid en de kwalitatieve 

overeenstemming tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskracht 

De eerder gekonstateerde krapte op de arbeidsmarkt manifesteerde 

zich, zoals tabel III.12 laat zien, als eerste in de drie westelijke 

provincies, Al in 1956 daalde de werkloosheid daar tot onder 1 %, 

Ondanks de blijvende verschillen nam-.ook de werkloosheid in de 
overige gebieden in de erop volgende jaren gestaag af. 

In een aantal kleinere gebieden bleef de werkloosheid beduidend 

boven het landelijke en provinciale gemiddelde. 
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TABEL III. 12 
De ontwikkeling van de geregistreerde arbeidsreserve als percentage 
van het provinciale arbeidsvolume. 

1951 4,3 3,7 "' '·' ." '·' "' '·' '·' 2,4 

1952 6 '" '·' '·' "' "' "' "' 2.7 '·' '" "' 1953 4,9 4,4 '" 2,1 "' 2,4 '" '" '" 2,l 

19~4 "' 3,9 '" '" '·' '·' '·' '·' '·' '" o,B '·' l9SS "' 3,6 "' '" '·' 0,9 '" '" .., 
'" 195'6 '·' "' '" 0,9 0,7 0,6 0,7 0,6 '·' o,s 0,4 

~ 9S 7 J,2 3,7 "' l~4 0,9 0,9 ... '·' o,6 '·' 1956 '" '·' "' '" "3 ' '" "' '·' '" 2,4 

1959 "' '·' '" 2,1 '·' '" 1,4 '" "' "' '" ..• 
1961) '" '·' '·' '" o.• 0,1 0,8 0,8 '" '·' o,a '" 1961 '·' 2,3 "' ... o.• 0,6 0,6 0,6 '·' o,a '" 0,8 

1962 2.1 ." 2,6 0,8 0,6 0,6 0,6 o.s '·' o,• '" o,s 
1%3 1,9 '·' '·' ." o.• 0,6 o.o 0,6 '·' o,s "" ... 
!%4 '·' '" "' ... "·' 0,4 '·' ... "·' o,1 

{br<rn: CES Arbcidsvt>lUO'ie el\ g;:tegistree:tdè arbcÎd$.reserve 1950-1966). 

In de recessie van 1957/1958 liep het landelijke werkloosheidsper

centage op van 1 % in 1956 tot 2,4 % in 1958, In de drie westelijke 

provincies was de toename aanmerkelijk geringer en in de provincies 

in de overige landsdelen aanmerkelijk hoger dan het landelijke ge

middelde. 

Een uitzondering vormde Gelderland, waar de werkloosheid min of meer 

gelijk met het nationaal gemiddelde bleef, 

In verschillende onderzoeken is een statisties verband aangetoond, 

waaruit blijkt dat de ongelijkheid in de absolute regionale sprei~ 

ding van de werkloosheid toeneemt naarmate de landelijke werkgelegen

heidssituatie verslechtert, (34) 

Er worden daarvoor verschillende verklaringsgronden aangevoerd: 

1. de bedrijfstakstruktuurin de probleemregio's. Arbeidsintenstieve 

en konjunktuurgevoelige bedrijfstakken zijn in deze gebieden over

vertegenwoordigd; (35) 

2. in probleemgebieden is sprake van meer marginale bedrijven dan 

in de niet-probleemgebieden. In een periode van recessie zullen 

deze eerder worden aangetast, arbeidsplaatsen afstoten of zelfs 

helemaal laten verdwijnen; 

3. grote bedrijven met meer vestigingen hebben hun produktie-een-

84 



heden vaak gevestigd in perifere gebieden, vanwege de daar be

schikbare arbeidskracht. In een ekonomiese recessie komen deze 

delen van zo'n bedrijf als eerste voor reorganisatie, sanering 

of afstoting in aanmerking; (36) 

4. in de niet-probleemgebieden ligt de bezettingsgraad van bedrijven 

dichter bij de maximaal technies mogelijke bezettingsgraad. In 

een hoog-konjunktuur wordt de toename van de werkgelegenheid 

daardoor geremd, hetgeen de konjunktuurgevoeligheid van deze 

gebieden verminderd. (37) 

Voor ieder van deze oorzaken zijn plausibele argumenten aanwezig. 

Het is echter niet mogelijk het relatieve gewicht van deze zeer 

verschillendsoortige verklaringsgronden aan te geven. 

2.3. De veralgemening van de loon-afhankelijkhèid, 

Met de industrialisatie treèdt tevens een herstrukturering van de 

produkti,estruktuur op. Deze heeft niet alleen betrekking op de 

sektorale verdeling van de ekonomiese aktiviteiten, maar tevens op 

de organisatie ervan. 

De voor de industrie benodigde arbeidskrachten komen niet alleen uit 

de landbouw, maar tevens uit een reorganisatie van het overige deel 

van de produktie, Dit impliceert de schaalvergroting in de produktie, 

waarop we reeds wezen bij tabel IIL4, maar ook een veralgemening 

van de loonarbeid. (38) 

Er bestaat bij mijn weten, geen systematies overzicht in de relatie 

tussen de organisatie van de produktie en de ruimtelijke struktuur 

in Nederland. 

Het CBS heeft voor enkele jaartallen per provincie de verdeling van 

de industriële bedrijfsvestigingen naar grootte gepubliceerd. Daar

uit blijken weinig opzienbarende verschillen tussen de provincies. 

Omdat hierbij is afgezien van de eigendomsverhoudingen is het niet 

mogelijk de in paragraaf 1.3. geschetste tendens tot de geografiese 

spreiding van bedrijven in de vorm van nevenvestiging verder te 

kwantificeren. (39) 

Voor enkele bedrijven en bedrijfstakken bestaan case-studies, waarin 

de relatie tussen de organisatie van de produktie en de ruimtelijke 

spreiding ervan centraal staat, en voor Friesland is de situatie 

onderzocht. (40) 

85 



Met betrekking tot veralgemening van de loonarbeid, kan onderstaande 

informatie enig inzicht verschaffen. 

Het grootste aantal arbeidskrachten buiten loondienst treffen we aan 

in de landbouw, de detailhandel en in ambachten. 

In de landbouw daalde het aantal bedrijfshoofden in de periode 1947-

1965 met 22 %. In 1956 bedroeg deze daling nog slechts 5 %. De 

grootste daling is te vinden in de provicies Zeeland,, Friesland en 

Noord Holland; de geringste in Utrecht en Zuid Holland. (41) 

Het aantal ambachtsvestigingen daalde in de periode 1950-1964 met 

24 %. Ook hier golden aanzienlijk regionale verschillen. In de pro

vincies Noord en Zuid Holland bedroeg de daling ongeveer 20 %; in de 

noordelijke en oostelijke provincies en Brabant tussen de 29 en 27 %. 

Limburg en Utrecht vólgden het landelijke gemiddelde, 

Ook de detailhandel leverde hetzelfde beeld op, In de periode 1950-

1964 daalde het aantal zelfstandige bedrijven met ongeveer 12.000. 

Van deze vermindering van 9 % vond 2 % plaats in de periode 1950-

1960 en 7 % in 1960-1964, (42) 

Deze ontwikkeling is samengevat in tabel III.13. 

TABEL III.13 
De ontwikkeling van het arbeidsvolume van zelfstandigen per provin
cie 1950-1964 

1950 

195! 

1952 

1953 

l954 

1955 

1956 

195? 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 

1964 

Groningen FriE!eland IDrente OVerijssel Gelderland Utrecht Noord Holl. Zuid Holl. Zeeland Noord lkab. '. Liftiburg Nederland 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

99 98 98 98 99 100 100 100 100 99 98 99 

98 97 95 97 97 100 99 99 99 97 97 98 

95 95 95 95 95 100 99 98 98 96 96 97 

93 94 93 92 93 100 98 97 97 95 96 96 

92 91 92 91 92 HJO 97 97 97 92 94 94 

91 90 90 90 90 97 96 96 " 91 93 93 

"7 86 87 88 88 97 95 95 93 92 91 91 

86 82 86 88 86 95 94 94 88 81 89 89 

83 SI 83 87 82 95 93 93 88 86 81 88 

79 80 79 85 82 92 92 92 87 83 87 86 
79 78 .79 85 BI 92 91 91 84 82 85 85 

78 76 79 84 

179 

91 90 89 83 81 84 84 

77 74 75 83 78 89 9<l 88 83 80 84 

1 

82 

76 72 75 82 71 86 89 88 82 80 83 82 

berekening op basis van CBS Arbeidsvolume 195fJ-1"966 door van het totale arbeidsvolume het arbeidsvolume van loon
af Le r:rekken), 
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Af te lezen is, dat in ieder van de and~re provincies het proces 

sneller verliep dan in het westen. Voor de provicies Gelderland, 

Overijssel, Brabant en Limburg is het moeilijker waar te nemen, van

wege de heterogeniteit van deze provincies waar landelijke gebieden 

zijn. en industriële cenbra 

In het begin van jaren, na de ekonomiese teruggang van 

1951-1952, en na 1957 trad enige versnelling in de daling op in de 

meeste provincies. 

2.4. Het inkomensnivo 

De gekonstateerde verschuivingen in de geografiese verdeling van de 

beroepsbevolking en de veranderingen in de ekonomiese struktuur van 

de provincies hebben hun uitwerking in de ontwikkeling van het in

komen per hoofd van de bevolking. 

Onderstaande tabel III.14 geeft hiervan een beknopt overzicht. 

TABEL III. 14 
Gemiddeld inkomen per inwoner naar provincie 1950-1960 

indices 
Provincie 1950 19-55 1958 1960 ( 1950 - 100) 

1 
in guldens 1955 1958 1960 

Groningen 1.167 l.571 l .950 2.241 135 167 192 

Friesland 1.078 l .349 l. 750 2.023 125 162 188 

Drente 950 1.295 1. 700 1.920 136 179 202 

Overijssel 1. 123 1 .521 l.91() 2.164 135 170 193 

Gelderland 
1 

l .OS3 1.493 1.900 2.165 142 180 206 

Utrecht 1.224 1. 755 2.240 2.530 143 183 207 

Noord-Ho 11. l ,391 2.013 2.470 2. 795 145 178 201 

Zuid-Ho ll. 1.321 1.945 2.370 2.670 147 179 202 

Zeeland 1.209 l. 706 1.970 2.255 141 163 187 

Noord-:Srab. 995 1.461 1.820 2.092 147 183 21!l 

Limburg l.055 1.523 1.900 2.133 144 180 202 

Nederland 1.197 1. 707 2.120 143 177 201 . 
(Bron: Raad van het Midden & Kleinbedrijf) 

De provicies Zeeland, Friesland, Groningen en Overijssel bleven 

achter. De hoogste stijging werd gerealiseerd in de provincie 

Noord Brabant. Het gemiddelde inkomensnivo in Noord Brabant lag, 

evenals in Drente en Friesland echter, nog belangrijk lager dan het 

landelijke gemiddelde, 
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In vergelijking met de voorgaande fasen was de ontwikkeling van 1958 

tot 1960er een van toenemende vermindering van de verschillen in 

nivo's tussen de provincies. (43) 

2.5. Samenvatting. 

Als we voorgaande gegevens in verband brengen met elders gepubliceer

de informatie over bevolkingsgroei en migratie, kunnen we het volgen

de overzicht opstellen. (44) 

Ondanks een geringere natuurlijke aanwas van de bevolking en een 

relàtief hoog negatief migratiesaldo, bleef de werkloosheid in 

Groningen en Friesland op een aanzienlijk hoger peil dan het lande

lijke en nog hoger dan het peil in de drie westelijke provincies. 

Ook het inkomenspeil bleef achter. 

De eveneens hoge werkloosheid in Drente, dat ook een aanzienlijk 

negatief migratiesaldo had, kon voornamelijk worden toegeschreven 

aan de grotere uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw en 

-hoewel in absolute zin van veel geringer belang- de, in vergelijking 

met andere provincies, zeer langzame ontwikkeling van de werkgelegen

heid bij de overheid, 

Overijssel telde een hogere natuurlijke aanwas dan landelijk, als

mede een licht positief migratiesaldo. Voor een deel moet de geringe 

inkomensontwikkeling hieraan worden toegeschreven. Het aandeel van de 

industrie aan de ekonomie van de provincies -uitgedrukt in werkgele

genheid- was vanaf het begin zeer hoog, de ontwikkeling ervan ver

liep evenwel trager dan elders. 

De sterkere toename van de bevolking, door zowel de natuurlijke aan

was als een positief migratiesaldo, alsmede een hogere uitstoot van 

arbeidskracht uit de landbouw, kon in Gelderland min of meer door 

de toename van industrie en diensten worden opgevangen. De ekono

miese aktiviteiten indeprovincie groeiden met name na 1957. De 

sterke toename van de industrialisatie in Noord Brabant en Limburg 

was direkt verbonden met de snelle groei van de bevolking door 

natuurlijke aanwas. Ondanks de snelle groei steeg ook het inkomen 

per hoofd van de bevolking sterker dan elders. Eerst in de tweede 

helft van de vijftiger jaren trad ook een verhoogde uitstoot van ar

beidskrachten uit de landbouw op. 

In dit verband i§ de ontwikkeling van Zeeland het meest stabiel ge

bleven; gedurende de gehele periode bleer deze op een laag peil. 

88 



Het arbeidsvolume in de landbouw bleef tot 1953 konstant. Onder 

andere verband houdende met de Watersnoodramp, daalde dit iets in 

1953, om dan weer tot de recessie van 1957/1958 konstant te blijven. 

Daarna was de proportionele daling sneller dan in de meeste andere 

provincies. De ontwikkeling van het arbeidsvoltnne in de industrie 

vertoonde een spiegelbeeld van dat in de landbouw. Zowel de parti

kuliere als de overheidsdiensten groeiden even traag als in Fries

land en Groningen. 

De drie westelijke provincies kenden een wat geringere groei van de 

bevolking dan het landelijk gemiddelde, een snellere toename van de 

werkgelegenheid in de dienstensektor en een groei van werkgelegen

heid in de industrie. Deze lag weliswaar lager dan die van de beide 

zuidelijke provincies, maar hoger dan de noordelijke en de oostelijke 

provincies. In absolute aantallen overtrof de groei van de werkge

legenheid evenwel die in iedere andere provincie. 

Met name na 1957 trad een aanzienlijke ruimtelijke spreiding van de 

industrie op. Die van de diensten verliep daarmee niet geheel parallel. 

Opnieuw warenhet de provincies Noord Brabant, Limburg en Gelderland 

waar na 1957 een sterkere toename van het arbeidsvolume in deze sek

tor tot stand kwam. Het netto resultaat van de ontwikkeling in de 

tertiaire sektor was een spreiding, hoewel van geringere omvang 

dan die in de industrie. 

Een uitsplitsing van de dienstverlening naar oriëntatie (bevolkings

gericht, industriegericht) liet zien dat de bedrijfstakken in de 

tertiaire sektor, waarvan de ontwikkeling nauw is verweven met die 

van de industrie,sterk gekonsentreerd waren in het geografiese zwaar

tepunt van de ekonomie van Nederland en dat deze konsentratie zich 

had versterkt. 

Zoals te verwachten gold dat niet voor het andere deel van de ter

tiaire sektor. Daarvan nan:i het arbeidsvolume juist in de oostelijke 

en zuideliike provincies sterk toe. 
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3. HET SOCIAAL-EKONOMIES BELEID 1950-1964 

Zoals we in het vorige hoofdstuk ui~eengezet hebben was het debat 

over het type industrialisatie en het daarbij te voeren industria

lisatiebeleid in 1948 beslecht. De initiërende en sturende rol van 

de centrale overheid werd onder leiding van minister Van den Brink 

vervangen door een overheidspolitiek roet een voorwaardenscheppend 

karakter. Dat wilde overigens geenszins zeggen dat werd teruggegre

pen op de vóór-oorlog.se leer van de staatsonthouding. Krisis en 

oorlog hadden ook in Nederland het besef doen groeien dat een ak

tieve en meeromvattende rol van de staat noodzakelijk was. 

In de tweede helft van de jaren dertig was in de praktijk al ge

broken met de leer van de staatsonthoudin.g, De belangrijkste ver

woorder van deze leer, de minister-president van vijf kabinetten 

tot 1939, H.Colijn, was door omstandigheden keer op keer gedwongen 

geweest in de ekonomiese verhoudingen in te grijpen. 

Vanaf 1949 is in de onderhavige periode het primaat van de vrije 

ondernemingsgewijze produktie en het daaruit voortvloeiende type 

overheidsaktiviteiten niet meer fundamenteel ter diskussie geweest. 

Dit neemt niet weg dat er een aantal zeer felle sociaal-ekonomiese 

konflikten zijn geweest, zoals de Amsterdamse gemeentewerklieden

staking in 1955, maar de uitwerking daarvan was lokaal, (45) 

Tot in het begin van de jaren zestig bestond er een grote kontinui

teit in het sociaal-ekonomiese beleid dat door de opeenvolgende ka~ 

binetten werd gevoerd. De redenmentspositie van de Nederlandse on

derneming had steeds de hoogste prioriteit. (46) 

3.1. De vijf doelstellingen, 

In februari 1951 formuleerde de SER bijna en en passant vijf doel

stellingen voor het sociaal-ekonmiese beleid, welke in algemene 

kring als bepalend voor en ter beoordeling en evaluatie van het 

sociaal-ekonomiese beleid werden aanvaard: 

1. een zo volledig mogelijk benutten van de produktfefàktoren, voor

al een handhaven van volledige werkgelegenheid, zodat bet natio

naal inkomen zo groot mogelijk zou zijn; 

2, het bewaren van een evenwicht op de betalingsbalans; 

3. een investeringsnivo da~ toereikend was om een gestage van 

het inkomen per hoofd van de bevolking mogelijk te maken; 
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4. een aanvaardbare verdeling van het nationaal inkomen over de ver

schillende groepen die daarin deelden; 

5. de bevordering van een redelijke stabiliteit van het prijsnivo 

om een eerlijke inkomensverdeling in stand te houden, een goede 

konkurrentiepositie op de wereldmarkt te handhaven en tot zuinig

heid te manen. 

Benadrukt daarbij werd dat deze doelstellingen in onderlinge samen

hang dienden te worden bekeken en nagestreefd. 

Binnen dit geheel kreeg de doelstelling van het evenwicht op de be

talingsbalans in de opeenvolgende kabinetten, vanwege het open ka

rakter van de Nederlandse ekonomie een bijzonder gewicht. Overtrof 

de invoer de uitvoer, dan werd er ingegrepen, ook al had dat tij

delijk een toename van de werkloosheid tot gevolg. Dit bleek in 

1951-1953 en in 1957-1958 toen de regering twee maal een bestedings

beperking afkondigde met het vooropgezette doel het evenwicht op de 

betalingsbalans te herstellen. Aan deze politiek is beide keren door 

de vakbeweging haar volle medewerking verleend. Ze volgde daarbij 

de argumentatie van bijna alle organisaties op het sociaa·l-ekonomies 

vlak, namelijk dat een tijdelijke teruggang in de konsumptie en 

werkgelegenheid moest worden geaksepteerd om de werkgelegenheid in 

de toekomst veiliP, te stellen. Een negatieve ontwikkeling op de 

betalingsbalans zou ongunstige gevolgen voor de afzetmogelijkheden 

van het Nederlandse produkt in het buitenland hebben. De investeringen 

zouden teruglopen met als gevolg een rendementsdaling, sluiting en 

vermindering van de werkgelegenheid. 

Nederland was vanwege zijn geografiese ligging altijd sterk op de 

handel georiënteerd. Stabiele relaties met andere staten warendaar

bij van doorslaggevend belang. De oprichting van de Bebelux en de 

Europese Gemeenschap werden door de Nederlandse regering daarom al

tijd van harte ondersteund. Het doel was steeds hetzelfde: uitbrei

ding van de handelsrelaties en daarmee van de afzetmogelijkheden 

van Nederlandse produktie. 

Het spook van de werkloosheid uit de jaren dertig -met een maximale 

omvang in 1936 van 17,4 %-, de demoraliserende werking en de drái

ging die daarvan uitging op de struktuur van de maatschappij, maak

ten inet name bij de vakbeweging de volledige werkgelegenheid de be

langrijkste doelstelling. Men was bereid daarvoor veel te offeren. 

Onder verwijzing naar volledige werkgelegenheid werd door de besturen 
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het uitstel van de direkte konsumptie en het afzien van onmiddellijk 

te realiseren loonsverhogingen verdedigd en door de meeste leden 

aanvaard. Het looninkomen bleef over de gehele periode achter op de 

groei van het nationaal inkomen. 

Het prijsverloop over de gehele periode was rustig. De koopkracht 

van de loontrekkers steeg geleidelijk maar bepaald niet spektakulair. 

3.2. Struktuur- en konjunktuurpolitiek. 

De hoofdlijnen van het sociaal-ekonomies beleid richtten zich op 

het stimuleren van de investeringsbereidheid van ondernemers en de 

financiering van de investeringen enerzijds en op de verbetering 

van de kwalitatieve ontwikkeling van de industriële sektor ander

zijds. In het investeringsbeleid werd in steeds belangrijker mate 

gekoerst in een richting van stimulering door middel van globale 

belastingverlagende maatregelen. 

Een zeer belangrijk aspekt in dit verband was de voortzetting van 

de geleide loonpolitiek. De hierdoor ontstane achterstelling van 

het looninkomen bij het overig inkomen, maakte een vergrote inves

teringsaktivitei t mogelijk. (47) 

Voor nieuwe Nederlandse industriële aktiviteiten gold in de eerste 

jaren een 'opvoedende tegen buitenlandse konkurrentie. 

De aktieve staatsdeelname aan industriële projekten was, afgezien 

van de twee grote projekten Breedband N.V. en de Koninklijke Neder

landse Sodaindustrie, 

Ter financiering van de industrie werd een garantiefonds geschapen 

dat tot doel had financieringsmaatschappijen de mogelijkheid te 

geven risiko-mijdend om te zetten in risiko-dragend kapi-

taal. Ook voor het midden- en klein-bedrijf werden kredietmogelijk-

heden via 

groot. 

bij de Nederlandse Middenstandbank ver-

Ten behoeve van de opvoering van de kwaliteit van de industrie 

werden TNO meer middelen ter beschikking gesteld, terwijl ook een 

groter verwevenheid tussen research-instituten en bedrijven werd 

nagestreefd. In het kader van de produktverbetering paste ook het 

stimuleren van vakonderricht, met name in het technies onderwijs, 

De vestiging van buitenlandse voor de import van kennis 

en geavanceerde produktietechnologie, werd eveneens sterk aange-

moedigd en kreeg een grote Op J januari 1963 
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werden sinds de oorlog 295 dochtermaatschappijen en 215 deel

nemingen van buitenlandse ondernemingen geteld. Een zeer groot deel 

daarvan kwam uit de Verenigde Staten. (48) 

De technologiese ontwikkeling bleef evenwel een zorgenkindje. 

In weerwil van de toename van de overheidsbestedingen op dit terrein 

van 3,5 mln. gulden in 1948 tot 28 mln. gulden in 1963, werden de 

geringe vorderingen op dit terrein in de Achtste Industrialisatie

nota met zorg gekonstateerd. (49) 

De vraag naar het al dan niet ingrijpen van de staat in de ekonomie

se ontwikkeling stond na de oorlog niet meer ter diskussie. De 

manier waarop en de mate waarin juist wel. Een belangrijk teoreties 

en prakties fundament voor het verkrijgen van overeenstemming over 

deze vragen werd geleverd door het werk van J.M.Keynes. In zijn 

opvatting mocht de markt dan wel een efficiënt en effektief sturings

mechanisme zijn voor de aanwendings~richting en de verdeling van 

de ekonomiese middelen; ze garandeerde niet dat de ekonomiese akti

viteiten plaatavonden op het gewenste nivo, namelijk op het nivo 

waarbij sprake is van volledige werkgelegenheid. Daartoe diende 

een aktief overheidsingrijpen, waarbij de begrotingspolitiek en de 

monetaire politiek de belangrijkste instrumenten waren. 

In een periode van ekonomiese groei diende de overheid in het door 

haar gepresenteerde beeld zich terughoudend op te stellen en te zorgen 

voor de uitbreiding van de ruimte voor investeringsaktivitei ten voor het be

drijfsleven door o.m. overheidsbestedingen terug te dringen en haar 

beroep op de kapitaalmarkt zo gering mogelijk te doen zijn. Ook de 

belastinginning en de bevordering van een zo laàg mogelijke rente

stand hoorden daarbij. Naarmate de hoog-konjunktuur geprononceerder 

werd, diende de overheid rennnend op te treden, teneinde de ekonomie 

niet te snel te laten groeien. Dit kon worden bewerkstelligd door 

beperking van de konsumptie, stijgen van prijzen en het bevriezen 

van de lonen. Daarnaast konden belastingen worden verhoogd en de 

rentestand in opwaartse richting worden beïnvloed. In een neer-

gaande konjunktuur dient de overheid stimulerend op te treden door 

het aanbesteden van openbare werken, het aanmoedigen van konsuw.ptie 

en matigen van de rentestand en te trachten het bedrij.fsleven weer 

tot investeren te bewegen. 

Het doel van deze konjunktuurpolitiek was een gelijkmatiger ekono

miese groe~, waarbij disproporties in de groei werden voorkomen en 

bij een recessie de sociale gevolgen werden gereduceerd. 
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In Nederland werd in de jaren vijftig geexperimenteerd met een 

konjunktuurpolitiek die was gebaseerd op de denkbeelden van Keynes 

en de praktijk van de konjunktuurpolitiekvan de Verenigde Staten. 

Het succes ervan is elders uitvoerig besproken. (50) 

Voor onze studie zijn in dit verband nog twee opmerkingen van belang. 

Er bestond een zeker verband tussen de konjukituur-cyclus en de om

vang van het regionaal beleid. Bij een opgaande konjunktuur nam in 

onderhavige periode met de toename van de investeringen ook het aan

tal nieuwe bedrijfsvestigingen en bedrijfsverplaatsingen toe. De 

financiële prikkels om bedrijfsverplaatsingen naar de stimulerings

gebieden uit te lokken konden daardoor in een dergelijke periode 

geringer zijn. Bij een konjunkturele daling gold het tegenover

gestelde en de financiële stimuli dienden dienovereenkomstig te 

worden opgevoerd. Er was sprake van een gelijke gerichtheid van de 

globale konjunktuurpolitiek en het regionaal beleid. We zullen bij 

de behandeling van het regionaal beleid de omslagen in de konjunk

tuur direkt afgetekend zien, 

Een tweede opmerking betreft de verhouding tussen het ekonomiese 

struktuurbeleid en de konjunktuurpolitiek: de eerste had een hogere 

prioriteit dan de tweede. (51) 

4. HET REGIONAAL BELEID TOT 1959 

De eerste stap in het regionaal beleid, het opstellen van de ontwik

kelingsplannen, werd, zoals reeds is aangegeven, direkt ingegeven 

door de excessief hoge werkloosheid op plaatsen waar deze 'redelijk

erwijs' door migratie niet kon worden teruggebracht. Het trauma van 

de werkloosheid in de jaren dertig speelde daarbij een overwegende 

rol. De ontwikkelingsplannen dienden daarmee als een deel van de 

politiek om een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak voor de 

industrialisatie te verkrijgen. 

De aanvankelijke opzet van de ontwikkelingsplannen behelsde een 

'inhaalmanoevre' om de betreffende gebieden min of meer analoge vestig

ingsvoorwaarden als elders in den lande te verschaffen. Deze politiek, 

waarvan resultaten eerst op langere termijn werden verwacht, werd 

in 1953 aangevuld met een voor de korte termijn bedoelde prijsre

duktie en premieregeling BIK. 
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In de eerste jaren bleek ook dat de industrialisatie bij delen van 

de bevolking stuitte op belangrijk sociale, psychologiese en kultu

rele weerstanden. In de vorm van de' sociale planning' kreeg het re

gionaal ekonomies beleid een sociaal-kulturele pendant. 

Het aldus geformuleerde regionaal beleid had een strikt markt-kom

pensatoir karakter, Dit kwam in de regelingen zelf tot uiting: 

als de 'inaalhaalmanoevere' zou zijn afgerond en/of de werkloosheid 

in de gesteunde regio's zou verminderen en naar het landelijke ge

middelde zou opschuiven, hield het regionaal beleid op te bestaan. 

Het markt-mechanisme zou haar allokatie-funktie herkrijgen. 

De sociale planning had een strikt begeleidende funktie: het werd 

slechts daar toegepast waar het industriespreidingsbeleid van toe

passing was. 

De intensiteit van het regionaal beleid in deze eerste periode werd 

bepaald door de regionale verschillen in werkloosheid, de mate waar

in een hoger werkloosheidspercentage als politiek probleem werd ge

aksepteerd in relatie tot andere typen van overheidsbemoeiing, zo

als de ontwikkeling van de globale industriële struktuur en het kon

junktuurbe leid. 

4.1. De ontwikkelingsplannen en de BIK 

De eerste jaren was het regioneel beleid weinig suksesvol. Wat aan

vankelijk in de media werd voorgesteld als de 'beslissende stap voor 

verdere industrialisatie', stuitte op vele weerstanden. (52) 

In de in 1953 opgestelde 'Voortgangsnota inzake de uitvoering van 

de ontwikkelingsplannen' werd een geringe medewerking van de lokale 

overheden en het partikuliere initiatief in de betrokken gebieden, 

gekonstateerd. (53) 

Op veel plaatsen heerste onder de bevolking een zekere aversie tegen 

de komende industrialisatie.(We zullen daar in paragraaf 4.2. uit

voeriger op ingaan). 

Voor ondernemers gold een geringe bereidheid tot spreiding vanwege 

de vele problemen: 'de ondernemerdie tot vestiging van een industri

eel bedrijf in een dergelijke streek besluit, zal zijn éigen arbeids

markt als het ware moeten openen'. (54) 

Ook de opstelling van het Ministerie van Financiën had een rennnende 

werking. De plannen werden iii 1951, ten tijde van recessie opgesteld. 

In de hierdoor beargumenteerde bezuinigingspolitiek moest .de omvang 

van de ontwikkelingsplannen worden beperkt. Met de gunstige ontwik~ 
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keling van de konjunktuur vanaf 1952, verdedigde het ministerie de 

opvatting, dat 'juist in een periode van hoog-conjunctuur, waarin 

kennelijk vele industriële plannen tot nieuwe vestiging worden over

wogen en ook worden uitgevoerd, de kansen voor het oplossen van het 

werkloosheidsvraagstuk in de ontwikkelingsgebieden gunstig liggen', 

zodat een verdere beperking van de staatssteun zou kunnen worden 

doorgevoerd. (55) 

Om zijn direkte invloed op de uitvoering van de ontwikkelingsplannen 

te vergroten, werd door de minister van Financiën het systeem van 

'voorafgaande kredietopening' voor ieder van de in de plannen op

genomen projekten voorgesteld. (56) 

De direkte inmenging van de beleidsverantwoordelijkheid van het 

Ministerie van Economische Zaken werd zowel door Van den Brink als 

door zijn opvolger in het tweede kabinet Drees, J.Zijlstra, met suk

ses bestreden. 

In twee kort op elkaar volgende interpellaties in 1952 werd door 

de fraktievoorzitter van de PVDA Nederhorst, enige verruiming van 

de middelen ten behoeve van het terugdringen van de regionale werk

loosheid bereikt. 

In de eerste interpellatie zegde Van den Brink 1000 extra woningen 

in industriële centra ten behoeve van gehuwde werklozen uit ontwik

kelingsgebieden toe. De werkloosheid verminderde door het verhuizen 

van werklozen, terwijl aan de vraag naar arbeidskrachten in de grote 

steden kon worden tegemoetgekomen. 

In een tweede interpellatie bracht Nederhorst naar voren, dat de op

gaande konjunktuur enige verruiming in de besteding van overheids

gelden toestond en dat daarom ook extra geld ten behoeve van de ont

wikkelingsgebieden kon worden vrijgemaakt. 

Dat geld zou met name voor de sociale van de industria-

lisatie moeten dienen. Reeds eerder had de PVDA-fraktie ervoor ge

pleit de ontwikkelingsplannen niet te beperken tot 'huizen en fa

brieken bouwen alleen' màar 'de mens in de maatschappij' meer aan

dacht te geven. Het resultaat was een ophoging van de begrotingspost 

voor de ontwikkelingsgebieden met 3 mln. gulden. (57) 

Welvaartsplan Zuid Oost Drente. 

Toen in 1956 de laatste hand werd gelegd aan de werkzaamheden die 

in het Welvaartsplan Zuid Oost Drente waren opgenomen, was de alge

mene indruk van de resultaten zeer positief. Het plan bevatte drie 
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delen: mechanisatie van de turfproduktie, turf-research en industria

lisatie. 

Voor iedere fase in de turfproduktie die voor mechanisatie vatbaar 

was, waren machines ontwikkeld. De belangstelling ervoor bij de ver

veners bleek groot en de mechanisering van de bedrijf stak verliep 

snel. 

De turf-research werd een volkomen mislukking. Lang chemiese weg was 

getracht turf om te zetten in hoogwaardige koolwaterstoffen als 

grondstof voor verdere produktie. De hoge produktiekosten deden het 

projekt stranden. Pogingen om langs biologiese en chemiese weg turf 

te gebruiken als struktuurverbeteraar voor landbouwgronden, leverden 

eveneens geen resultaat, 

Het derde element van het Welvaartsplan; de industrialisatie, ver

toonde een gunstig beeld. Als resultaat van de ontsluiting van het 

gebied en de vele aktiviteiten van de lokale overheid vestigden zich 

in de periode 1951-1956 circa 20 industriële bedrijven in het ge

bied, De werkgelegenheid steeg van 3.555 in oktober 1950 tot 6,252 

in oktober 1958. (58) 

Daarmee kon niet alleen de aanwas van de beroepsbevolking, maar ook 

de uitstoot van de arbeidskrachten uit de veenderijen als gevolg van 

de mechanisatie worden opgevangen. 

'Er mag derhalve worden geconcludeerd' stelde een ambtelijke evalua

tienota medio 1956, 'dat het ontwikkelingsplan voor Z.O.Drente in 

enkele jaren tijd boven verwachting gunstige resultaten heeft op-

geleverd en gevolgen heeft gehad voor het gebièd, dat tot 

voor kort als een noodgebied werd beschouwd'. (59) 

Ruim een jaar later, op 21 oktober 1957, berichtte de Volkskrant, 

dat de werkloosheid in het gebied onrustbarend steeg, dat een aan

tal met staatssteun gevestigde bedrijven waren overgegaan tot ont

slagen en dat zelfs sluitingen dreigden. 

Ten westen van de Gelderse IJssel. 

In de ontwikkelingsgebieden Oostelijk West Friesland, Zuid West 

Brabant, Noord Oost Brabant en in de kernen Druten, Venray en Helden 

(toendertijd aangeduid als de gebieden ten westen van de Gelderse 

IJssel) daalde de werkloosheid in 1955-1956 en het percentage ont

wikkelde zich parallel met het landelijke gemiddelde. 

Dit werd geïnterpreteerd als dat er geen regionale omstandigheden 

meer waren, die de werkloosheid in ongunstige zin beïnvloedden. 
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Daarentegen tekende de werkloosheid zich_ in de noordelijke gebieden 

in ongunstige zin af. 

Ten westen van de Gelderse IJssel werkte het 'zelfeliminerend' mecha

nisme, dat in de BIK-regeling was ingebouwd: in toenemende mate kon

den de voor subsidie in aanmerking komende bedrijven niet aan de te

werkstellingsvoorwaarden voldoen. Binnen het Ministerie van Econo

mische Zaken werd om deze reden gepleit voor het opschorten van de 

BIK-regeling voor dez_e gebieden. (60) 

Met het naderen van de verkiezingen, die in het najaar van 1956 zouden 

worden gehouden, lag deze kwestie in de Tweede Kamer erg gevoelig. 

'Omdat de arbeidsmarkt in deze gebieden (ten westen van de Gelderse 

IJssel/PvH)'stelde een ambtelijk advies 'in de zomer krapper pleegt 

te worden (seizoenarbeid) en in de herfst weer ruimer,is het voor

jaar en de zomer de meest geschikte tijd om de premieregeling buiten 

werking te stellen'. 'Mocht U niettemin van mèning zijn dat uit-

stel van buitenwerkingstelling tot na de verkiezingen de voorkeur 

heeft' dan, zo werd voorgesteld, 'zouden aan de toekenning van sub

sidies meer restricties moeten worden verbonden'. (61) 

In de Staatscourant van 15 juni 1956 werd afgekondigd, dat subsidies 

niet meer uitgekeerd werden bij aanvragen kleiner dan 500 m2. Het 

recht op een uitkering kwam te vervallen als binnen een termijn van 

2 jaar -met een mogelijke verlenging van nog 1 jaar- niet aan de te

werkstellingsvoorwaarde is voldaan. Daarmee werden met n!lme de klei

ne bedrijven geraakt. (62) 

De verkiezingen mondden uit in het derde kabinet Drees (PvdA, KVP, 

ARP en CHU) met opnieuw J.Zijlstra als minister van Economische 

Zaken. 

Op 20 februari 1957 -in het voorjaar en na de verkiezingen- maakte 

de Staatscourant bekend, dat op 15 april 1957 de BIK-regeling zou 

worden opgeschort voor de gebieden ten westen van de Gelderse IJssel. 

Als argument hanteerde de minister de vermindering van werkloosheid: 

de sociale problematiek in de betreffende regio's was daarmee ten

minste afgezwakt; de premieregeling zou de konkurrentie tussen de 

bedrijven verstoren en een rationele vestigingsplaatskeuze, die als 

het resultaat werd van die konkurrentie nadêlig beïnvloed. 

Verstoringen van het marktmechanisme dienden zo snel mogelijk te 

worden hersteld. (63) 
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Bestedingsbeperking 1957. 

Een volgende beperking vond eveneens in het voorjaar van 1957 plaats, 

Onder druk van de minister van Financiën Hofstra, moest in het kader 

van de bestedingsbeperking op de begrotingspost 'regionale ontwikkeling' 

1 mln. gulden worden bezuinigd. Na bestudering van enige bezuini

gingsmodellen werd besloten de premieregeling, die toen nog slechts 

voor de noordelijke provincies gold, te beperken tot nieuwe inves

teringen, omdatuitbreiaingener 'toch wel zouden komen'. Verder 

kwamen 'uitzonderingsgevallen', i.c. gevallen van premietoekenning 

buiten de industrialisatiekernen, niet meer in aanmerking voor een 

premie. (64) 

De beperking van de werking van de premieregeling, zo werd telkens 

benadrukt, had niets met de werkgelegenheidssituatie in het noorden 

te maken. Ze kon evenmin worden toegeschreven aan een vermindering 

van het belang dat in 'Den Haag' aan de ontwikkeling van Groningen 

werd geheèht: de enige oorzaak was de afgekondigde bestedingsbe

perking. 

Op.vragen van PvdA-kamerlid Burger op 31 januari 1958 of de regering 

bereid was in de noordelijke provincies tot het herstel van de moge~ 

lijkheid van premieëring van uitbreidigg groter dan 500 m2 over te 

gaan, wordt op 11 februari bevestigend geantwoord. (65) 

Op 3 maart 1958 deelde de Staatscourant mede, dat de gemeenten Etten 

en Rucphen in Zuid West Brabant opnieuw in de BIK-regelingwaren~p

genomen, in verband met de snelle toename van de werkloosheid ter 

plaatse. 

4.2. Sociale Planning. 

De eerste ervaringen in de ontwikkelingsgebieden maakten duidelijk 

dat belangrijke weerstanden bij de bevolking zouden moeten worden 

overwonnen om de industrialisatie te laten slagen. 'De industriali

satie van het platteland betekent voorde betrokken samenleving 

steeds het inbrengen van een wezensvreemd element, waarop de samen

leving zich zal moeten instellen'. Een probleem dat temeer klemmend 

werd geacht 'daar in deze gebieden, vergeleken met andere delen des 

lands, door verschillende oorzaken dikwijls een achterstand op maat

schappelijk, cultureel en hygiënisch terrein aanwezig is, waardoor 

de sociale aanpassing in het kader van de industrialisatie nog 

extra bemoeilijkt kan worden'. (66) 
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Bij wijze van voorbeeld geven we een overzicht van een uit 1953 

daterend onderzoek naar de mogélijkheden en beperkingen van de 

industrialisatie in Oost Groningen, een van de ontwikkelingsge

bieden. (67) 

In dat onderzoek werd gekonstateerd, dat de gunstige mogelijkheden 

tot industrialisatie stonden tegenover de instelling van de bevolking. 

De scholingsgraad van de beroepsbevolking was laag, er was sprake 

van rigiditeit en een gebrek aan aanpassing. De bevolking kende een 

sterk traditionele instelling en een gebrek aan interesse en inzicht 

met betrekking tot de toekomst. 

Uitingen van deze konstateringen waren: 

1. de stroeve arbeidsmarkt: werkloosheid in de landbouw samen met 

tekorten aan geschoolde arbeidskrachten in de industrie; 

2. weifelachtigheid bij ondernemers om tot vestiging over te gaan; 

3. veel persoonlijke gezinskonflikten; 

4. neurotiese reakties bij de bevolking; 

5. veel instabiliteit bij afzonderlijk arbeiders. 

Het was dan ook niet verwonderlijk, luidde een van de konklusies, 

dat Oost Groningen de enige plek in Nederland was, waar een meerder

heid op de communisten stemde. 

Dit laatste was in andere gebieden niet het geval, maar ook daar 

werd gesproken over een instelling van de bevolking, die niet ge

schikt is voor industrialisatie: 'geringe welvaart, gebrek aan acti

viteit, geslotenheid en wantrouwen, vormen het beeld van dit gebied', 

Noord Oost Brabant. (68) 

De problematiek kent mijns inziens drie dimensies: 

1. problemen met bètrekking tot de organisatie van de arbeid. De 

landarbeid is geheel anders van karakter dan de industriearbeid 

en vereist een andere instelling van de werkende bevolking in het 

arbeidsproces; 

2. dat betekent eveneens dat het gehele dagelijkse leven op een an

dere basis moet worden georganiseerd; 

3. de traditionele sociale struktuur en de daarbij behorende autori

teitsverhoudingen komen door de industrialisatie onder sterke 

druk te staan. 

ad 1. De meeste industriële bedrijven die zich in de ontwikkelings

gebieden vestigden kenden aanvankelijk een groot verloop. Deze werd 

voornamelijk toegeschreven aan de gebrekkige discipline van de 
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arbeiders. De organisatie van de arbeid in het landbouwbedrijf, waar

bij het tempo en het soort werkwerdenbepaalddoor de seizoenen en 

het weer, en waarbij de konkrete inrichting van het dagelijks werk 

door eigen initiatief gebeurde, stondenhaaksop de strak georganiseer

de, veelal binnen vier muren plaatsvindende fabrieksarbeid, waar 

stopwatch en machine tempo en intensiteit van de arbeid bepalen. 

Een waarnemer konstateerde 'moeilijk af te leren gedragingen die 

voor de bevolking geheel normaal zijn, maar die de industrie niet 

kan dulden. 

Men wil hard genoeg werken, maar op de eigen manier: men blijft 

maandag-houden, men kan niet nalaten eens een 'kleinigheid' mee naar 

huis te nemen (gereedschap bijvoorbeeld, soms is het werkelijk maar 

lenen), men wil het roken in.de kuiperij'niet nalaten, men is tegen

over de gote bazen niet overbeleefd en men geeft een hinderlijk 

precieze opzichter wel eens een klapje'. (69) 

Daarnaast lieten de arbeidsomstandigheden bij de bedrijven veel te 

wensen over, De toestand hieromtrent in het ontwikkelingsgebied 

Noord Limburg werd samengevat met 'de sociale voorzieningen bijvoor

beeld pensioen en inrichtingen zoals schaftlokalen was- en douche

cellen zijn niet aanwezig of slecht. Er zijn geen ontspanningsmo

gelijkheden'. (70) 

ad 2, Door de veranderingen in de inrichting van de arbeid veran

derde tevens de organisatie van het hele dagelijkse leven. Fabrieks

arbeid leverde bijvoorbeeld meer 'vrije tijd' op dan het boerenbe

drijf, en deze diende positief te worden ingevuld, Ook geld, het 

arbeidsloon, speelde een veel grotere rol in het dagelijks leven 

van de arbeiders dan.in dat van de landbouwer. In ieder van de ont

wikkelingsgebieden werd 'ondoelmatigheid' bij het gebruik van geld 

gekonstateerd. 

ad 3. De traditionele sociale organisatie in de te industrialiseren 

gebieden kwam onder sterke druk te staan. Het van ouds aanwezige 

boeren-drie-generatie-gezin werd langzaamaan ontbonden. Generatie

verschillen worden versterkt doordat het veelal de jongeren waren 

die als eerste de overstap naar de fabrieksarbeid maakten, 'De 

meeste ouders van de jeugdige fabrieksarbeiders en -sters komen 

uit de agrarische wereld en hebben dus weinig of geen begrip van de 

moeilijkheden welke zich bij hun kinderen kunnen voordoen en zij/ 
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daardoor meestal voor hun kinderen geen steun, zelfs veel het tegen

dee 1, wegens wanbegrip en vooroordee 1 1 
• (71) ' 

Over de naar de fabrieksarbeid overgeschakelde landbouwer of land

arbeider werd verder opgemerkt: 'Alle waarden welke tot nog toe het 

fundament van hun leven vormden zien zij aan zich ontvallen, ter

wijl zij uit zichzelf geen nieuwe waarden of levensvormen zien. Ze 

raken uit hun evenwicht en dreigen, indien niet wordt ingegrepen, 

onherroepelijk af te glijden tot onmaatschappelijkheid. Drankmis

bruik en zedenloosheid en verdere ondeugden zijn hiervan het gevolg'. 

(72) 

De traditionele jeugdorganisatie en andere sociale instellingen wa

ren in de ontwikkelingsgebieden afwezig of niet in staat antwoor

den te formuleren voor de zich voordoende veranderingen. Met het re

duceren van de oude integratiekaders ontstonden geen nieuwe: 'Het 

gevaar is groot, dat de snelle veranderingen die nu optreden de 

a-socialiteit zullen doen toenemen, omdat de aanpassingsmoeilijk

heden groter worden'. (73) 

De aantrekkingskracht voor industriële bedrijven van de ontwikkelings

gebieden lag in de beschikbaarheid van goedkope ongeschoolde arbeid. 

Met de industrieën kwam vaak het kader mee. Voor de traditionele elite 

dreigde daardoor positieverlies. 

In Cuyk -in het ontwikkelingsgebied Noord Oost Brabant- vatte deze 

traditionele elite de ontwikkeling als volgt samen: 'door hun ge

heel andere kijk op de samenleving, door verschil in godsdienst of 

godsdienstloosheid, door hun veelal moderne begrippen omtrent maat

schappij en godsdienst, vormen deze personen een volkomen nieuw ele

ment in de Cuykse leefgemeenschap. Gezien het feit dat veelal tegen 

deze personen wordt opgezien omdat zij leiders zijn en ook omdat zij 

van buiten komen, geven zij aan de Cuykse mens een nieuwe kijk op 

het leven, een andere kijk meestal en lang niet altijd een goede •. 

(74) 

Ten behoeve van de industrialisatiepolitiek gold in dit opzicht de 

centrale vraag: ' •••• hoe (kunnen) traditionele gemeenschappen opge

broken ( •••• )worden, zender een vacuÜm te scheppen'. (75) 

Experimentgewijs werd er een systeem voor 'sociale planning' een 

'patroon van be1nvloedingsgebieden', opgezet om deze aanpassings

problematiek het hoofd te bieden. 

Sociale planning werd daarbij omschreven als 'die vorm van sociale 
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beheersing waarbij de struktuur van de samenleving en de mentaliteit 

van de bevolking bewust kunnen worden gemodelleerd overeenkomstig 

een aantal in deze samenleving vrij aanvaarde normen en ide-

alen, bij de realisering waarvan in sterke mate rekening pleegt te 

worden gehouden met de technische en economische ontwikkeling'. (P6) 

Als deel van het regionale industrialisatiebeleid had de sociale 

planning een tweeledig doel: 

1. Hèt mogelijk maken van de industriële ontwikkeling door het 

scheppen van een 'sociaal klimaat', dat is afgestemd op deze ont

wikkeling, met andere woorden, het vervullen van die voorwaarden, 

welke essentieel zijn, zowel voor de industrievestiging als voor 

het behoud en de verdere ontplooiing van de industrie; 

2. Het leiden van de ontwikkeling, welke door de industrie in gang 

wordt gezet, in goede banen, opdat sociale misstanden en onge

zonde verhoudingen -in de historie zo dikwijls het gevolg van 

snelle industriële ontwikkeling- worden voorkomen en zo gunstig 

mogelijke voorwaarden worden gecreëerd voor de ontplooiing van 

het leven van individu en maatschappij'. (77) 

Als een van de kanttekeningen bij deze omschrijving werd opgemerkt 

dat zich met betrekking tot de probleemgebieden bijzondere problemen 

voordeden,omdat de toegepaste normen vaak ontleend warenaan een si

tuatie aanzienlijk afwijkend van die van de hier bedoelde gebieden. 

Met andere woorden: er moest in deze een leefstijl worden 

geïmporteerd. Het ging er om de bevolking 'de consequentie en de 

betekenis van de industrialisatie te doen begrijpen en de gevolgen 

ervan voor het persoonlijke leven, voor het gezin, voor de grotere 

samenlevingsverbanden en voor de arbeidsverhoudingen te doen zien 

en aanvaarden'. (78) 

De dikussie over de organisatie van de sociale planning was inge

bed in een veel bredere diskussie omtrent de organisatie van het 

maatschappelijk werk. Het grote strijdpunt daarbij was de rol die 

de overheid, de partikuliere organisaties en de kerkelijke instel

lingen daarbij speelden. 

De 'sociale planning' viel geheel onder de verantwoordelijkheid van 

het in 1952 opgerichte Ministerie van Maatschappelijk Werk. 

Elders is beschreven hoe het ontstaan en de bezetting van dit minis

terie nauw is bepaald geweest door de strijd om de vormgeving van ' 

wat later de 'verzorgingsstaat' is gaan heten. (79) 

Omdat het verlenen van materiële bijstand door middel van een stelsel 
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van sociale verzekeringen en een wettelijke regeling van het mini

mum basis-loon een aparte staatstaak waren geworden, die in het Mini

sterie van Sociale Zaken werden ondergebracht, kwam het aksent bij 

het Ministerie van Maatschappelijk Werk te liggen op het 'lenigen 

van geestelijke en psychische nood'. 

Van Thiel (KVP) werd de eerste minister op deze post. 

In een beginselverklaring werd het, in katholieke kring gehanteerde, 

subsidiariteitsbeginsel voor het beleid als richtinggevend gezien. 

(80) 

Dit impliceerde dat het uitvoerend maatschappelijk werk zoveel mo

gelijk plaats moest vinden via het kerkelijk en partikulier initia

tief: ' •••• een primaatschap van het partikulier initiatief, voort

vloeiend uit het eigen recht van de individuen tot zelfstandige be

hartiging van hun persoonlijk welzijn. ( ••• ) De overheid zal zich 

( ••• ) als hoedster van het algemeen welzijn tot een aantal taken 

dienen te beperken, waarbij volledig recht wordt gedaan aan het 

partikulier initiatief'. Naast het stimuleren en scheppen van guns

tige voorwaarden voor het partikulier initiatief 'heeft de overheid 

haar specifieke taak van het geven van algemene leiding, van co

ordinatie en zo nodig van interventie ter behartiging van het al

gemeen belang'. 

De methode van werken was indirekt en sterk gekonsentreerd op en 

rondom het gezin: 'een goed gezinsmilieu is de beste waarborg om 

sociale moeilijkheden te voorkomen'. 

Een tweede kenmerk van de methode van die van het case-work: pro

blemen waarmee individuen werden gekonfronteerd werden gereduceerd 

tot aparte gevallen waaraan 'gewerkt' moest worden. Ze werden daar

mee van hun maatschappelijke inhoud ontdaan en voorgesteld als tekor

ten van het funktioneren van afzonderlijke individuen. In de vorm 

van gezins- en huishoudensvoorlichting, het kreëren van buurt- en 

sociaal groepswerk, etc. werden nieuwe gemeenschapsvormen ontwikkeld, 

waarmee aanpassingsproblemen konden worden gekanaliseerd die anders 

de gezinsstruktuur onder grote druk zouden zetten. (81) 

Er bestond een zeer strikte relatie tussen de ·sociale planning en 

de industriespreiding: op de plaatsen waar het tweede van tóepas

sing was, gold ook het eerste. Er vond geen vergelijking plaats 

tussen het peil van sociaal-kulturele en andere voorziéningen in 

de verschillende delen van het land. (82) 
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Ondanks veel politiek druk in het parlement, mislukte het telkens 

om ook kernen of gebieden buiten het industriespreidingsbeleid mèt 

nijpende 'sociaal-kulturele achterstandssituaties' in het systeem 

van de sociale planning op te nemen, 

De negen ontwikkelingsgebieden waren in ekonomies, sociaal, kultureel 

en politiek opzicht zeer verschillend. 

De hierboven geschetste algemene aanpassingsproblematiek had in iedere 

regio eigen verschijningsvormen. Anders dan bijvoorbeeld de BIK moest 

de sociale planning per regio kunnen inspelen op de lokale en regio

nale specificiteit. De organisatie van dit deel van het regionaal 

industrialisatiebeleid verschilde wezenlijk van de in paragraaf 4.1. 

genoemde maatregelen, (83) 

Er ontwikkelde zich een organisatievorm waarbij werd uitgegaan van 

de intitiatieven van lokale of provinciale overheden en van par.ti

kuliere instellingen, Een stelregel daarbij was dat de subsidies voor 

de volksontwikkell.ng in ontwikkelingsgebieden werden uitgekeerd via een 

landelijke organisatie. Alleen de lokale initiatieven die pasten in 

een van de nationale zuilen werden gehonoreerd, Bijna al het geld 

ging hiervan naar Humanitas, de Rooms-Katholieke Charitas, de Neder

lands Hervomde Sociale Arbeid en de Gereformeerde Sociale Arbeid, 

De subsidies droegen een aanvullend karakter: gemeenten of parti

kuliere instellingen moesten de eerste aanzet geven en het eerste 

deel van de kosten voor hun rekening nemen. 

Lokale groeperingen buiten de zuilen om dreigden hiermee van subsi

dies verstoken te raken. De zwakte van het lokale partikuliere ini

datief en de vaak geringe gevoeligheid van de landelijke organis

saties voor de plaatselijke vragen, maakte de effektiviteit van 

de regeling diskutabel. (84) 

Een speciaal probleem bij een dergelijke op het partikuliere initi

atief steunende aanpak was het tot stand brengen van een samenhang 

in het beleid, Daarvoor werden zgn. Provinciale Commissies in het 

leven geroepen. Door hun samenstelling moesten ze geacht worden zo

wel een samenhangend plan voor ieder ontwikkelingsgebied te produ

ceren, alswel een door de lokale initiatieven geaksepteerde afweging 

en prioriteitstelling van de aangevraagde projekten te maken. 

Vanwege de heterogeniteit van de ontwikkelingsgebie_den was een 

onderlinge vergelijking van de noodzakelijk geachte aktiviteiten 
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onmogelijk. Bij de toekenning van de gelden kon "niet uitgegaan 

( ••• )worden van éên of meer algemeen geldende obJectieve normen". 

Bij de financiering moest het behoefte-element centraal staan. (85) 

Dat betekende dat er een sterke nadruk lag. op de formulering en 

erkenning van behoeften. Daarmee kreeg de samenstelling van de pro

vinciale kommissies een groot gewicht. 

De provinciale kommissies werden ingesteld door Gedeputeerde Staten. 

Ze moesten volgens een dringend advies van het ministerie bestaan uit: 

-leidinggevende personen en vertegenwoordigers van het partikuliere 

initiatief op provinciaal nivo, alsmede vertegenwoordigers van de 

provinciale overheid; 

-idem uit de ontwikkelingsgebièden zelf; 

-de samenstelling moest zo representatief mogelijk zijn, zodat al 

op voorhand de totale medewerking van het partikuliere initiatief 

verkregen wordt; 

-uit het departement van Volksgezondheid en Sociale Zaken werd 

eveneens aan de kommissie deelgenomen. 

Een provinciale kommissie kreeg tot taak lokale initiatieven te sti

muleren, subsidieaanvragen te beoordelen en Gedeputeerde Staten 

hierover te adviseren. Hiervoor zou ze voor het ontwikkelingsgebied 

een speciaal plan moeten opstellen. Via dit plan konden de samen

hangen in lokale initiatieven tot stand worden gebracht. De uit

eindelijke beslissing over de toewijzing van gelden bleef voorbe

houden aan de minister, bijgestaan door de Departementale Commissie 

voor de Ontwikkelingsgebieden. 

Investeringen welke werden gesubsidieerd waren o.a. de aanleg van 

dorps- en wijkcentra, sportvelden, sociaal-kulturele centra, sociale 

werkplaatsen, bibliotheekvoorzieningen, gymnastiekvoorzieningen, 

gymnastiekzalen e.d. 

Aktiviteiten welke werden gesubsidieerd waren o.a. school- en 

beroepskeuzeadviezen, buurtwerk, bijzonder gezinswerk, sociaal 

groepswerk, bevordering amateurtoneel, bijzonder jeugdwerk, alge

meen maatschappelijk werk. 

De ontwikkeling van de sociale planning ging met horten en stoten 

en was vaak onderwerp van kritiek. Allereerst was dat te wij ten aan 

de ontbrekende ervaring. 

De plannen die de provinciale kommissie opstelde bleven vaak een op

somming van wensen en er ontbrak een systematiek. Het was onmogelijk 
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dat iedere kern of gemeente over eenzelfde sociaal-kulturele uit

rusting zou kunnen beschikken.Er was voor bepaalde voorzieningen spra

ke van konkurrentie tussen gemeenten. De uiteindelijke prioriteit

stelling werd 'omhoog geschoven' en er ontstond een centralisatie 

die voor trage procedures zorgde en aanleiding was tot veel wrijving. 

(86) 

Een bron van konflikten vormde de strikte relatie met:de grote zui

len, alsmede de direkte ondergeschiktheid aan het industrialisatie

beleid. 

De vraag naar het konkrete funktioneren van de sociale planning en 

naar de effekten van dit 'systeem van beïnvloeding' van de sociale 

relaties en de normen en waarden van de bevolking in de ontwikke

lingsgebieden kan wel gesteld, maar in het kader van deze studie 

niet beantwoord worden. 

4.3. Resultaten 

Bij de behandeling van de begroting van 1957 deelde minister Zijl

strB mee, dat de 'inhaalmanoevre' die met de ontwikkelingsplannen 

was beoogd, nagenoeg was af gerond. (87) 

De resultaten waren niet erg bevredigend. Er was sprake van een 

zekere tendens tot spreiding van de industrie, maar er kon weinig 

verband worden gelegd met de industrialisatie van de ontwikkelings

gebieden. De ruimtelijke spreiding was meer de voortzetting van de 

tendens die ook in de periode 1930-1950 kon worden waargenomen. 

(88) 

In absolute zIDn bleek de toename van de werkgelegenheid in de in

iustrie in Je jaren 1950-1957 minuer ~an een vijfde van de toenace 

van de industrie in overig Nederland. De invloed van het industrie

spreidingsbeleid was in dit opzicht erg gering geweest. 

Dat beeld verandert als we naar de industrialisatie in de ontwik

kelingsgebieden zelf kijken: binnen de negen gebieden nam de 

personeelsbezetting in de industrie toe met 53 %, een stijging die 

verder nergens in Nederland werd gerealiseerd. 

De krachtigste industrialisatie deed zich voor in Zuid Oost Drente, 

Oostelijk Friesland, Oost Gronigen en de zuidelijke ontwikkelings

gebieden.Het netto resultaat was het sterkste in Friesland, Drente 

en de beide zuidelijke provincies. In Oost Groningen werd de vooruit-
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TABEL III 15 
Personeelssterke in de industrie naar onqerscheiden gebieden 
1950-1957 (x 1000 personen) !) 

Westen Ovedg Nederland Totaal Nederland 

(3,• 4 + 5 (4) (5) (6,= z + 3) 

30-9-l950 414, 1 523,4 494~ 7 281 7 937,5 

30--1953 410,0 531,9 499, 3 32,6 941,9 

30-9-56 441,3 595, 3 553, 7 41,6 1036,6 

30-9-1957 442, 9 608,3 564,4 43,9 1051,2 

Toeneming 

1950-19-s'l 28~8 84, 9 69, 7 15,2 113, 7 

Idem in 
procenten 7,0 16, 2 14~ l 53,0 12, ! 

J) Volgens algemene industriestatistiek 

2) Exclusief het ontwikkelingsgebied oostelijk Wi!.tit Friesland, dat tot het wt!Steö wordt gerekt>nd. 

(Bron: Zevende Industt'ialisatienota, p. 13) 

TABEL .III 16 
De ontwikkel van de industriële werkgelegenheid in de ontwik-
kelingsgebieden 1950-1957 

lit:roepsbevolking 1957 Toename w",., .0 . 
rl Netto nieuwe 

door nieuwe ·., 
-·· m v tot. m v tot, m v tot. 

Oost-Groningen 7. 195 1.919 9~ 114 710 932 1. 642 40' S45 
1 

1.256 

z, W. -Groningen 871 92 963 92 45 137 13 71 84 

Oostelijk Friesland 7.053 1.355 8.400 544 1.rna 2.362 2.230 678 2.908 

Z,0.-Drente 4,847 1. 415 6.262 2. ?.:25 513 2. 738 2,470 237 2.101 

N.O.-Overijssel 2.433 1. 679 4.112 622 39) l.015 666 379 i .045 

o.w.-Friesland 1.882 614 2,496 360 214 574 636 440 1.076 

N. 4.227 988 5.215 1.600 364 1.964 2.403 526 2.929 

z. 2.398 886 3,284 1. 391 428 1,825 1.287 482 1. 769 

1.994 3.925 927 617 1,544 l.36i 

1 

486 1,847 

' 

: 

gang in werkgelegenheid vooral bewerkstelligd in de metaal, chemie 

en de konfektie, terwijl de houtbewerking en de voedingsmiddelen

industrie door sanering en reorganisatie arbeidsplaatsen afstootten. 

De toename van het aantal vrouwelijke beroepsbeoefenaren kwam voor

al voor rekening van de konfektieindustrie. (89) 

In Zuid West Groningen was het vooral de konfektie waarin, nieuwe 

vrouwelijke arbeidskrachten worden opgenomen. (90) 

Van de 2.362 nieuwe arbeidsplaatsen in Friesland werden 1,726 ge-
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realiseerd in Drachten en het leeuwedeel daarvan kwam voor rekening 

van een Philips-vestiging. De meeste nieuwe bedrijven in Friesland 

kwamen uit de noordelijke regio's buiten de ontwikkelingsgebieden 

of ontstonden door nieuwe plaatselijke initiatieven. (91) 

De snelle groei van de industrie in Drente werd goeddeels veroor

zaakt door bedrijven in de textiel en metaalnijverheid, 

Het ging daarbij meestal om filialen van grote bedrijven en om be

drijfsverplaatsingen uit het westen en Twente. (92) 

In Noord Oost Overijssel vestigden zich enkele bedrijven in de me

taalsektor (stalen meubelen, scharen, konstruktiebedrijven), chemie 

(plastic voorwepen) en enkele weverijen. De toename van de vrouwe

lijke beroepsbevolking vond voornamelijk plaats in de bedrijfsklas

se 'kleding en reiniging' (93) 

In Noord Oost Brabant kwam 87 % van de nieuwe werkgelegenheid terecht 

in vier kernen, Deze groei vond eerst vanaf 1953 plaats. ·De toename 

kwam vooral voor rekening van de metaal met daarbinnen een groot aan

tal ·verschillendsoortige · bedrijven-, de voedings- en genotmiddelen

industrie en -in mindere mate- de aardewerk en kleding. 

In Zuid West Brabant vond de belangrijkste stijging eveneens plaats 

in de metaalnijverheid en verder in de papierindustrie -in Etten 

vestigden zich drie bedrijven in deze bedrijfsklasse en kleding. 

(94) 

In Noord Limburg waren het de voedingsindustrie, de metaalnijverheid, 

-waaronder draadvlechterij, _ verlichtingsornamenten- en de papier

nijverheid, d.ie een stijging te zien gaven in de werkgelegenheid 

in de industrie. (95) 

In absolute termen was de bijdrage van de ontwikkelingsgebieden aan 

de industrialisatie gering. In de Zevende Industrialisatienota werd 

terecht gekonkludeerd: 'dat de ( ••• )verschuiving tussen het westen 

en overig Nederland voornamelijk veroorzaakt is door een zëlf stan-

dige der industriële werkgelegenheid ook buiten de ont-

wikkelingsgebieden'. En: 'er is sparke van een "autonome" tendens 

tot spreiding der industriële werkgelegenheid. Deze tendens is wel 

door het regionale industrialisatiebeleid versterkt en gestimuleerd, 

doch daardoor niet veroorzaakt'. (96) 
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5, NAAR EEN INTENSIVERING VAN HET REGIONEEL BELEID: 1956-1958 

Bij de vaststelling van de BIK-regeling was bepaald dat deze in 1956 

zou aflopen. Zoals aangegeven waren de projekten in het kader van 

de ontwikkelingsplannen in 1957 nagenoeg afgerond. Daarmee kwam als 

vanzelf de vraag naar voren of het regioneel beleid als een ten 

opzichte van het marktmechanisme kompensatoir beleid nog een bestaans

grond had, 

Al ten tijde van de hoogkonjunktuur in 1955-1956 stuitte de voort

gang van de industrialisatie op grenzen die een verdere doordenking · 

van het ruimtelijke beleid noodzakelijk maakten, 

Allereerst resulteerde de snelle groei bij het onveranderd blijven 

van de techniese basis van de produktie in een tekort aan arbeids

krachten. Daarv~n ging een rennnende werking uit op de produktiviteit, 

maar meer nog kwam daardoor het stelsel van de geleide loonpolitiek 

onder druk te staan, 

Verder ontstonden knelpunten in de ruimtelijke organisatie van de 

produktie die slechts door grootschalige en kostbare infrastruktuur

projekten zouden kunnen worden weggenomen. 

De Randstad was het brandpunt van de ekonomiese groei en in vele op

zichten verscherpte zich de ongelijke verdeling van de welvaart over de 

regio's. Onder invloed daarvan nam de politieke druk tot een recht

vaardiger regionale verdeling toe, Dit werd versterkt toen in de 

recessie van 1957-1958 de geringe weerstand van de ekonomie in een 

aantal regio's bleek en de werkloosheid veel sneller dan in het wes

ten of het landelijk gemiddelde toenam. Zie hiervoor tabel III.12. 

5. 1. De koncentratie in de Randstad. 

In de eerste periode van de industrialisatie was de ruimtelijke 

spreiding vàn de werkgelegenheid tamelijk gering van omvang, Het 

aandeel van de westelijke provincies aan het totale arbeidsvolume 

nam zelfs toe. Voor de er gevestigde bedrijven betekende de rekru

tering van de benodigde arbeidskrachten een steeds groter probleem: 

de groei van de beroepsbevolking -door migratie, natuurlijke aanwas 

en toename van het deelnemingspercentage- bleek onvoldoende en 

getracht werd in de tekorten te voorzien door het werven van arbeids

krachten uit de wijde omgeving. Zak-, reis-, kost- en/of kleedgeld 

moesten het werk, ondanks de vaak vele uren extra reistijd, aantrekke-
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lijk maken. Een aantal plaatsen in West Brabant kenden bijvoorbeeld 

aan het einde van de vij jaren een dagelijkse pendel op Rotter-

dam e.o. van 25 % van de afhankelijke beroepsbevolking. (96) 

De zwarte lonen legden een tijdbom onder een van de centrale peilers 

'vanhet industrialisatieproces: de geleide loonpolitiek. (97) 

Een ander gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt was een groot ver

loop. Daarnaast bestond de neiging niet geheel gekwalificeerde ar

beidskrachten in dienst te nemen. Beide verschijnselen hadden een 

negatief effekt op de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit. 

Tekorten aan arbeidskracht betekenden eveneens een vergroting van 

de kans op onderbezetting van produktiemiddelen en ook daarvan ging 

een stagnerende invloed uit. (98) 

De Rijksdienst voor het Nationale Plan speelde een vooraanstaande 

rol bij het uiteenzetten van de bezwaren die met een voortgaande 

konsentratie van ekonomiese aktiviteiten en bevolking in de Randstad 

waren verbonden. Ruimtegebrek, miljeuproblemen, stijgende kosten voor 

de verdere uitbouw van de infrastruktuur, woningnood, de vervreemding 

van zeer vruchtbare landbouwgrond ten behoeve van de verstedelijking 

en de aantasting van de landschappen werden -als negatieve gevolgen 

van een te sterke konsentratie in het westen- gesteld tegenover de 

problemen van ontwikkelingsgebieden, zoals vergrijzing, onderbe

zetting van de infrastruktuur, stagnatie in de ontwikkeling van de 

arbeidsproduktiviteit in delandbouw en de werkloosheid,(99) 

In het algemeen werd een voortgaande expansie van de ekonomie in het 

westen verwacht. Dit was gestoeld op vier typen overwegingen: 

1. De zogenaamde agglomeratiefaktoren: 1 Er werken sterke krachten ten 

gunste van het westen: de geografische omstandigheden, de daarop 

gebouwde welvaart en de zuigkracht van het gehele miljeu met 

zijn duidelijk hoger peil dan elders in het land' schreef het Cen

traal Planbureau in 1956; (100) 

2. Een belangrijke peiler van de na-oorlogse industrialisatie 

vormde de basis-industrie. In deze bedrijfstakken traden aan het 

einde van de vij jaren strukturele wijzigingen op die be

langrijke ruimtelijke implikaties hadden, Onder druk van de 

scherpe internationale konkurrentie vond, met name bij de massa

goederen, een omvangrijke schaalvergroting in de produktie plaats. 

Meer dan voorheen werd door deze bedrijven aandacht besteed aan 

research & development en de ontwikkeling van proefbedrijven. 
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De scherpe konkurrentie lag ten grondslag aan een tendens tot 

prijs- en kostenegalisatie, waardoor het gewicht van buiten het 

feitelijke produktieproces gelegen faktoren toenam. Met name de 

aanvoer- en behandelingskosten wonnen aan betekenis. Bij zeehavens 

werd de industriële produktie, ten koste ~an transitofunkties 

(opslag, overslag en doorvoer) steeds belangrijker; (101) 

3. In het internationale transportwezen kwamen nieuwe methoden van 

vervoer (pijpleidingen en duwkonvooien) tot ontwikkeling en nam 

het tonnage van de zeeschepen snel toe. In de internationale kon

kurrentie moesten de Nederlandse havens en havenbedrijven zich 

snel sterk uitbreidèn; 

4. Door de voortgaande internationalisatie van de ekonomie kwamen 

gebieden met een gunstige verkeersgeografiese ligging sterker 

naar voren •. 

'Het is aannemelijk, dat de verwezenlijking van de Euromarkt er

toe zal leiden, dat de neiging om allerlei economische activi

teiten te concentreren in bijzonder gunstig gelegen delen van 

het gebied der Gemeenschap -waaronder West Nederland zeker valt 

te rekenen- nog verder zal toenemen'. (102) 

5.2. Regionale ongelijkheid. 

Ondanks een zekere spreiding van industriële aktiviteiten was er 

sprake van een ruimtelijke konsentratie van bevolking en aktiviteiten 

in het westen. Dese konsentratieprocessen waren selektief van karak-

ter~ 

Met name jonge arbeidskrachten verlieten de probleemgebieden, waar

door in die gebieden een vergrijzing optrad. Zo bedroeg het vertrek

overschot van het noorden voor de periode 1950-1956 ruim 61.000 

mensen. 

Door de daling van de bevolking verminderde het draagvlak van voor

zieningen met als gevolg een verschraling van leefomstandighedèn, 

Het selektieve karakter betrof ook de ekonomiese aktiviteiten: 

krachtige op de internationale markt opererende bedrijven waren 

met name in de Randstad gevestigd. Zoals we in paragraaf 2 van dit 

hoofdstuk uiteen hebben gezet, namen de verschillen tussen de regio's 

met betrekking tot de werkloosheid, bevolkingsgroei en het verdiende 

inkomen toe. 
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5.3. Het politieke debat. 

Het debat over de gevolgen van de hiervoor geschetste ontwikkelingen 

ontspon zich in de voorbereiding van de Zesde Industrialisatienota~ 

die in 1958 verscheen. In het debat warden drie verschillende typen 

probleemdefiniëringen gehanteerd. 

In de eerste opvatting werd de ruimtelijke struktuur van de industria

lisatie als uitgangspunt genomen. 

De tweede definiëring stelde de beschikbaarheid van voldoende ar

beidskracht, als een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere in

dustrialisatie, centraal. 

De derde benadering ging uit van de onrechtvaardigheid, voortvloeiende 

uit de ongelijkmatige ontwikkeling van de verschillende regio's, 

in het bijzonder het voorkomen van uitzonderlijke hoge werkloosheids

percentages en de verschraling van de leefomstandigheden in bepaalde 

gebieden. 

De ruimtelijke struktuur van de industriële ontwikkeling was aller

eerst een probleem in de Randstad. Met name de Rijksdienst voor het 

Nationale Plan legde een sterke nadruk op de noodzaak tot een strin

genter inrichtingsbeleid voor de Randstad. (103) 

Ook in het Ministerie van Economische Zaken was men overtuigd van de 

noodzaak 'om te bevorderen, dat niet noodzakelijk aan de Randstad 

gebonden ontwikkelingen naar elders (worden afgeleid) met het doel 

de functionele groei van ftet westen des lands in de toekomst te ga

randeren'. (104) 

Deze opvatting leidde noodzakelijk tot het tematiseren van de samen

hangen tussen de ruimtelijke konsentratie in het westen en de sprei

ding van de industrie naar overig Nederland. 

De Zesde Industrialisatienota stond daar uitvoerig bij stil. 

Er werd een onderscheid gemaakt in drie soorten bedrijvigheid: 

l. bedrijven die door hun karakteristieken gebonden zijn aan diep 

vaarwater. Dit waren onder andere de zware metaalindustrie 

(scheepsbouw, hoogovens), de petro-chemie en andere bedrijfstakken 

die door de omvang of het gewicht van de grondstoffen en/of eind

produkten een sterke neiging tot konsentratie aan of in de onmid

dellijke nabijheid van zeehavens vertoonden; 

2. bedrijven die met de eerste in onmiddellijke samenhang stonden.Bij 

dergelijke bedrijven werd in de nota zowel een tendens tot kon

sentratie als tot spreiding gekonstateerd. 

Konsentratie trad op als hoge eisen werden gesteld aan het pro-
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dukt van de toeleverende bedrijven, veelvuldig en makkelijk kon

takt noodzakelijk werd geacht of als de omvang of het gewicht van 

de produkten en benodigde grondstoffen de onmiddellijke nabijheid 

van basisindustrieën vereiste.Spreiding trad vooral op 'wanneer 

het toe te leveren halffabrikaat of onderdeel met de vereiste 

precisie zonder bijzondere controle van of veelvuldig overleg 

met het uitbestede bedrijf kan worden gefabriceerd. Het gaat 

hierbij om 'een (quasi) massaproduct, dat tot op zekere hoogte 

is gestandaardieerd', Hetzelfde ·gold voor zodanig arbeidsinten

sieve produktie, dat door de regionale loonverschillen zelfs het 

transport over grotere afstanden ekonomies verantwoord bleef ; 

3. bedrijven welke niet in een dergelijke produktiesamenhang waren 

opgenomen en wier vestigingsgedrag bijvoorbeeld werd bepaald door 

de omvang van de bevolking of de beschikbaarheid van arbeidskrachten. 

(105) 

In het parlement waren het de socialisten die een striktere kontrole 

op de ontwikkeling in de Randstad wensten en een pleidooi voor een 

inrichtingsbeleid hielden. 

De Regering werd, naar engels voorbeeld, in overweging gegeven, ten 

behoeve van de sturing van de ontwikkeling in het westen een ver

gunningenstelsel te ontwerpen, Het vergunningenbeleid zou kunnen 

worden gekoppeld aan het opstellen van gedetailleerde bestemmings

plannen, waarin aanwijzingen met betrekking tot de soort bedrijvig

heid, verbodsbepalingen, e.d. zouden zijn opgenomen. 

Om dit gestalte te geven zou in het overleg van de Publiekrechtelijke 

Bedrijfsorganisatie, een nauwe samenwerking tussen de overheid en 

bedrijfsleven noodzakelijk zijn, (106) 

De PvdA stond in deze opvattingen alleen. De overige regerings

partijen (KVP, ARP en CHU) benadrukten wel de noodzaak tot verder

gaande spreidingspolitiek, ter ontlasting van de Randstad, maar 

wilden van een regulering van de ontwikkelingen in bet westen niets 

weten: 1 ••• we moeten niet de weg opgaan, in welke vorm dan ook', zo 

verwoordde minister Zijlstra (ARP) de mening van de drie christelijke 

partijen 'dat bepaalde industrieën door dwangmaatregelen of be

lemmeringen worden verhinderd zich bijvoorbeeld in het westen van 

Nederland te vestigen'. (107) 

Tesamen met de VVD die niet in de regering zat, vormden de konfes

sionele partijen een parlementaire meerderheid voor de opvatting 
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dat het regionaal beleid principieel indirekt en voorwaardenscheppend 

bleef. Evenals de werkgeversorganisaties dat hadden gedaan, bepleitte 

de VVD een aanzienlijke uitbreiding van het pakket van maatregelen 

ten behoeve van een grotere spreiding van de industrie: een ver

snelling van het tempo van wegenaanleg in overig Nederland, een 

verruiming van de werking van de premieregeling, een verplaatsings

kostenregeling voor bedrijven die naar probleemgebieden verhuisden, 

extra steun voor bedrijven in gebieden met een hoge bevolkingsex

pulsie en trainingstoeslagen voor het tewerkstellen van ongeschool

de arbeidskrachten. De voornaamste bedoeling daarvan was een verho

ging van de beschikbaarheid van arbeidskracht te bewerkstelligen. 

(108) 

De KVP benadrukte dat de ontwikkeling van grootschalige infra

strukturele projekten in West Brabant -waarvoor het Provinciaal Be~ 

stuur het zgn. Kreekrakplan had ontwikkeld- en op andere plaatsen 

aan de Westerschelde een mogelijke verruiming van de mogelijkheden 

tot vestiging van zeehavengebonden industrieën zou betekenen. Ook 

langs deze weg zou een ontlasting van de Randstad kunnen worden be

reikt. (109) 

Over de benadering van de problematiek van de Randstad bestond een 

fundamenteel meningsverschil. Over de noodzaak de werking van het 

regionaal beleid uit te breiden bestond evenwel in het parlement 

een brede konsensus. In een aanvaarde motie van de KVP-afgevaardig

de Biewenga, werd gepleit voor meer financiël~ armslag voor het 

regionaal beleid, alsmede voor een versnelling van de uitvoering 

van het Rijkswegenplan 1958, voor zover dit voor ontwikkelingsge

bieden van belang zou zijn. Daarnaast dienden secundaire en terti

aire wegen in deze gebieden te worden aangelegd c.q. te worden ver

beterd, teneinde het wegenstramien te kompleteren. 

De Nota Industriespreidingsbeleid 1959-1963, die in de lente van 1958 

door Zijlstra werd voorgelegd aan de Ministerraad, weerspiegelde 

de konsensus van het Kamerdebat: het 'oude' regionale beleid werd 

verruimd en geintensiveerd, zonder dat het instrumentarium wezenlijk 

veranderde. 

'Het oude regionele beleid beperkte zich in hoofdzaken tot het 

stimuleren van de industrialisatie in een aantal zgn. ontwikkelings-
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gebieden, die waren uitgekozen met het oog op de daar bestaande acute 

structurele werkloosheid. 

Dit beleid had ten doel, door het geven van een impuls van nieuwe 

werkgelegenheid de stagnerende economische ontwikkelingen in die 

gebieden tot nieuw leven te brengen. Dat de spreiding van de werk

gelegenheid en die van de bevolk:i.ng over het gehele land mede in 

de hand werd gewerkt, was een bijkomend -zij het belangrijk- ver

schijnsel. 

Het oude beleid bad in zijn opzet dus een meer sociaal accent. 

Het nieuwe beleid daarentegen heeft een meervoudig doel dat in de 

eerste plaats een economisch karakter draagt: 

a. centraal staat de opzet om alle mogelijkheden die Nederland voor 

de verdere industrialisatie in opzicht biedt uit te 

buiten; 

b. er wordt tevens nagestreefd de specif:i.eke mogelijkheden die in 

het bijzonder het westen des lands in zich bergt, op de meest doel

matige wij ze te gebruiken door de spreiding van die initiatieven 

te bevorderen die niet noodzakelijk in genoemd landsdeel tot ont

wikkeling behoeven te komen; 

c. wordt in beginsel het gehele-land in deze opzet betrokken, bij 

het spreidingsbeleid zal bijzondere aandacht moeten worden ge

schonken aan de zgn. probleemgebieden'. (110) 

In principe werden in het nieuwe 

den onderscheiden: 

1. De Randstad; 

beleid vier typen gebie-

2. Gebieden aan diep vaarwater waar funkties van de Randstad zouden 

kunnen worden overgenomen. Hierbij werd gedacht aan het Sloege

bied en andere plaatsen in het Westerscheldebekken, Delfzijl en 

Petten (Noord Holland). In deze zou het beleid gericht 

moeten zijn op het tot stand brengen van voldoende infrastrukture

le werken. Ten behoeve van de industries~reiding zou in ieder ge-

val moeten worden van het verlenen van subsidies; 

3. Gebieden en centra buiten het westen waar de industrialisatie reeds 

op gang was gekomen. Hier zouden de ontwikkelingen verder moeten 

worden gestimuleerd door de uitbouw - met verhoogde prioriteit

van de wegenstruktuur, door het subsidiëren van bedrijventerreinen 

en de ondersteuning van projekten in sociaal-kulturele sfeer; 

4. Gebieden waar de industrialisatie nog niet van de grond was ge-
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komen en waar dit noodzakelijk moest worden geacht vanwege een 

hoge akute werkloosheid of vanwege een te verwachten hoge werk

loosheid door hoge geboorteoverschotten. (111) 

Tot dan toe had het regionaal beleid zich beperkt tot het vierde type 

regio. Het nieuwe regionaal beleid 

De officiële doelstelling uit de eerste fase van het regionaal beleid, 

de bestrijding van excessieve regionale werkloosheid, werd aange

vuld met het bevorderen van een betere spreiding van de industria

lisatie en het tegengaan van de bevolkingsexpulsie in enkele gebie

den. 

Een sterkere spreiding van de industtrialisatie zou evenwel slechts 

kunnen slagen als het mogelijk zou blijken, voldoende arbeidskracht 

te mobiliseren. 

Met deze herformulering van het regionaal beleid werden· de drie aan 

het begin van deze paragraaf genoemde probleemdefiniëringen geïnte

greerd en dat vormde de basis van een brede maatschappelijke instem
ming en een groot draagvlak voor de uitvoering van het beleid. 

In de praktijk leverde dit laatste, door het discriminatoire karak

ter ervan, desondanks aanleiding tot konflikten. 

6. HET REGIONAAL BELEID 1959-1964 

Onder leiding van het Ministerie van Economische Zaken werd ter voor

bereiding van 'net regionaal beleid nieuwe stijl' een onderzoek ver

richt, dat zich geheel konsentreerde op de beschikbaarheid van arbeids-

krachten ten behoeve van de industrialisatie. 

Op basis van drie kriteria, welke niet kumulatief werden toegepast~ 

werden de gebieden vastgesteld, waarvoor de mogelijkheden voor in

dustrialisatie werden onderzocht. In aanmerking kwamen: 

1. uitgestrekte gebieden met een negatief migratiesaldo per jaar van 

6 % of meer in de periode 1951-1955. Dit waren de provincies 

Groningen, Friesland, Drente en Zeeland en het noordoostelijk 

deel van Overijssel; 

2. gebieden met een natuurlijke aanwas van de mannelijke beroeps

bevolking in de periode 1947-1970, welke het dubbele of meer 

van het landelijke cijfer zou bedragen. Dit bleken de gebieden 

Oost Brabant,met uitzondering van Eindhoven en Tilburg, Lim-
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burg ten westen van de Maas; 

3. gebiedenwaar door ruilverkaveling een sterke vermindering van de 

werkgelegenheid was te verwachten. Hierbij ging het om Noord West 

Overijssel, Noord West Veluwe, de westelijke Betuwe en het Land 

van Heusden en Altena. 

Op initiatief van de betrokken provinciale besturen werden daarnaast 

ook de gebieden oostelijk West Friesland, Zuid West Brabant, Noord 

Limburg en de kop van Noord Holland, met uitzondering van Den Helder, 

onderzocht, 

Tabel III 

TABEL III 

geeft een overzicht van de resultaten van het onderzoek. 

Prognose van de in 1961 voor de industrialisatie beschikbarè arbeids
krachten in geselekteerde regio's. 

Berekende beroepsbevolking Aantallen benodigde arbeidsplaatsen 
op 31 december 1961 in de industrie voor niannen 

abs. 1n % van tot beroepsbevolk. 

Groningen 134.800 2.050 1,5 

Friesland 132.400 3.300 2,5 

Drente 90.050 2.600 2,9 

N.O. Overijssel 1) 21,450 1.200 S,6 

N.W. Overijssel 2) 52,600 1.250 2,3 

N.W. Veluwe 28, 750 850 3,0 

W. Betuwe 26.500 650 2,5 

Kop van N.Holland 3) 63.550 2,300 l,6 
Zeeland 84.450 1.200 1,4 

o.Brabant 4) RS. 150 3. 750 4,4 

Land v" Heusden en Altena 9.650 450 4, 7 

N. Limburg 5.900 200 3,4 

W. Limburg 5) 39. 250 1,900 4,8 

l} GAB rayons Harderberg en Den Ham 
2) GAB rayons Steenwijk, Kampen en Zwolle: 
3) excl. Den Helder 
4) CAB rayóns Oisterwijk, Boxte.l" Veghel, Cuyk, Bladel, Valkenswaard 
5) GAB rayons Venray, Horst, Haelen en Weert. 

Opgesteld door de direktie Regionale Industrialisatie Ministerie van Economische Zaken. 

6.1. De selektie van de gebieden, 

De selektie van de gebieden, anders dan de vaststelling van de kern

gemeenten, gebeurde eenzijdig door Economische Zaken. Al.s formele 

kriteria golden daarbij een verwachte bevolkingsexpulsie van 6 % 

en een verwacht werkgelegenheidstekort van 3 % bij ongewijzigd be

leid in 1961. (J 12) 

Net als bij de selektie van de ontwikkelingsgebieden in de voor

gaande beleidsperiode, werd ook een afweging gemaakt waarbij de omvang 

van de voor industrialisatie beschikbare arbeidskracht en de kosten 

welke een ontsluiting daarvan met zich mee zouden brengen, werden 
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betrokken. 

Door de voorgestelde drastiese vergroting van de omvang van het ge

bied waarvoor het beleid van toepassing zou zijn, waren de politieke 

problemen, met betrekking, tot de aanwij van de regio's die voor 

het beleid in aanmerking zouden komen, minder omvangrijk dan de vo-

keer, 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kwesties: 

-de provinciale besturen en een aantal gemeentebesturen uit Friesland 

en Noord Holland trachtten uitbreiding van het stimuleringsgebied 

in hun provincie te bewerkstelligen. Het argument dat daarbij werd 

aangevoerd was dat van de ongelijke behandeling van gemeenten met 

min of meer dezelfde problemen. Negentienfriese gemeentenbesturen 

verwoordden het op 4 november 1959 in een telegram aan de minister 

als volgt: 'Besturen onderstaande gemeenten, alle gelegen in pro

bleemgebied Friesland, doch buiten ontwikkelingsgebied, ernstig ver

ontrust over de funeste gevolgen regeringsbeleid industrialisatie 

probleemgebieden, achtenbeleid in uitwerking grove discriminatie 

van niet tot kern aangewezen gebieden en daarin gelegen bedrijven'. 

( 113) 

De beide provinciale besturen gingen akkoord met gebieden van geringere 

omvang na de ministeriële toezegging dat in voorkomende gevallen 

'uitzonderingen', i.c. de premiëring van vestigingen buiten het aan

gegeven gebied, mogelijk zouden zijn; 

-het land van Heusden en Altena voldeed wel aan de norm als ontwik

kelingsgebied te worden aangewezen, maár absolute omvang van het 

arbeidsoverschot werd in verhouding tot de voor ontsluiting nodig 

geachte kosten te gering gevonden om dit gebied in het beleid op te 

nemen; (114) 

-bijzonder scherp was het konflikt tussen minister Zijlstra en lo

kale en provinciale autoriteiten in Noord Brabant, over de mogelijke 

aanwijzing van Zuid West Brabant als stimuleringsgebied. De regio 

voldeed aan geen van de kriteria om voor regionale steunmaat

regelen in aanmerking te komen; anderzijds bestond er een hoge uit

gaande pendel. In 1959 beliep deze vanuit het 'oude' ontwikkelings

gebied Zuid West Brabant op Rotterdam e,o, bijna 4.000 personen. 

Arbeidsmarktanalyses toonden dat met een groeiende openstaande vraag 

in West Brabant -in 1959 gemiddeld 900 vakatures- de omvang van de 

pendel niet afnam. In Etten, met een uitgaande pendel van 25 % van 

119 



de mannelijke beroepsbevolking, was zelfs sprake van een sluiting 

en van inkrimping vanwege gebrek aan personeel. De hoge pendelcij

fers en de sociale en kulturele bezwaren die met de pendel en het 

werken 'boven de Moerdijk' waren verbonden, waren de aanleiding 

voor het konflikt, 

In de Westbrabantse pers werd de kwestie in bijzonder emotionele 

termen aangesneden: 'vrijheid of knechtschap voor West Brabant' 

aan 'duistere Rotterdamse krachten'. De minister werd als 'boven 

Moerdijkse heiden' weinig vertrouwen gegeven. 

'Waarom' vraagt een ambtelijke notitie binnen de direktie Regionale 

Industrialisatie van het Ministerie van Economische Zaken 'verzet 

men zich niet op dezelfde geëmotioneerde manier tegen de excessieve 

pendel uit Oost Brabant naar Zuid Limburg?' (115) 

Het konflikt over de interpretatie van het verschijnsel van de om

vangrijke pendel op de Randstad -waaraan ook in de Staten Generaal 

veel aandacht is besteed- geeft indikaties over verschillende typen 

industrialisatie welke in Nederland werden voorgestaan, Het regio

naal beleid steunde tot dan toe op een brede politieke basis: de 

ontwikkeling van de 'perifere regio's' korrespondeerde met de ont

sluiting van reservoirs van arbeidskracht. De ontwikkeling van het 

westen werd daarbij in wezen niet geraakt. 

Met het knellender worden van de arbeidsvoorziening in het westen 

nam de spanning over de benutting van de arbeidskracht in de di

rekte omgeving van de Randstad toe. De achterliggende strijd was die 

om in deze regio's beschikbare arbeidskrachten en daarmee om het 

type van industrialisatie. 

Twee posities stonden daarbij tegenover elkaar: 

De eerste ging er vanuit dat de pendel op de Randstad in verband 

met de arbeidsvoorziening aldaar noodzakelijk was. Het Waterwegge

bied kampte met strukturele arbeidstekorten welke aanzienlijk in 

omvang dreigden toe te nemen en welke de verdere industrialisatie 

ernstig belelID.llerden. 

Dat gold ook voor de industriële ontwikkeling van Amsterdam en de 

Hoogovens. De bedrijven die in deze gebieden gevestigd waren, pleit

ten voor een arbeidsmarkt die de mogelijkeheid tot een royale se

lektie, in verband met de eisen aan de arbeid gesteld, bood, (116) 

Een onderzoek van het Nederlands Economisch Instituut in samenwer

king met het Instituut voor Arbeidsvraagstukken, wees uit dat 

'onder de huidige omstandigheden de pendel het mogelijk maakt 
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gunstige vestigingsvoorwaarden in de Randstad te combineren met 

relatief lage nationaal-economische kosten, zodat de pendel bij

draagt tot het bereiken van een optimaal nationaal product'. (117) 

Uit dit oogpunt· kwam een industrialisatie van de pendel-gebieden 

-West Brabant en de kop van Noord Holland- minder gewenst voor, 

'terwijl pendel in het algemeen geen nieuw motief voor industria-

lisatie vormt'. op basis van deze stellingname 

kwamen neer op van de pendel. 

In de tweede werd de pendel over grotere afstanden als so-

ciaal onaanvaardbaar verworpen. (118) 

Met name uit de provincie !rabant werd hier nog een reden aan toe-

gevoegd: West Brabant was gelegen om plaats te bieden aan 

industrieën, die niet strikt aan het Rotterdamse havengebied waren 

gebonden. 'Maar voor alles is Brabant en zijn ook de Brabantse on

dernemers zelf aktief geweest en hebben zij met eigen krachten en 

eigen inspanningen aan de Brabantse jeugd werkgelegenheid en wel

vaart gebracht': de Brabantse arbeidsmarkt was voor de expansie van 

Brabantse bedrijven, (119) 

De hogere lonen 

bracht de eigen 

arbeidsvoorwaarden in het havengebied 

industrie in een ongelijke konkurrentie-

positie, waartegen deze moest worden beschermd. 

'Toegeven aan druk vanuit Brabant voor, een groter aandeel in.het 

vast te stellen regionaal beleid', werd de minister geadviseerd 

'impliceert dat ook Noord West Veluwe, de gehele kop van Noord 

Holland, delen van de Achterhoek en de gebieden tussen de grote 

rivieren aanwijzing kunnen claimen'. (120) 

Het uiteindelijke resultaat van de territoriale afbakening is in 

kaart III.l weergegeven. 

Het regionaal beleid strekte zich vanaf 1959 uit over bijna 40 % 

van het Nederlandse grondgebied, waarin 20 % van de bevolking 

woonde. De totale oppervlakte van de ontwikkelingsgebieden nam 17 % 

van het grondgebied in beslag. 
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KAART III.I Het regionaal beleid 1959-1964 

6.2. De selektie van kernen 

De ontwikkeling van de industriali~atie in het zuiden verliep aan

merkelijk gunstiger dan in het noorden. Het lag dus voor de hand 

dit in het beleid tot uiting te laten komen. 

Algemeen werd gevonden dat het regionaal beleid zich zou moeten 

konsentreren in enkele, grotere centra die, met de industrialisatie 

van de regio, zouden uitgroeien tot stedelijke agglomeraties met 

een eigen groeipotentie, In het zuiden konden bestaande steden als 

Nijmegen, 's Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg en Venlo 

die funktie vervullen; er was echter geen enkel kriterium om deze 

steden in het regionaal beleid op te nemen. 

In het noorden zouden ten behoeve van de groei 9 à 10 ontwikkelings

kernen met behulp van het regionaal beleid moeten worden gemaakt. 

Voor minister Zijlstra was de prioriteitstelling van het noorden 
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een gevolg van de ontwikkelingen. In het parlement vond hij met 

name steun bij de PvdA-fraktie. (121) 

Een dergelijke prioriteit voor het noorden bleek zowel in het laatste 

kabinet Drees als in het interim-kabinet Beel (KVP, ARP en CRU) een 

onmogelijke zaak. 

De oplossing van dit probleem werd gevonden in het aanleggen van 

een onderscheid tussen de kerngemeenten in het regionaal beleid. 

Er moesten een beperkt aantal 'ontwikkelingskernen' kamen die een 

dragende rol in het beleid zouden vervullen. 

Ter kompletering van het spreidingsbeleid dienden nog een aantal 

'aanvullende kernen'. In het zuiden zou Weert als ontwikkelingskern 

naast een aantal aanvullende kernen" worden aangewezen. Daardoor 

ontstond de politieke ruimte om het voor het noorden noodzakelijk 

geachte aantal ontwikkelingskernen aan te wijzen. (122) 

De praktiese betekenis van het onderscheid lag aanvankelijk in 

een verschil in premiehoogten bij bedrijfsvestigingen, bijvoorbeeld 

25 % in ontwikkelingskernen en 10 % in aanvullende kernen, en in 

een verminderd tarief in de prijsreduktieregeling ten behoeve van 

de aanleg van bedrijfsterreinen, 

Het eerste onderschéid verdween al in de voorbereiding van het be

sluit, omdat in de Ministerraad daarvoor geen meerderheid bestond. ' 

Van het tweede kwam in de praktijk niet veel terecht: blijkens een 

mededeling aan het einde van de beleidsperiode waren tussen 1959 

en 1963 bij wijze van komplement aan het industriespreidingsbeleid 

ruim 8,5 mln, gulden verstrekt aan subsidies voor de bouw van be

drijfsterreinen in gemeenten, die niet in het regionaal beleid wa

ren opgenomen. 

Het ging daarbij om Bergen op Zoom, Born, Breda, Deurne, Helmond, 

de Roergemeenten en Veghel. De aanvullingen waren uitsluitend ge

realiseerd in twee zuideljke provincies. (123) 

Uit oogpunt van efficiëncy werd vanuit het Ministerie van Econo

mische Zaken geopteerd voor een gering aantal -maximaal 17- kernen; 

het werden er 41, waarvan 18 ontwikkelingskernen. Ieder van de be

trokken provinciale besturen drong aan op een veel groter aantal 

-in totaal 79- om in de provincies te verwachten industrialisatie 

zoveel mogelijk te kunnen verdelen. Een komplicerende faktor hier

bij vormden de industrialisatiekernen-oude-stijl, waar een zekere, 

maar onvoldoende groei had plaatsgevonden. 
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KAART !II. 2a De verdeling van de kernen als voorgesteld door de 
provinciale besturen. 
(Archief Min. van Economische Zaken) 

Deze pasten niet in het nieuwe kernenbeleid, maar de situatie op 

basis waarvan ze in de voorgaande periode waren aangewezen, was nog 

niet of niet geheel veranderd. 

Eénzelfde opwaartse druk op het aantal kernen ging uit van het ont

stane onderscheid tussen ontwikkelingskernen en aanvullende kernen. 

Hoewel niet openbaar gemaakt ging men er bij Economische Zaken van 

uit dat de aanvullende kernen slechts tijdelijk -gedacht werd aan 

5 jaar- de status van stimuleringskern zouden hebben. Het keuzepro

ces bij de vaststelling van de kernen verliep bijzonder grillig. 

In departementaal overleg over de kernenkeuze leidde dit tot de 

verzuchting ' •• of de keuze van de kernen niet wat al teveel op het 

gevoel geschiedt'. Het verslag van dit overleg vervolgde: 'De voor-
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KAART III. 2 b De verdeling van de kernen als voorgesteld door het 

Ministerie van Economische Zaken. 
(Archief Min.van Economische Zaken) 

zitter is van mening dat experts op dit gebied niet bestaan. Ze 

zullen zeker geen betere oordelen kunnen geven dan de leden van de 

vergadering, omdat het aantal irrationele factoren bij een indus

trievestiging zo groot is .•.. ' (124) 

6.3. De regeling bevordering Industriële Bntwikkeling. 

Niet alleen de geografiese, maar ook de financiële reiktwijdte van 

het regionaal beleid werd aanzienlijk vergroot. (125) 

Daartoe werd op 20 april 1959 o.a. de BIK-regeling vervangen door 

de nieuwe premie- en prijsreduktieregeling 'Bevo~dering Industriële 

Ontwikkeling' (BIO). 

Deze regeling borduurde in hoofdlijnen voort op de BIK-regeling, 

maar de voorwaarden om voor premies in aanmerking te komen waren 
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soepeler en de uitgekeerde bedragen hoger. De belangrijkste ver

anderingen waren: 

-de voorwaarde dat werklozen in dienst moesten worden genomen ver

dween; 

-de minimumgrootte van de nieuwe bedrijfsvestigingen moest 500 m2 

bedragen. Kleinschalige initiatieven vielen daarmee uit de boot. 

-de premies waren aanzienlijk hoger dan de BIK-regeling en bedroe

gen: 

.voor uitbreidingen bij iedere m2 uitbreiding van het netto vloer

oppervlak f 35,--

, bij nieuwe vestigingen f 35,-- voor iedere m2 bij de eerste 1000 

m2; f 45,-- bij de volgende 1000 m2 en zo verder tot een maximum 

van f 75,-- per m2. De hoogte van de totale premie was niet aan 

een plafond gebonden; 

-als tewerkstellingsvoorwaarde gold, dat bij nieuwbouw bij iedere 

100 m2 vloeroppervlak tenminste 1 mannelijke arbeidskracht in dienst 

moest worden genomen, bij uitbreidingen diende dat bij iedere 50 m2 

netto-vloerouuervlaklhet geval te zijn; 

-de struktuur van de financiering was zodanig dat de premie kon 

dienen als voorfinanciering van de te plègen investeringen, Na de 

voorlopige vaststelling van de premie werd terstond 75 % uitgekeerd, 

de resterende 25 % werd uitgekeerd als -binnen 2 jaar- aan de te

werkstellingsvoorwaarde was voldaan; 

-voor ieder aangewezen industrieterrein gold een prijsreduktie van 

50 % voor de kosten van verwerving en bouwrijp maken, ten goede 

komend aan de bedrijven die zich er vestigden. 

De regeling was sterk selektief ten gunstige van grote vestigingen. 

Doordat de voorwaarde 'werklozen' in dienst te moeten nemen werd 

vervangen door 'arbeidskrachten' gold ze ook bij het aantrekken 

van arbeidskrachten uit de landbouw of uit andere bedrijven. Daar

mee ging de regeling een rol ~spelen in de herstrukturering van de 

produktiestruktuur van de betreffende regio's. 

De sterke nadruk op de kernen· betekende tevens dat veel meer dan 

tot dan het geval was, het regionaal beleid de verstedelijkings

struktuur beïnvloedde, Er werd bij het Ministerie van Volkshuis

vesting een woningbouwkontingent van 2.000 woningen, te verdelen 

over de ontwikkelingskernen, afgezonderd. 

Ter stimulering van de groei van deze kernen gold eveneens een 

verhuiskostenregeling voor werklozen die naar deze kernen migreerden. 
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Voor de volledigheid moet nog worden opgemerkt, dat ter bevordering 

van de beroepsmobiliteit, trainingstoeslagen voor ongeschoolden 

wefden gegeven aan bedrijven in deze gebieden. 

6.4. De intensivering van de sociale planning 1958-1964 

De sterkere oriëntatie op de industrialisatie in de landelijke ge

bieden had ook voor het bijzondere regionale welzijnsbeleid aan

zienlijke gevolgen. 

Met de industrialisatie zou de ekonomiese struktuur van de betrok

ken regio's zich fundamenteel wijzigen;de daarmee samenhangende 'soci

ale aanpassingsproblemen' zouden moeten worden opgevangen. 

In de periode 1963-1959 werd voor maatregelen in het kader van het 

bijzonder regionaal welzijnsbeleid 3,6 mln. uitgetrokken. Voor de 

periode 1960-1963 werd dat 20,6 mln. (126) 

De hoogte van het bedrag is voornamelijk bepaald door de veel grotere 

aktiviteit vanwege de intensivering van de herstrukturering van de 

arbeidsmarkt. Voor een klein deel is het toe te schrijven aan de 

'nazorg' van de industrialisatiekernen, die in het nieuwe beleid 

waren geschrapt: een afbouwperiode tot 1962. 

De bestaande sociale planning, de verbetering van de beroepskeuze

voorlichting, scholing c.q. omscholing naar niet-agrariese beroepen 

en het extra kontingent van jaarlijks 2.000 woningwetwoningen voor 

ontwikkelingskernen, werd aangevuld met enkele nieuwe elementen: 

-een verplaatingskostenregeling voor werkloze gehuwde arbeidskrachten 

uit probleemgebieden die zich in een ontwikkelingskern vestigden. 

De oude regeling die de verhuizing vanuit een probleemgebied naar 

het westen subsidieërde werd afgeschaft, omdat deze de kongestie 

in de Randstad en de verschraling van de probleemgebieden bevorder

de; 

-mogelijkheid tot bijscholing van agrariese beroepskrachten in regi

onale werkplaatsen voor vakopleiding voor volwassenen en voor prak

tijkscholing op de land- en tuinbouwbedrijven ten behoeve van de 

opvoering van de arbeidsproduktiviteit in de land- en tuinbouw; 

-bevorderen van de mobiliteit van strukturele werkloze landarbeiders 

naar gebieden met tekorten aan agrariese arbeidskrachten. (127) 

Voor Oostelijk Friesland en West Brabant werd extra geld uitgekeerd 

ten behoeve van onderzoek naar de sociologiese en psychologiese 

problemen die tot arbeidsmoeilijkheden leidden • Dit onderzoek dien

de voor 'een grondige actie ter beinvloeding van de arbeidsmentali-

127 



teit der bevolking'. (128) 

Strikter dan tot 1958 zou de sociale planning gericht worden op de 

ontwikkelingskernen. Vanaf het ontstaan was het regionaal welzijns

beleid direkt gekoppeld en in zekere zin ondergeschikt geweest aan 

het industrialisatieheleid: niet alleen de absolute omvang van de 

sociale problematiek -hoe deze ook vastgesteld zou kunnen worden

maar veel meer de moeili_ikheden_ bi i d~ opbouw van de industrialisatie, 

waren bij de verdeling van de gelden voor het bijzonder regionaal 

welzijnsbeleid van belang. De koppeling was omstreden en kwam onder 

steeds grotere druk te staan. Het belangrijkste bezwaar was dat twee 

typen sociale nood als zodanig niet erkend werden: de sociale pro

blemen op het platteland buiten de industrialisatiekernen en de 

sociaal-kulturele problemen in de grote steden als gevolg van de 

versnelde urbanisatie. 

Minister Klompé van Maatschappelijk Werk was weinig bereid aan deze 

eis tot uitbreiding van de werking van het regionaal welzijnsbeleid 

tegemoet te komen: de koppeling met het industrialisatiebeleid 

bleef overeind. (129) 

6.5. De uitbouw van de infrastruktuur in de Randstad. 

Tegelijk met de verruiming van het regionaal beleid vond een in

tensivering van het infrastruktuurbeleid in de Randstad plaats, ten

einde in de internationale konkurrentie met andere zeehavengebieden 

de vestigingsfaktoren voor multinationale basis-industrieën te 

verbeteren. 

Zowel vanuit de belangengroepen uit het Amsterdam-Noordzeekanaal

gebied als uit de Rotterdamse haven werd vanaf het eind van de vijf

tiger jaren op de regering druk uitgeoefend om grote infrastruk

turele werken uitgevoerd te krijgen. Deze dienden enerzijds om 

de verkeers- en handelsfunktie van de havens te versterken en ander

zijds om voldoende op een achterland ontsloten, aan diep vaarwater 

gelegen industrieterreinen ter beschikking te hebben. 

De zeescheepvaart kende vanaf het einde van de jaren vijftig een 

snelle schaalvergroting, waarbij de Suez-krisis een belangrijke 

rol speelde. De blokkade van deze waterweg in 1957 maakte veel 

scheepvaartroutes, in het bijzonder die van olietankers uit de 

Golfstaten naar West Europa, veel langer. De vergroting van het 

scheepstonnage was een van de antwoorden op dit probleem. 
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Vele Europese havens kwamen in de knel omdat hun diepgang en outil

lage niet op de ontvangst van grotere schepen berekend waren. 

Door de snelle groei van de wereldhandel en het Nederlandse aan

deel daarin, alsmede door de zich ontwikkelende internationale ar

beidsdeling en het type produkten waarin het bedrijfsleven in Ne

derlands zich specialiseerde, kregen de internationale havens steeds 

meer gewicht. 

Aanvankelijk bestond de opvatting dat uitsluitend de havengebieden 

rondom Amsterdam en Rotterdam de mogelijkheden bezaten op deze ont

wikkelingen in te spelen. Vanaf 1960 kwamen daar lokaties als het 

Sloegebied, Delfzijl en eventueel Petten in Noord Holland bij. (130) 

Rotterdam 

In februari 1958 werd door een 'Rotterdamse' werkgroep een nota 

'Grondslagen voor een ontwikkelingsplan van het haven en industrie

gebied aan de Rijnmond' gepubliceerd, 

Het rapport borduurde voort op een eerdere publikatie van de Rijks

dienst voor het Nationale Plan uit 1956. (131) 

Het plan voorzag in de toegankelijkheid van de Rotterdamse haven 

voor schepen tot 85,000 brt, rnet een mogelijkheid tot uitbouw tot 

100.000 brt. Er was voorzien in een tweede havenmond en het eiland 

Rozenburg veranderde in een industrieeiland. Het vogelreservaat 

'De Beer' werd daarvoor opgeofferd, 

In mei 1961 kregen de ideeën de instemming van de Raad voor de 

Ruimtelijke Ordening en werd met de werken een aanvang genomen. 

Amsterdam 

Uit dezelfde periode stammen ideeën over de haventontwikkeling en 

daarmee verwante aktiviteiten in Amsterdam. De kapaciteit van het 

Noordzeekanaal was in 1958 ongeveer 25,000 brt. Deze werd voor

namelijk bepaald door diépgang bij de havenmond, De Noordersluis 

(bij Ijmuiden) en de diepgang bij de Velsertunnel waren berekend 

op schepen tot 100.000 brt. 

In een reaktie op de streekplannen IJmond Noord en Zuid Kennemer

land, waarin naar de opvatting van de gemeente Amsterdam en het 

daar gevestigde bedrijfsleven werd voorzien in een veel te klein

schalige ontwikkeling van het Noordzeekanaal, werd in 1958 een 
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commissie ' Toekomstige ontwikkeling van Amsterdam' in het leven 

geroepen. Deze stond onder voorzitterschap van dr. M.J.Prinsen, 

Commissaris van de Koningin in Noord Holland. 

Naast vertegenwoordigers van de provinciale en gemeentelijke over

heid hadden vertegenwoordigers van enkele direkt betrokken bedrijven 

in de kommissie zitting: Hoogovens, Amsterdamse Bank, Van Gelder & 

Zn., Bruynzeel en de Vereniging van Bedrijven in Amsterdam Noord. 

De kommissie konstateerde dat de gangbare scheepsmaat voor massa

goederenvervoer over zee 25 à 35.000 brt. was geworden en dat een 

belangrijk deel van de tankers reeds 45.000 brt, 

'Wanneer de mond van het Noordzeekanaal in 1960 niet toegankelijk 

zal zijn voor zeeschepen van 35.000 brt. valt zeer enstig rekening 

te houden met een teruggang in de bedrijvigheid aan en om het Noord

zeekanaal'. (132) 

De kommissie pleitte voor direkte, openbare stappen van de regering 

met betrekking tot de vergroting van de kapaciteit van het Noordzee

kanaal op zeer korte termijn, teneinde de investeringsplannen van 

de gevestigde en in vestiging geïnteresseerde bedrijven te beïn

vloeden en gunstige langlopende kontrakten (bijvoorbeeld over olie

leveringen) mogelijk te maken en de internationale konkurrentiepo

sitie van de haven te versterken. 

Op initiatief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd nog 

in de maand waarin de kommissie dit pleidooi publiceerde een Werk

groep Ontwikkeling Noordzeekanaal opgericht. Daarin namen de betrok

ken departementen, provinciale en lokale overheden zitting. De taak 

van de werkgroep, was de bevordering van het vergroten van de kapa

citeit van het Noordzeekanaal, alsmede van een goede ontplooiing 

voor het bedrijfsleven langs het Noordzeekanaal en aangrenzende wa

teren. 

Naast haar werkzaamheden met betrekking tot de vergroting van de ka

pasiteit van het kanaal, hield de werkgroep zich bezig met de lo

katie van geschikte bedrijventerreinen voor de zeehaven-gebonden 

industrie. In haar nota 'De ontwikkeling van havengebieden aan het 

Noordzeekanaai'presenteerde het een omvängrijk plan van 5.500 ha 

(bruto) bedrijventérreinen aan diep vaarwater. 

Het bedrijventerrein telde een viertal kwadranten, die suksessieve

lijk gebouwd konden worden. De beide zuidelijke zouden daarbij als 

eerste moeten worden gerealiseerd vanwege het grote draagvermogen 

van de gronn. Van Amsterdam zou dan richting kust kunnen worden gewerkt. 
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Vanwege de schaarste aan grote haventerreinen zou een bijzonder re

strictief vestigingsbeleid moeten worden gevoerd: alleen die bedrij

ven die echt aa~ dieo vaarwater moesten liggen of bedrijven die daar 

direkt mee verbonden waren, mochten worden toegelaten. In tegen

stelling tot hetgeen na het debat in de Tweede Kamer over de socia

listiese voorstellen tot een restrictief beleid in het westen, kon 

worden verwacht, hadden de voorstellen van deze kommissie een alge

mene instemming. (133) 

Zonder deze kwestie uitvoerig te kunnen behandelen, kan worden aange

geven dat ook op het terrein van bijvoorbeeld de verkeersstruktuur 

een sterk op de Randstad en vanuit de Randstad ontwikkeld beleid is 

gevoerd. 

6.6. Inperkingen 

'Het regionaal beleid dat sinds 1959 in de probleemgebieden is ge

voerd, is met succes bekroond'. (134) 

Direkt na de invoering van het versterkte instrumentarium in het 

regionaal beleid gaf het merendeel van de probleemgebieden een ster

ke toename van het aantal nieuwe vestigingen en uitbreidingen van be

staande bedrijven te zien. Van de BIK-regeling werd tot eind 1957 

door 197 bedrijven gebruik gemaakt. Daarmee waren ruim 13,500 ar

beidsplaatsen gemoeid, (135) 

Eind 1962 werden met behulp van de BIO reeds 184 nieuwe vestigingen 

met 19.014 arbeidsplaatsen en 282 bedrijfsuitbreidingen, 

waarmee nog eens 19.136 arbeidsplaatsen waren gemoeid. (136) 

De werkloosheidscijfers daalden en in de meeste gebieden ontwikkel

den zich de migratiecijfers in gunstige zin: afgezien van Zeeland 

liep het vertrekoverschot in de overige expulsiegebieden aanmerkelijk 

terug. 

In alle probleemgebieden trad vermindering van de arbeidsreserve op, 

hetgeen de bedrijven die in aanmerking kwamen voor premies moeite 

bezorgde om aan de tewerkstellingsklausule uit de regeling te voldoen, 

Hoewel het werkloosheidsnivo in het noorden en in Zeeland nog hoog lag, 

was ook daar de openstaande vraag, zoals overàl in Nederland, tot 

flinke hoogte gestegen. De regering voerde in deze periode een voor

zichtig restriktief, dempend ko~junktuurbeleid. 
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PERIODE 1945 -1956. 

PERIODE 1957-1963. 

KAART III.5 De ontwikkeling van het Rijkswegenplan 1945-1963 

(Bron: Provinciale Welvaartsbalans Noord-Brabant, 1965) 
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Niet alle problemen waren de wereld uit, maar uit 'budgettaire over

wegingen' werd een inkrimping van de premieregeling en een restrik

tievere toepassing van de prijsredeuktieregeling voorgestaan. 

De begeleidende overweging was, dat de premieregeling altijd als 

een ~ijdelijke maatregel bedoeld was. Haar discriminatoire karakter 

kwam meer op de voorgrond, naarmate het sukses van de regeling groter 

werd. 

Vanuit de besturen van de betrokken provincies werden tegen deze 

redenering vele bezwaren geuit. 

Er werd gewezen op de noodzaak van een beleid op lange termijn: de 

problematiek was verminderd, maar nog lang niet opgelost: met name 

de samenstelling van de industriële struktuur leverde aanleiding tot 

zorg. Ook werd gewezen op de internationale konkurrentie, omdat vlak 

bij de Nederlandse grens in Duitsland en België wel regionale stimu

leringsmaatregelen werden genomen. 

De Staatscourant van 1 augustus 1962 publiceerde de door minister 

De Pous voorgestane beperking van het regionaal beleid als een re

geringsbeslissing. De premiebedragen werden aanzienlijk teruggebracht. 

Bij nieuwe vestigingen werd de oorspronkelijke f 35,-- per m2 nieuw 

gebouwd nuttig vloeroppervlak voor de eerste 1000 m2, uitgekeerd voor 

de eerste 2000 m2• 
De f 4~,-- voor de tweede 1000 m2 werd I 40,--, voor de tweede 2000 

m2 enz. tot een maximum van f 75,-- per m2• 

Was er oorspronkelijk geen plafond voor het premiebedrag vastgesteld, 

nu gold er een bedrag van 1,25 mln. gulden. 

Bij uitbreidingen werd f 35,-- per m2 nuttig vloeroppervlak van ad

ditionele nieuwbouw teruggebracht tot f 25,-- en ook hier werd een 

limiet ingevoerd: 0,25 mln. gulden. 

De minimum omvang van projekten bleef op 500 m2 gesteld. De prijs

reduktie voor industrieterreinen werd gelimiteerd als de omvang van 

het terrein boven de 10 ha. kwam. 

Onder invloed van de toenemende krapte op de arbeidsmarkt werd op 

20 november 1963 de BIO nogmaals aangepast. De tewerkstellingsvoor

waarde, welke bij de eerste aanwijzing gehandhaafd bleef, werd ver

soepeld. Oorspronkelijk moest binnen twee jaar na de nieuwbouw of 

uitbreiding aan de tewerkstellingsvoorwaarde zijn voldaan om de 

resterende 25 % premie te ontvangen, nu bestond de mogelijkheid 
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hiervoor uitstel van één jaar te verkrijgen. In voorkomende gevallen 

-als gebleken was dat de ondernemer ernstige pogingen had gedaan om 

aan de voorwaarde te voldoen, maar het eenvoudigweg niet gelukt was

werd ook wel overgegaan tot ontheffing van de voorwaarde. 

Het afschaffen van de voorwaarden, zoals in 1963 door de minister 

van Economische Zaken bepleit, strandde op de onwillige houding van 

het Ministerie van Financiën. (137) 

7. RESUMÉ 

De periode 1950-1964 werd gekenmerkt door een sterke ekonomiese groei 

in alle sektoren. De drager van de groei was de industriële sektor, 

terwijl na 1957 ook de tertiaire sektor sterk uitbreidde. 

Deze industrialisatie rustte op twee peilers: 

ze was exportgeoriënteerd en nauw verbonden met de uitbreiding van 

de weréldmarkt èn de konkurrentiekracht van de Nederlandse bedrij

ven bestond uit het leveren van een goed, maar vooral goedkoop pro

dukt. De belangrijkste ontwikkelingen vonden daarbij plaats in het 

grootbedrijf. De geleide loonpolitiek vormde een van de centrale 

peilers van de industrialisatie. 

Deze politiek bleek suksesvol: het aandeel van het Nederlandse produkt 

op de wereldmarkt steeg gedurende de gehele periode gestaag. De 

omvang van de produktie steeg daarmee_ sneller dan de beschikbaar

heid aan arbeidskrachten en de arbeidsmarkt werd krapper. 

Door de relatieve goedkoopte van de arbéidskracht ontbrak het in 

het algemeen bij bedrijven ook aan een sterke prikkel tot techno

logiese vernieuwing. 

De grenzen van het type industrialisatie werden daarmee duidelijk: 

tekorten aan voldoende arbeidskracht en de onmogelijkheid de pro

duktiekosten laag te houden. 

De eerste jaren van de industrialisatie leidden tot een versterkte 

konsentratie van ekonomiese aktiviteiten in de Randstad. Met betrek

king tot de ruimtelijke aspekten van de industrialisatie ontstonden 

daarmee een aantal problemen die een rem op de verdere voortgang 

van het dominante type indûstrialisatie inhielden. 

De industrialisatie en de konsentratie daarvan in de Randstad im

pliceerden tekorten aan arbeidskrachten, welke een direkte be

dreiging van een van de fundamenten van het overwegende type in.:: 
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dustrialisatie, de geleid" loonpolitiek vormd<rn,> vanwege de opwaart

se druk dü: daarvan uitging op de lonen. De konaentratie van de waat

schappclijke aktiviteiten in het westen lag ten grondslag aan een 

reek$ V<).I'l. fenomenen,,.-zoal s Yoningnuàd, stîj gende grondprij ~eü, dd.n

t"sl ing van l.~ndsch<>p en natuur eo d<' vervreemding van landbonwgrood-, 

die als kongestieprob1em~n werden getematiseerd 1 

00 rec~ssie in 1g57-I958 ver~c.herpt.e de ongeli.ikmatige onLwikkeliüg 

tlJ!-;sC'n de regio'!71 :in het westen en de pE:!:rifere~ veelal landelijke 

gebieden, 

D"'" onBel ijkheid werd in termen van werkloosheid, bevolkingsgrosi, 

migr<.lti~ en iIIkomcn.srl.ivo' n dls een vor1'I1 van onrec:htmatigheid na.ar 

voren gebracht en in brede kring al~ zodanig ervar<>n. 

Op ver s.:.:hi l lG:nde manieri:::-n werd getracht aan de opduik~ndt: grt:::nzen 

V~n d0 industtialisati~ t€ ontkom~n c.q. de invloed ~rvan t~ ver

minderen. 

Het prnhleem t"lde cenminste drie dimensies: 

l. net gehr<!k aan arbeidskracht in de Randst"d; 

2. de kongest ~eprob 1.emat:i.ek~ waardoor het onmogelijk werd deze: clr

he i dskrsc:h t in vOld.oende ma te na.3:i:- de. RB-ndstad. te brengen; 

3. de nijpende werkloosheid in sommige gebieden, waai-v.n1 de eknnn

miese strul1tuur wei11ig staoiliteit bleek te bezitten. 

Binüeü de organib":.::t.tit:: Vd.Il bun p:ruduktie~ wd.:t'en rnel name grote be

drijven in staat d~ gre11zen te ontgaan. Dit g<>bcurde in de vorm van 

schaalvcrgruting in de pruduktie bij he·t g"li.)ktijdîg uiteenleggen 

van d<: pr ud uk tü in rel atiEf zelf ~tandige de lcn, waarbij arbeids

inten oÜve de lf:n wcrdc:n verp laa Li; t naar geb iedcLl met ove<schot teD 

~'"'1 arbeidskracht. 

De politieke machtsverhoudingen legden de gr~nzen vasc waarbinnen 

de regering deze problemen aanpakte. 

Reeds in 1956 werden de kongesticproblemen in t>i:-ede kdnB erkend, 

Er bcotond in hel parlement geen m8erdcrhe.Î.d hiel'.'a<>n in de vorm 

van een inrichtin~sbcleid iRts t" da~n. De PvdA, regeringspartij. 

otond hierhij tegenover d" konfesSiondo: regering~p<Ht.i.jen en de VVD: 

een inrichting!3beleid ZOlJ. ~en eü1d-e rn;,1.ken f' .• qn (I~ vr1jl"1eid van ve~ti

gin~ van partikuli<ère onderneroingen. Bn dit we~d in de meest 'trikt" 

termen afgewezen. 

De ingrepen in de ruimtelijke struktuur van de produktie d{"nden 
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uit te gaan van de vrijheid van vestiging van de partikulire onder

nemer; en het beleid was dienovereenkomstig globaal, indirekt e.n 

voorwaardenscheppend van aard. 

In de re<:<:ssie. van 1957-1958 kwam ook de snel stijgende werkloosheid 

in een aantal gebieden buiten dio Randstad opnieuw in de poii.tieke 

belangstelling. 

Het regionaal-beleid-nie.uwe-$tijl ontstond halverwege 1958 als de 

grootste gemene deler van de opvattingen van de belangrijkste be

trokkenen; in de traditie van het bestaande x-egion<"al b<:!leid. 

ln de vorm van een uitbreiding en intensive.ring van het gangb<1re 

regi{:ma~l bele:l.d werd een bepaalde voTTII van samenhang. tu~s~û. ied~r 

van de bovengenoemde dimensies ontwikkeld. Dl.t legde tevens de grond

slag voor een brede maatschappelijke basis het beleid ten ui~voer te 

breng;,n. 

De uitbrdding vond plaats in i;eografiestè zin: een gröter gebied e11 

méér kernen werden bij het beleid betrokken. De intensivering had 

betrekking op de hoogte van de financi<i:k stimuli om tot bedrijfs

vestigingen in bepa<1lde gebieden over te gaan. 

Het vertd.ndende element in h"-t beleid w.•s de mobi li.satie in de ar

be~dskracht; zowel in de politiek ter bestrijding van de werkloos

heid, de politiek ter rekrutering van de voor de voortgang van de 

industrialisatie nood~akelî]ke arbeidskracht, als in de politiek 

ter vermindering van de kongestie in h<;!t westen des lands, 

Het regionaal beleid veranderde daarmee van een voornamelljk door 

sóc::iale motieven ingegeven politiek in een politiel:.' die in eerste 

inotantie door ekonomiese motieven werd ingegeven. Alle hetrokkenen 

kOB•terde.n grote verwac::htingen, 'De beoogde structuurverandering' 

schreef het Haa~se dai;blad 1Het Vaderland' bij de invoering van het 

regionaal-beleid-nieuwe-stij 1 in l 959 'is te vergelijken met andere 

nationale taken, als de inpoldering van de Zu),d<;!rze.e en cl" uitvoer

ing van het Deltaplan. In al de7-e gevallen gaat het mede om het 

beveilig,;,n van de toekomstige werkgelegenheid, welvaart. en sodale 

en cultur0le bloei van belangrijke landsdeJ.en en een h<1i:-monische 

nationale structuur', (28-3-1959) 

De nadruk op de mob:i.l:i.satie v~n de arbeid~kracht maakte een omvat

tender pakket ma<"tregelen dan in het regionaal-beleid-in enge-zin 

waren opgenomen, noodzakelijk. De 'sociale planning' welke in eerste 

instantie als een sociaal-kulturele stoffering van bepaalde achter

gebleven gebieden was bedoeld, werd ontw:i.kkeld <1ls een instrument 
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strikt ter begeleiding van de industriespreiding en ter organisatie 

van de arbeidskracht voor zover dat niet binnen de industrieën ge

beurde. 

Net zoals in de eerste periode van het regionaal beleid, werd het 

beleid ook in deze tweede periode nooit als de.bewuste en planmatige 

vormgeving van de ruimtelijke dimensie van de industrialisatie, maar 

steeds als kompensatoir aan het marktmechanisme opgevat: in perioden 

van opgaande konjunktuur, als de 'autonome' tendens tot spreiding 

sterker werd en de werkloosheid daalde, verminderde de beleidsin

spanningen. Als dan snel erna bleek dat de problematiek niet was op

gelost werd de intensiteit weer groter. 

De hele periode kenmerkte zich door een sterke expansie van de indus

trie. In het begin van de jaren zestig werd de verdere groei in het 

bijzonder geremd door de beschikbaarheid aan arbeidskracht. Onder 

invloed daarvan ontstond een aanzienlijke spreiding van de industrie 

over het land. 

Het is onmogelijk vast te stellen welke precieze invloed het regio

naal beleid daarop heeft gehad. Minister de Pous was voorzichtig 

aan het einde van deze periode: 'men kan de verbetering van de 

spreiding die is bereikt, niet zonder meer aan het gevoerde regio

naal beleid toeschrijven. De grote betekenis van het regionaal be~ 

leid is echter geweest, dat het ook waar het bedrijfsleven al uit 

andere hoofde belangstelling voor vestiging buiten de bestaande 

concentratiegebieden had gekregen, aan die belangstelling richting 

heeft gegeven'. (138) 
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:rsz:. Konvergentie en meervormigheid: 1%4-1973 

De pe!'iode 1964-1973 kenmerkte zich nog door een sterkere ekonorrriese 

groei dan in de voorgaande. Deze was echter veel ongelijkmatiger van 

aard. 

BeschoUJ;Jd op het nivo van bed!'ijfstakken kwam sterke groei naast sta

biliteit, stagnatie en neergang voor. 

Onder invloed van de sterker worden&3 intemationale konkurrentie 

begon in dB indust!'iële sektor een omvangrijk proces van het herstriik

turering, waardoor zelfs een aantal belangrijke bedriJfstakken werd 

gedeaimeerd. De produktie werd veel kapitaalsintensiever. 

Een van de resultaten van ékze ontwikkelingen was een gestage afname 

van dB werkgelegenheid in deze sektor. Dit stond tegenover een sterke 

groei van de dienstensektor, welke ook haar aandeel aan het nationaal 

produkt zag groeien. 

veir-z,c)ae. is deze sektor dB grootste in de Neder-Aan het eind.e van de 

landse ekonomie geMorden. 

In wee:t'ld l van de optredende he1.'striikturering ve1'toonde de ekonomiese 

politiek een grote kontinuiteit met de voorgaande jaren. Ee1.'st rond

om 1970 kreeg een beeld van een mogelijke sktór-politiek gestalte. 

Dit leidde evenwel niet tot d:irekt ·en gericht overheidsing!'ijpen. 

De 1.'egionale dimensie van het maatschappelijk ontwikkelingsV1.'aagstuk 

wePd komplexe1'. 

Naast de bekende tweedeling van de stedelijke ontwikkelde centPa en 

de achtergebleven landelijke en pe1'ife1.'e gebeiden doken pPoblemen 

op in dB traditionele industriegebieden die een ster>ke konaentr>a

tie van stagneI'ende bed!'ijfstakken kenèen. 

Het regionaal beleid bleef mePkwaardigerwijs tot het eindB van de 

periode in essentie een sp'l'eidingsbeleid, uXlarin d.eze her>striiktu-

1.'eringsprob lematiek naU!ûe U,fks verdisaonteePd üJerd.. 
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Dit gold voor het 'herst!'Uktu:reringsbeleid' dat allereerst in Zuid 

Limburg en 'later ook in Ti lbUPg werd toegepast. 

Wat wel veranderde was het onderlinge geuncht van de motieven voor 

een spreidingsbeleid. 

Anders dan in het begin van de jaFen zestig vol'mde de beschikbaaP

hied van al'heid.skraahten aan het einde van de jaren zestig, geen 

wezenlijk knelpunt meer in de ekonomiese groei. De problematiek van 

de kongestie in de Randstad nam daarentegen.aan betekenis toe. Dat 

gold ook, op bepaalde momenten, voor de politieke betekenis van de 

ongelijke verdeling van, met name, de werkloosheid. Er trad een 

zekere versmelting op in de doeleinden van de ruimtelijke ordening 

en het regionaal beleid. Dit kbiam onder andere tot uiting in de aan

vaarding van een 'zesde doelstelling' door de Soaiaal-Economische

Raad: een evenUJiahtige ruimtelijke spreiding van maatschappelijke 

aktiviteiten over het land. 

Eerat in 1972 werden aanzetten gegeven voor een regionaal be leid 

waarin de herst!'Uktureringaproblematiek is ve:l:'Werkt. De uitwerking 

daarvan vond in de d.aarop volgende jaren plaats. 

Na in globale termen te zijn ingegaan op de ekonomiese groei, de 

ermee vel'bonden he:rst!'Ukturering en het ekonomiea beleid, zullen we 

ona richten op ile achter>gronden van de kontinutteit in het regionaal 

be leid in re 'latie tot de Ve!'anderingen in de ve!'aahijningavormen e!'-

van. 

l. EKONOMIESE GROEI EN HERSTRUKTURERING 

In de periode 1964-1973 steeg het bruto nationaal produkt met 

faktor 3.3. In de voorgaande jaren 1950-1963 was dat 2.8. De expansie 

was groter, ook als daar het hogere inflatiepercentage van gemiddeld 

5,6 % per jaar, in wordt verdiskonteerd. (l) 

Het nationaal inkomen op basis van netto marktprijzen steeg van 

47.317 mln. gulden in 1963 tot 154.850. mln. gulden in 1973. De groei 

was in de tweede helft van het hier besproken decennium 1968-1973, wat 

langzamer dan in de eraan voorafgaande vijf jaar. Dit kwam overeen 

met het gemiddelde van de OESO-landen. De grootste verlangzaming 

trad op in de Verenigde Staten. Ook in Japan daalde het groeitempo, 

hoewel de produktiestijging daar in vergelijking met de andere landen 
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zeer hoog bleef. 

Binnen Europa de ontwikkeling van de afzonderlijke landen uit-

een. In de Bondsrepubliek, Frankrijk en België versnelde de stijging 

van de produktie na 1968, in Italië, Groot-Brittanië en Nederland 

daalde het tempo. (2) 

De cijfers in tabel IV.l geven een beeld van de groei in Nederland 

en de mate waarin de verschillende sektoren hieraan deel hebben ge

had. De terugval in het produktievolume in de industrie en de kolen

mijnbouw, staat tegenover toenamen in andere sektoren. 

TABEL IV.1 
Groei van de produktiviteit en de arbeidsproduktiviteit naar 
sektoren (~emiddeld per jaar) 

Produktie Arbeidsproduktiviteit 
1953/63 1963/73 1953/63 1963/73 

mutaties per Jaar in ;;; 

Industrie 6,1 5,9 4,6 6,5 

w.o. textiel 3,3 0,8 4,4 7,0 
metallurgie 10,2 9,3 5,6 9,0 
elektrotechniek 14,0 7,9 6,6 7, 1 

Kolenmijnbouw -o, 1 -17,3 l, l 1,6 
Overige mijnbouw 8,8 26,5 12,0 24,5 

Openb~re nutsbedrijven 8,8 12,3 7,3 10,9 

Bouwnijverheid 2,4 2,9 0,1 1,9 
Landbouw 2,9 3,6 5,8 6,8 
Diensten 4,4 5, 1 2,2 2,9 

a) produktie per mensjaar 

(Bron: CPB, De Nederlandse Ekonomie in 1980, p.56) 

a) 

De toename van de arbeidsproduktiviteit vinden we in de industrie, 

overige mijnbouw en de nutsbedrijven en in mindere mate bij de diens

ten. De cijfers uit de tabel krijgen nog meer reliëf als hierin de 

arbeidsduur wordt verdiskonteerd: door de verkorting van de werk

week is de arbeidsproduktiviteit per gewerkt uur hoger dan in de 

tabel staat aangegeven. 

De handel groeide in deze periode spektakulair. Dat gold zowel voor 

de invoer als de uitvoer. 

De invoer steeg van 21.601 mln. gulden in 1963 tot 66.650 mln. gulden 

in 1972. De uitvoer nam nog meer toe: van 17.962 mln. gulden in 1963 

tot 66,879 mln. gulden in 1973. Voor het eerst in deze periode kon 
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in 1973 een overschot op de handelsbalans worden genoteerd. (3) 

De omvangrijkste groei bij de import kwam, met meer dan een ver

viervoudiging vanaf 1963, voor rekening van de chemiese produkten 

en -met name na 1971- van schepen. In iets mindere mate was dat het 

geval voor qe produktgroepen: motorrijtuigen, vloeibare en vaste 

minerale brandstoffen, metalen fabrikaten, voedings- genotmiddelen 

en overige fabrikaten. 

Uitgedrukt in absolute cijfers besloeg in 1963 de produktiegroep 

elektriese/niet-elektriese machines het grootste aandeel van de im

port; gevolgd door de voedings- en genotmiddelen en de overige 

fabrikaten en de vloeibare en vaste grondstoffen. In 1973 stond de 

produktgroep overige fabrikaten op de eerste plaats. De volgorde 

tussen de rest was gelijk gebleven. 

De snelste stijging in de uitvoer, meer dan een vervijfvoudiging, 

vond plaats bij de produktgroepen chemiese produkten en motorrij

tuigen, gevolgd door vloeibare/vaste minerale brandstoffen, overige 

fabrikaten en metalen fabrikaten, die ieder in 1973 in omvang meer 

dan verviervoudigd waren ten opzichte van 1963. 

De voedings- en genotmiddelen namen daarbij, in absolute termen 

in de gehele periode onveranderd de eerste plaats in. 

Gedurende de gehele periode ontwikkelde zich de handelsbalans in 

gunstige zin, doordat de invoer in steeds grotere mate werd gedekt 

door de uitvoer. De meest positieve ontwikkeling in dit verband 

kon worden waargenomen bij de chemiese produkten. De balans voor 

voedings- en genotmiddelen was gedurende de gehele periode positief, 

vanaf 1971 daalde evenwel het saldo. Een teruggang viel eveneens te 

konstateren bij de elektriese machines en -in veel sterkere mate

in de scheepsbouw. 

Voor een reeks van produktgroepen bleef de handelsbalans negatief, 

al trad er enige verbetering in opvoor: grondstoffen,olieën en vetten, 

metalen fabrikaten, niet-elektriese machines, motorrijtuigen en 

overige fabrikaten. 

Het spreidingspatroon van zowel de invoer als de uitvoer was beperkt 

en in de loop van de tijd kwam daarin weinig verandering. De invoer 

kwam gedurende het gehele tijdvak voor ongeveer 60 % uit de EEG-lan

den; het leeuwedeel daarvan uit de BRD en -in iets mindere mate

uit België en Luxemburg. Het aandeel van de VS, Afrika en Latijns

Amerika nam iets af en dat van Azië toe: van 9 % naar 13 %. 
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Het patroon van de uitvoer toonde een wat groter aandeel van de EEG; 

65 % in 1963 en 73 % in 1973. Dit kwam voornamelijk voor rekening 

van de stijgende uitvoer naar de BRD. 

In zijn onderzoek naar de plaats en toekomst van de Nederlandse in

dustrie konkludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings

beleid dat de Nederlandse specialisaties in de internationale ar

biedsdeling, onder de geldende omstandigheden, gunstig waren voor 

een hoog tempo van industrialisatie en een sterke internationale 

konkurrentiepositie. De belangrijkste bedrijfstakken kenmerkten zich 

door: 

-grootschaligheid; 

-éênzijdige, in tegenstelling tot pluriforme, specialisatie; 

-'bulk'goederen in tegenstelling tot 

produkten; 

en verfijnde 

-intermediaire goederen in tegenstelling tot kapitaalgoederen; 

-procesvaardigheid in tegenstelling tot 'engineering'-vaardigheid.(4) 

TABEL IV.2 
Procentuele samenstelling van het produkt van bedrijven (bruto toe
gevoe~de waarde tegen faktorkosten) naar bedrijfstakken, 

1953 !963 1973 
13,8 10,0 6, 7 

Voedingsmiddelen industrie 
dierlijke produkten 2, 1 1,2 1,3 
overige produkten 3,4 3,4 3, l 

Dranken- en tabaksprodukten 1,1 1,1 1,0 
Textielindustrie 3, l 2,3 1,1 
Kleding- en schoeiselindustrie 2, I 2,0 0,8 
Papierindustrie 0,9 1,2 0,9 
Chemische 3,3 3,9 4,6 

0,4 0,5 1,0 
1,0 1,5 1,5 
4,2 4, 7 4,9 
2,6 3,8 3,6 
2,9 3,0 3.2 
6, I 6,3 5,2 

33,2 34,8 32,2 

2, I 1,2 o, l 
0,6 0,5 2,2 
2,5 2, 7 2,8 

38,4 39,3 37,3 
7,8 7' 7 9,0 

14,3 15, 3 13,6 
3, I 3,9 4,6 
4,0 2,8 1,4 
6, l 7, I 7, 9 

12,5 13,8 19,5 

40, 1 43,0 47 ,o 

100 100 IOC 

(Bron: CPB, De Nederlandse Ekonomie in 1980, p. 135) 
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Zoals tabel IV.2 laat zien, won in de járen 1950-1964 het grootste 

deel van de takken binnen de nijverheid qua próduktievolume aan be

tekenis. Een groot aantal delen van de nijverheid droeg dus bij aan 

de industriële expansie. In de periode 1964-1973 hield de industriële 

expansie aan, maar de vergroting van het volumeaandeel van de nijver

heid aan de totale produktie steunde voornamelijk op de aardgaswin

ning en de daarmee verbonden nutsbedrijven en de chemie. De resteren

de nijverheid bleef achter. De textielindustrie kende sinds 1964 

geen expansie meer,de produktie van de kleding- en schoeiselindustrie 

begon toen terug te lopen, evanals de produktie van steenkool, die 

in deze periode geheel zou gaan verdwijnen, Vooral de papierindustrie 

en de 'overige industrie' lieten sinds 1970 vertraging zien. Voor de 

laatste van de twee hing dit nauw samen met de teruggang van de bouw

nijverheid. De bouwproduktie breidde zich vanaf 1968, na de volledige 

liberalisatie van het vergunningenbeleid, nauwelijks meer uit. Meer 

en meer was sprake van verzadigingsverschijnselen. De woningbouw

produktie was van 80.000 in 1964 tot 125.000 woningen in 1968 ge

bracht. Als gevolg van de dalende toename van de bevolking verminder

de de woningbouwproduktie en in het verlengde daarvan de bouw van 

onder andere scholen en infrastrukturele werken. In tal van bedrijfs

takken daalde de zgn. gebouwenquote: er werd per geïnstalleerde een

heidoutillage minder bedrijfsruimte gebruikt. Investeringen hadden 

meer het karakter van diepte- dan van breedteinvesteringen. (5) 

De daling van de produktie in de steenkool werd meer dan gekompen

seerd door de toename van de produktie van aardgas (overige delf

stoffenwinning), zodat er netto een energieimportsubstitutie kon 

plaatsvinden. De toename van de verwerkende industrie was in het tijd

vak 1963-1973 aanmerkelijk minder dan in de periode ervoor. 

De cijfers laten zien dat de verschuivingen in de produktiestruktuur 

naar volume aanzienlijk waren geweest. Er was sprake van een zekere 

polarisatie: sektoren met reeds snelle groei breidden hun produktie 

zo mogelijk nog sneller uit, en de langzame groei in andere bedijfs

takken werd veelal nog trager. Vrijwel steeds nam wel de arbeids

produktiviteit toe. 

Het aandeel van de diensten had aan het einde van de periode dat 

van de nijverheid en de bouwnijverheid overtroffen. 

Binnen de sektor zelf waren de ontwikkelingen minder heterogeen dan 

bij de nijverheid, De relatieve stagnatie van de handel en verkeer 

hing nauw samen met de stagnatie in de ontwikkeling van de verwerken-
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de industrie. Voor het overige zetten in de dienstensektor de ten

denties van de voorgaande periode door, met een sterke nadruk op de 

mediese diensten. 

Evenals in het voorgaande tijdvak vormde in de jaren direkt na 1964 

de beschikbaarheid aan arbeidskrachten veelal het knelpunt bij de 

verdere uitbreiding van de produktie. (6) 

In vergelijking met de omringende landen was de aanwas van de be

roepsbevolking nog steeds hoog, maar kleiner dan het accres van de 

totale bevolking. 

De totale bevolking steeg in Nederland in 1963-1968 jaarlijks met 

1,2 % en in 1968-1973 met 1,1 %; de beroepsbevolking steeg echter 

met respektievelijk 1,0 % en 0,6 %. (7) 

De minder snelle toename van de bevolking is primair het gevolg van 

een daling van het aantal geboorten. 

Het achterblijven van de toename van de beroepsbevolking (de daling 

van het deelnemingspercentage) kon allereerst worden toegeschreven 

aan de sterke stijging van het volgen van dagonderwijs in al zijn 

vormen; daarnaast trad een verlaging op door een toename van het 

ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, e.d. Een opwaartse tendens 

-maar in vergelijking met andere gering van omvang- vormde een toe

name van de inschakeling van vrouwen in het arbeidsproces. 

Opvallend'isdat bij een stijgende konj~nktuur na 1967 de geregistreer

de arbeidsreserve, ondanks de betrekkelijk geringe .aanwas van de be

roepsbevolking, niet terugliep tot het nivo van het begin van de 

zestiger jaren. Zelfs in de extreem hoog-ko~junktuur waren de span

ningen op de arbeidsmarkt niet bijzonder groot. 

De groei van de werkgelegenheid in de periode 1963-1973 was in alle 

bedrijfstakken -op drie na- geringer dan in het voorgaande decennium. 

Uitzonderingen waren: olieraffinage, overige mijnbouw en overige 

diensten. In een groot aantal bedrijfstakken in de industrie was 

sprake van een afname van het aantal arbeidsplaatsen. 

Met het uiteenvallen van de geleide loonpolitiek in 1964 verviel 

een belangrijke rem op de ontwikkeling van de lonen. Deze stegen 

daarna aanmerkelijk sneller dan daarvoor. Een van de gevolgen 

daarvan was, dat de duurzame konsumptiegoederen en diensten (waar

onder het toerisme) een belangrijker plaatsinhet konsumptiepatroon 
gingen innemen. Dit ging ten koste van de relatieve positie van de 

voedings- en genotmiddelen binnen dit patroon. 
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Ondanks de stijging van de lonen bleef het kostenpeil in Nederland 

aanvankelijk beneden dat van de konkurrentie. De export kon mede 

daardoor delen in de expansie van de wereldmarkt, welke slechts 

door een lichte recessie in 1966 werd onderbroken. 

Na het wegvallen van de geleide loonpolitiek traden veranderingen 

op in de loonvorming die later wel als 'solidaristiese loonvorming' 

wordt omschreven. (8) 

Hierbij werd de relatief sterke arbeidsproduktiviteitsgroei in de 

industrietakken als uitgangspunt genomen. Takken met een geringere 

groei van de arbeidsproduktiviteit, zoals de bouwnijverheid en de 

lokale konsumptieve diensten, pasten zich in de loonontwikkeling 

hierbij aan. Door de verhoging van de prijzen konden deze bedrijfs

takken tot op zekere hoogte hun winstmarge bewaren. Deze prijs

stijgingen konden worden doorgevoerd vanwege de relatief hoge in

komenselasticiteit en de relatief lage prijselasticiteit van de 

vraag. Deze prijsverhogingen kwamen weer tot uiting in de kosten 

van het levens_onderhoud en deze kwamen weer terug in het loon mid

dels de pri.jskompensatie. Naast de inflatoire effekten, had dit 

ook ongunstige gevolgen voor de relatief zwakke industriële takken. 

Bij deze ontbrak immers de mogelijkheid om stijgende loon- en ook 

kapitaalskosten per eenheid produkt door te berekenen in de export

prijzen. 

Vanaf het einde van de vijftiger jaren werd een toenemend deel van 

de groei van de welvaart bestemd voor de verhogingen van het levens

peil van degenen die niet op de arbeidsmarkt een inkomen konden ver

dienen. Later kwamen nieuwe sociale wetten tot stand die het aantal 

gerechtigden op een uitkering volgens sociale verzekeringswetten 

vergrootte. Verder werden de uitkeringen gekoppeld aan de reële 

welvaartsontwikkeling van de 'aktieven'. Daar kwam een langzame ver

grijzing van de bevolking bij en ook door de ontwikkelingen in het 

bedrijfsleven zelf (ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, e.d.) 

steeg het aantal uitkeringsgerechtigden. Dit resulteerde in een 

sterke ging van de druk van de sociale premies op het inkomen. 

Daarnaast nam ook de belastingdruk toe. 

De gestegen belasting- en premiedruk in de maatschappij werd afge

wenteld: bedrijven wentelden vennootschapsbelasting en premies af 

in hun prijzen; gezinnen wentelden direkte en indirekte belasting 

en af in de looneisen. 

Dit proces nam kumulatieve vormen aan, ook al vanwege de sterke 
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gevoeligheid van een groot deel van de overheidsuitgaven. (9) 

Kort samengevat: in deze periode ging een sterke ekonomiese groei 

samen met een wijziging in de produktiestruktuur. De groei was niet 

gelijkelijk over alle bedrijfstakken verdeeld: groei, stabiliteit, 

stagnatie en teruggang kwamen naast elkaar voor, 

De struktuurproblematiek van de Nederlandse ekonomie won daardoor 

meer aan gewicht. 

In de mate waarin de betreffende bedrijfstakken ongelijk over de 

ruimte waren verdeeld, vond deze struktuurproblematiek een komponent 

in de regionale ontwikkeling. 

2, DE REGIONALE DIMENSIE 

Gemeten met de in het regionaal beleid gangbare indikatoren, ken

merkten zich de jaren 1964-1973 door een zekere konvergenti~ in de 

ontwikkeling van de afzonderlijke regio's, 

Dit was een van de argumenten voor de inperking van het regionaal 

beleid rond 1970. 

Naar ons idee was de verschijningsvorm van de konvergentie het re

sultaat van zeer heterogene en deels tegenstrijdige processen, die 

veel meer dan de globale indikatoren het karakter van de regionale 

problematiek weergaven. 

2.1. Konvergentie, 

Zoals in het vorige hoofdstuk. reeds uiteengezet, was de spreiding 

van de werkloosheid het grootste gedurende recessiejaren. (10) 

Tabel IV.4 geeft voor de recessiejaren de provinciale werkloosheid 

weer. Duidelijk is af te lezen dat de mate van afwijking van het 

nationaal gemiddelde kleiner werd. Daarmee verminderde de 'regio

nale struktuurkomponent' van de werkloosheid welke in de selektie 

van de regio's ten behoeve van het beleid een zo grote rol speelde. 

Ondanks het geringer worden van de regionale werkloosheidsverschil

len zijn er enkele opmerkelijke ontwikkelingen bij de afzonderlijke 

provincies waar te nemen: Limburg veranderde van de•provinéie met 

de laagste in de provincie met de op één na hoogste werkloosheid, 

om overigens in de volgende periode Drente hierin voorbij te· gaan, 

Onveranderd bleef de hoge werkloosheid in de noordelijke provincies. 
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TABEL IV.3 
Provinciale werkloosheidsindikator gedurende recessiejaren 1958-1975. 

1958 1967 1972 1975 

Groningen 6,3 4,4 4,4 6,5 
Friesland 6,9 ~5 3,9 7' 2 
Drente 11,1 6,4 5,2 9,3 
Overijssel 3,5 3,3 3,4 6,4 
Gelderland 3,0 2,3 2,5 5,5 
Utrecht 2,2 l,2 1,9 2,6 

Noord Holland 2,3 1,1 2,4 3,4 
Zuidc Holland 1,9 J,l 2,4 3,2 
Zeeland 4,8 2,3 3,9 4,3 
Noord Brabant 3,3 3, 1 3,5 7' 1 
Limburg I ,5 4,2 3,3 8,4 

Nederland 3,0 2,3 2,9 5,0 
Standaard deviatie 3,0 l, 7 1,0 2,3 

Standaard deviatie gedeeld l,O 0,74 0,34 0,46 
door nfvo Nederland 

(Bron: Bartels, Regio's aan het werk, p. 24) 

Hetzelfde gold in de drie westelijke provincies, waarbij met name 

de provincie Utrecht zich in gunstige zin onderscheidde. Gelderland 

en Zeeland ontwikkelden zich konform het landelijk gemiddelde, 

Noord Brabant en Overijssel lagen daar iets boven. 

In absolute termen namen de verschillen in de regionale werkloosheid 

vanaf het einde van de jaren vijftig tot het einde van de jaren 

zestig af, daarna echter toe. 

Ook het gemiddelde nominale inkomen per belastingplichtige in de 

vier landsdelen konvergeerde enigszins. 

In de periode 1960-1969 steeg dit in Nederland per jaar gemiddeld 

8,3 %. In het noorden was dat 8,4 %, in het oosten en zuiden 8,6 %; 

in het westen bleef de ontwikkeling iets achter bij het landelijk 

gemiddelde: 8,1 %. (IJ) 

Eenzelfde beeld vertoonden -met enige variatie- de ontwikkeling van 

de woningvoorraad, verkeersvoorzieningen, rekreatieve en mediese 

voorzieningen. (12) 

In de ömliggende Westeuropese landen deed zich een analoge ontwik

keling voor. (13) 

In beleidskringen werd deze konvergentie geïnterpreteerd als een 

ondersteuning van de opvatting, die een grondslag van het regionaal 

beleid vormde, dat het regionale vraagstuk een spreidingsvraagstuk 

was. 
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De gekonstateerde nivelleringen waren overigens van weinig spektaku

laire aard. In een analyse van de ontwikkeling van interregionale 

verhoudingen in deze periode konstateerde het CPB dat 'het aanzien 

van de verschillende regio• s door de toename in be.drijvigheid, de 

bebouwing, het verkeer, etc. niet onaanzienlijk is gewijzigd, maar 

(dat) daarbij veeleer sprake (is) van algemene trends, dan van spe

cifieke regionale ontwikkelingen': de kern van de regionale verschil

len bleef dezelfde. (14) 

2.2. Heterogeniteit. 

Achter de hiervóór geschetste konvergentie gingen zeer verschillend

soortige ontwikkelingen schuil. Enkele van de voornaamste hiervan 

zullen we in het kort naar voren brengen, 

Industrialisatie 

In paragraaf 1 is aangegeven dat de groei binnen de industriële sek

tor zeer ongelijkmatig over de verschillende bedrijfstakken was ver-· 

deeld en dat het aandeel van de industrie zowel in termen van werk

gelegenheid als van de bijdrage aan het nationaal produkt afnam .• · 

Dit manifesteerde zich sterker in de drie westelijke provincies dan 

in de overige. 

Relatief nam daarmee het aandeel van de industrie in de landsdelen 

noord, oost en zuid aan het nationaal produkt toe. (15) 

Ook de provinciale verdeling van de werkgelegenheid in de industrie 

liet een dergelijk beeld zien. 

De totale werkgelegenheid in de industrie bereikte in 1965 de omvang 

van l, 43 mln. arbeidsplaatsen. Aanvankelijk traag en na de recessie 

van 1967 sneller, daalde dit tot 1, 27 mln, in 1973. 

In tabel IV.5 is aangegeven op welke wijze deze teruggang over de 

provincies was verdeeld. Duidelijk blijkt dat de groei van de in

dustriële werkgelegenheid buiten het westen langer aanhield, 

De in de tabel opgenomen getallen zijn saldi van inkrimping en uit~ 

breid ing. 

Duidelijk is de grote uitstoot van arbeidsplaatsen in de Limburgse 

mijnindustrie, in de textielindustrie en de konfektie te Overijssel 

en in de agrariese industrie en de konfektie te Groningen waar te 

nemen. 

De toename van de werkgelegenheid in de industrie buiten het westen 

werd goeddeels gedragen door de bedrijfstakken elektrotechniek, 
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TABEL IV,4 
Saldo van de werkgelegenheidsontwikkeling in de industrie 
de mijnbouw) Eer :erovincie 1964-1972 in arbeidsplaatsen. 

1964-1967 1967-1972 l 964-1972 in % max. omvang 

Groningen 250 -6810 -13,4 1965 

Friesland - l 10 450 0,8 1970 

Drente 160 890 3,2 1970 

Overijssel -5.550 -14. 130 -15,4 1966 

Gelderland 920 7.660 i.,2 1966 

Utrecht -2.810 - 3. 260 8,4 1964 

Noord Hol land -s. 830 -25. 160 -13,3 1965 

Zuid Holland -5.350 -24.040 -10,4 1965 

Zeeland 760 500 5,0 1969 

Noord Brabant - '.\650 - 8.200 - 4,7 1969 :1: 

Limburg -15.100 - 6,300 -15,3 1964 

Nederland -34. 570 -95.460 - 9, I 1965 

* In de periode 1967-1968 trad er in Hoord'Brabant een aanzienlijke daling 
van de industriële werkgelegenheid, op; in de er op volgende jaren herstel-
de dit zich. · 

chemie, en de overige metaalnijverheid, (16) 

(incl. 

Deze drie bedrijfstakken kenden een sterke mate van koncentratie 

van de produktie in grote ondernemingen, waarbinnen door de tech

niese organisatie van de produktie, mogelijkheden tot industrie

spreiding in de vorm van nevenvestigingen. aanwezig waren. Het ont

breekt tot nu toe aan systematies onderzoek om dit per regio te 

verbijzonderen, 

Tertiairisering 

De ontwikkelingen in de tot de tertiaire sektor gerekende bedrijfs

takken waren, anders dan in de industriële sektor, globaal gespro

ken homogeen. 

Uitgesplitst over de provincies was dit veel minder het geval. 

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is vastgesteld is de diensten

sektor samengesteld uit een reeks van zeer verschillende bedrijfs

takken met ieder een eigen ontwikkelingsdynamiek; verder is de 

tertiairisering van de ekonomie niet zozeer verbonden met een af

bouw van de industriële produktie, alswel met een verdere ontwik

keling daarvan. 

Tabel IV,5 toont aan dat de werkgelegenheia in de dienstensektor in 

iedere provincie is gestegen, De mate waarin het het nivo waarop 

de toename plaatsvond was sterk verschillend. 
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TABEL IV.5 
Saldo van de werkgelegenheidsontwikkeling in de dienstensektor 
per provincie 1964-1972 in arbeidsplaatsen. 

1964-1967 1967-1972 1964-1972 in % 

Groningen 3.990 3.200 8,7 

Friesland 5,030 2.700 11,5 

Drente 3.380 5,540 21, 9 

Overijssel 8.410 17.820 23,3 

Gelderland 19. 150 29.330 24,2 

Utrecht 11.860 20.440 12,6 

Noord Holland 27.870 25.670 11, 1 

Zuia Holland 26. 770 15.690 6,6 

Zeeland l ,580 4. 110 12,8 

Noord Brabant 25.460 37.890 29,6 

Limburg l J. 650 9.480 16,4 

Nederland 142.170 180.300 15.0 

Ondanks de relatief geringe toename van de werkgelegenheid in de 

westelijke provincies ging het in absolute zin om zeer grote aantal

len nieuwe arbeidsplaatsen. Aan het westen grenzende provincies. 

Noord Brabant en Gelderland kenden een vergelijkbare grote aanwas. 

(17) 

In een onderzoek naar de ruimtelijke spreiding van de groei van de 

dienstensektor in deze periode, kwam een sterke geografiese immobi

liteit naar voren. Deze gold sterker voor de partikuliere dan voor 

de overheidssektor. (18) 

2.3. Stagenerende industriële regio's. 

Naast de reeds bekende problemen in de overheersend landelijke ge

bieden als gevolg van de positie van de landbouw in de totale eko

nomie, ontstond. in enkele regio's met een lange industriële tra

ditie, als gevolg van bovenvermelde industriële herstrukturerings

processen, een nieuw type regionaal probleem. 

De kern van de problematiek was eenvoudig: onder invloed van de in

ternationale konkurrentie en de situering in de Nederlandse produk

tiestruktuur ontstonden in een bedrijfstak problemen waarop geen 

adequate antwoorden worden gevonden. Bij het ontbreken van een 

sektorstruktuurbeleid (zie de volgende paragraaf van dit hoofdstuk) 

resulteerde dit in een 'koude sanering' met een vermindering van de 
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produktie, een daling van het aantal bedrijven en het afstoten van 

vele arbeidsplaatsen. 

Om historiese redenen van ekonomiese en/of geografiese en/of poli

tieke aard, waren enkele van deze bedrijfstakken gekoncentreerd in 

relatief kleine regio's, waar een zekere monostruktuur aanwezig was, 

De inkrimping van de produktie en de uitstoot van arbeidskracht kon

den daar niet of onvoldoende door de expansie van: andere bedrijven 

worden opgevangen. Dit had vele gevolgen, waaronder een daling van· 

de koopkracht, verandering van de bevolkingssamenstelling, aantas

ting van het draagvlak van voorzieningen. 

De werkloosheid steeg in deze gebieden tot het nivo van de tradi

tionele probleemgebieden. 

TABEL IV.6 
De werkloosheid in enkele 'nieuwe' en 'oude' probleemgebieden. 

' 
1 

... 
Nov. 1967 Nov. 1968 

Groningen 4,8 3,5 

Friesland 1 4,2 3,4 

Drente 7,6 4,8 

Zeeland 2,6 2,1 

Rayon Tilburg 4,8 4,0 

Twente/Oostelijke Achterhoek 4,5 3,2 

Limburg 5,4 3,9 

(Herstrukt,gebied) 6,2 4,4 

Nederland 2,8 2, 1 

(Bron: D.B.A.) 

Het ging in eerste instantie om de Limburgse Mijnstreek, de textiel

gebieden Twente, Tilburg en Helmond. 

Limburg. 

De wortels van het regionaal probleem in de Limburgse mijnstreek 

lagen in de kentering die zich vanaf 1958-1959 in de energiepro

duktie aftekende en voor de kolenmijnbouw grote gevolgen had. De 

prijs van stookolie daalde toendertijd spektakulair en kwam belang

rijk onder het nivo van de industriekolen van de landen, waaronder 

Nederland, die bij de Europesche Gemeenschap voor Kolen en Staal 

(EGKS) waren aangesloten. 

Naast de daling van de olieprijs nam opk het aanbod van industrie

kolen uit landen buiten de EGKS tegen sterk konkurrerende prijzen 

toe. 
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Daar kwam voor Nederland bij dat sinds 1958 aardgas was gevonden. 

De omvang van de voorraden hiervan bleek zeer groot en in het be

gin van de jaren werd met een kommerciële exploitatie ervan 

begonnen. 

De, in deze periode, zeer sterke stijging van het energieverbruik 

betekende een wijziging in de energiedragers: kolen werden vervangen 

door aardolie en aardgas. 

Anders dan in de omliggende landen was de politiek van de Nederland

se regering volgend. (19) 

Het aanvankelijke antwoord van de mijnindustrie op de problemen was 

een rationalisatie van de kolenproduktie, teneinde de Limburgse ko

len goedkoper te maken. 

Als resultaat daarvan verdwenen in de periode 1958-1964 ongeveer 

9.000 arbeidsplaatsen in de mijnbouw. 

De ongunstige ontwikkeling in ogenschouw nemend kwam het kabinet 

Cals in 1965 tot de konklusie:'dat de weg moet worden ingeslagen 

van een geleidelijke afbouw van de kolenproduktie bij een gelijk

tijdige opbouw van werkgelegenheid van verschaffende projecten in 

Zuid Limburg'. (20) 

Het verwoordde zo de heersende opvatting bij alle grote politieke 

partijen. Er werd een ontwikkeling in gang gezet die aanmerkelijk 

komplexer en omvattender was dan aanvankelijk voorzien: in eerste 

instantie werd uitsluitend gesproken over een sluitingsprogramma 

voor de mijnindustrie en een beleid ter stimulering van de ontwik

keling van nieuwe industriële aktiviteiten. Pas daarna bleken de 

vele, moéilijk grijpbare gevolgen op de ekonomiese en sociale or

ganisatie in de streek. 

De ekonomiese struktuur van Limburg en in het bij zonder van het zui

delijk aeel, werd volledig gedomineerd door de mijnindustrie. In 

1958, het topjaar, werkten daar 57.025 mensen, ofwel 49 % van de 

totale beroepsbevolking. In 1965 waren dat nog 4~.875 personen: 

41 % van de beroepsbevolking. 

Naast de arbeidsplaatsen in de mijnbouw zèlf, was het bestaan van· 

een groot aantal andere arbeidsplaatsen van de mijnindustrie af

hankelijk. (21) 

Zoals reeds opgemerkt verminderde de werkgelegenheid in de mijnin

dustrie reeds vanaf 1959. Dit kon ternauwernood worden gekompen

seerd door de stijging van het aantal arbeidsplaatsen in de overige 
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industriële bedrijfstakken. In de periode 1959-1965 nam de industri

ele werkgelegenheid met bijna 5 %, ruim 5.000 arbeidsplaatsen, toe. 

Dit bleef ver achter bij het landelijk gemiddelde en hield geen ge

lijke tred met de relatief snelle groei van de bevolking en beroeps

bevolking. 

De werkloosheid bleef, mede als gevolg van een hoge uitgaande pen

del, evenwel aanzienlijk onder het landelijke gemiddelde: 0,6 % in 

de eerste helft van de jaren zestig. 

Direkt na de eerste stappen in het mijnsluitingsprogramma kwam daar

in grote verandering, zoals tabél IV.7 laat zien. 

De textielgebieden Twente en Tilburg. 

Vanwege een aantal redenen verloor de textielindustrie in een korte 

tijd haar ekonomiese basis in Nederland. In 1964 bood deze bedrijfs

tak nog ruim 107.000 mensen werk. In 1973 waren dat er 63.000. 

·ë·Naast het wegvallen van de buitenlandse markten als gevolg van de 

prijskonkurrentie of de afscherming van markten, verloor de textiel 

een groot deel van de binnenlandse markt. 

De opkomst van nieuwe synthetiese vezels maakte de positie van de 

traditionele katoenen en wollen stoffen-industrie, welke sterk ge

koncentreerd waren in Tilburg (wol) en Twente (katoen) precair. 

In Enschede kwam in 1959 ruim 31 % van de totale en 69 % van de 

industriële werkgelegenheid voor rekening van de textiel. In 1968 

was dat nog 17 %. In 1973 was de werkgelegenheid in de textiel, ten 

opzichte van 1959 met ruim 15.000 arbeidsplaatsen gedaald. 

In Tilburg waren deze cijfers iets minder spektakulair, maar de si

tuatie was daar gekompliceerder vanwege de sterke koncentratie van 

een andere stagnerende bedrijfstak: de leder- en schoenindustrie. 

Helmond. 

De ekonomiese struktuur van de regio Helmond werd sterk gedomineerd 

door de textiel- en metaalindustrie, die ongeveer 50 % en 25 % van 

de totale werkgelegenheid voor hun rekening namen. 

In beide bedrijftakken ging het om traditionele en op massaproduktie 

gerichte ondernemingen. De werkgelegenheid in de textiel liep snel 

terug en ook de er gevestigde metaalbedrijven hadden weinig ontwik

kelings~erspektieven. 

Onder invloed van een stagnerende ontwikkeling van de industriali

satie en het arbeidsprofiel van de traditionele bedrijven -met een 
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TABEL IV. 7 
De ontwikkeling van de industriële werkgelegenheid in Twente, 
Enschede en Tilburg. 

Textielni verheîd 

Twente 

Enschede 

Tilburg 

Overi e bedri'fstakken 

Twente 

Enschede 

Tilburg 

Totaal 

Twente 

Enschede 

Tilburg 

(Bron: CBS) 

38, 7 

18,2 

12,2 

13,5 

8,0 

11,6 

72,2 

26,2 

23,8 

33,8 26,9 87,3 

15,2 10,8 83,5 

10,5 8,9 86, J 

42,7 42, 1 127,5 

10, l 10,0 126,3 

13,0 12,5 112, 1 

76,5 69,0 106,0 

25,3 20,8 96,6 

23,4 21,4 98,3 

69,5 

59,3 

73,0 

125,7 

125,0 

107,8 

95,6 

79,4 

90,0 

hoog percentage ongeschoolde en laaggeschoolde arbeid, een zeer ge

ring middenkader en een klein percentage leidinggevende funktionaris

sen- ontstond een zeer ongunstige situatie met betrekking tot de 

werkgelegenheid, de inkomenssituatie, welke in 1965 ongeveer JO % 

beneden het landelijk gemiddelde lag, en de bevolkingssamenstelling. 

Konform de gangbare kriteria in het regionaal beleid, moesten deze 

stedelijke regio's ook als 'probleemgebieden' worden erkend. Zoals we 

in paragraaf 4 zullen uitwerken ontstond in het regionaal beleid 

pas zeer laat en zeer moeizaam een antwoord op deze nieuwe proble-

men. 

2.4. Kongestie. 

Nederland telde in 1966 ruim 12,5 mln. inwoners, hetgeen neerkwam 

op een dichtheid van 375 inwoners per km2. Door het CBS opgestelde 

bevolkingsprognoses wezen op een bevolkingsomvang van 20 mln. in het 

jaar 2000. De bevolkingsdichtheid zou daarmee stijgen tot 600 in

woners per km2. Bij ongewijzigde verhoudingen verminderde de be

staande ongelijke verdeling van de bevolking over Nederland nauwe

lijks en het kongestieprobleem in de Randstad zou een enorme omvang 

aannemen: boven de denkbeeldige lijn Alkmaar-Arnhem zou een dichtheid 
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van 300 inwoners per km2, eronder evenwel van 900, gaan ontstaan.Van 

de beroepsbevolking ; zou in de toekomst nog slechts een zeer miniem 

deel werkzaam zijn in de landbouw. Ten behoeve van de niet-agrariese 

bevolking, werkzaam in de industrie en diensten, die in hoge mate 

is aangewezen op min of meer 'stedelijk woonmiljeu', diende de kapa

citeit van de steden tenminste te worden verdubbeld. De vergroting 

van het woonoppervlak zou daar nog ver bovenuit gaan, omdat naar 

verwachting het ruimtegebruik in de loop van de tijd sterk zou toe

nemen. In het jaar 2000 moest rekening worden gehouden met een ver

drievoudiging van het woongebied, (22) 

Er ontstond aan het einde van de jaren zestig een toenemende gevoelig

heid voor de keerzijden van de ekonomiese groei, zoals de miljeuver

vuiling, het ruimtegebrek en de eindigheid van de grondstoffen. Deze 

'limits to growth' kwamen met name in relatie tot het westen sterker 

naar voren. 

In andere studies werden prognoses opgesteld waaruit bleek, dat indien 

de voortgaande koncentratie van aktiviteiten op zijn beloop zou worden 

gelaten, het westen des lands ook voor essentiële ekonomiese aktivi

teiten (die absoluut met de Randstad waren verbonden) vol zou raken. 

(23) 

In 1970 verspreidden zich vanuit de Rijnmond de 400-gulden akties 

over het land. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de daar heersende 

spanning op de arbeidsmarkt. De angst daarvoor werd treffend verwoord 

door de direkteur van de Nederlandsche Bank, die in het jaarverslag 

over 1970 schreef: 'Duidelijker dan ooit in het verleden blijkt 

welk een gevaarlijke spanningshaard het westen van Nederland is. 

Hier is de 400-gulden explosie ontstaan, die, hoewel op een gegeven 

ogenblik sociaal wellicht onvermijdelijk, 's lands economie ernstige 

schad heeft toegebracht. Te gemakkelijk wordt op grond van kwalitatieve 

uitspraken als de gouden delta, de motor van onze welvaart, aange

nomen, dat elke publieke of private investering op het gebied van het 

bedrijfsleven aldaar wenselijk is'. (24) 

De kongestieproblematiek profileerde zich daarmee scherper dan ooit 

in de voorgaande periode. 

Met deze korte schetsen hebben we willen aangeven, dat de in de vorige 

paragraaf weergegeven ongelijkmatige ontwikkeling in de verschillende 
~ 

bedrijfstakken via de ongelijkmatige ruimtelijke verdeling van deze 

bedrijfstakken een regionale komponent heeft, hetgeen leidde tot ver-
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schillende typen regionale problemen. 

Voordat we kunnen onderzoeken op welke wijze deze problemen in het 

regionaal beleid werden verwerkt en hoe dit beleid zich in deze pe

riode heeft onwikkeld, is het noodzakelijk globaal in te gaan op de 

ekonomiese politiek, welke door de opeenvolgende kabinetten is ge

voerd, omdat het regionaal beleid daarvan een deel uitmaakte. 

3. ENKELE ASPEKTEN VAN HET SOCIAAL-EKONOMIES BELEID 1964-1973 

De Achtste Industrialisatienota uit 1963, welke onder leiding van 

minister De Pous werd opgesteld, markeerde in zekere zin het einde 

van het industrialisatiebeleid dat vanaf 1949 was gevoerd. 

Gezien de snelle groei van de industrie in de periode, ont-

stond metterdaad een aksentverschuiving naar de meer algemeen ge

stelde vraagstukken van ekonomiese groei van de nationale volks

huishouding in haar geheel. De opzet van de achtste en 

-laatste industrialisatienota, weerspiegelde dat. In de nota stond 

een versterkte ekonomiese groei centraal. 

Ook in de internationale organisatiewaarbijNederland was aangeslo

ten, werd aan een snellere ekonomiese groei veel betekenis gehecht. 

In 1961 werd op een ministerskonferentie van OESO-landen besloten 

tot een kollektieve doelstelling van 50-% groei van hèt reële bruto

nationaal produkt in de periode 1960-1970 voor de gezamenlijke leden

landen. 

Als achtergronden hiervan werden genoemd: de noodzaak werk te ver

schaffen aan de toenemende beroepsbevolking, de financiering van 

sociale en kulturele voorzieningen, de mogelijkheden tot het ver

groten van ontwikkelingshulp aan de Derde Wereld en de internatio

nale konkurrentie, waarbij -tegen de achtergrond van de internatio

nale betrekkingen- ook 'systeem-konkurrentie' met de Oost-Europese 

landen een rol speelde. (25) 

Zowel de Achtste Industrialisatienota als de in 1966, onder ver

antwoordelijkheid van minister J.M.den Uyl die in 1965 De Pous was 

opgevolgd, verschenen Nota inzake Groei en Structuur van onze Eco

nomie, werd een beeld gegeven van de knelpunten van de Nederlandse 

ekonomie. 

Na 1963 was Nederland haar duidelijke voorsprong in de internatio~ 

nale konkurrentie, vanwege een lage produkt-prijs, kwijtgeraakt. 

157 



De konkurrentiepositie moest nu langs andere wegen worden veilig

gesteld en verbeterd. 

In de beide nota's werd gewezen op de achterstand ten opzichte van 

het buitenland in technologie en in organisàtie van de produktie in 

een aantal bedrijfstakken. Ook werd er te weinig gedaan op het ter

rein van onderzoek en ontwikkeling; groeimogelijkheden werden daar

door op langere termijn geblokkeerd. 

De herstrukturering in een aantal bedrijfstakken tekende zich af, 

maar in het ekonomies beleid vond ten opzichte van de voorgaande 

periode weinig verandering plaats. 

Met een korte onderbreking door het kabinet Cals (KVP, ARP en PvdA) 

was gedurende de gehele periode een konfessioneel-liberale regering 

aan het bewind. Het beleid was sterk markt-georiënteerd: voorwaarden

scheppend en konjunktureel van aard. 

Als belangrijkste groeifaktoren werden gezien: een aanhoudende druk 

van de koopkrachtige vraag, voldoende investeringen en toereikende 

besparingen. 

Het hoge nivo van investeringen dat voor de ekonomiese groei was 

vereist, werd allereerst gedacht het resultaat te zijn van het 

scheppen van een gunstig investeringsklimaat 'dat de ondernemer vol

doende prikkelt tot uitbreiding van de investeringscapaciteit'. (26) 

Een gunstig fiscaal klimaat, komplementaire overheidsbestedingen, 

goede verhoudingen tussen de sociale partners werden hiervoor als 

noodzakelijk gezien. Verder zou het beleid zich richten op het weg

nemen van knelpunten op het terrein van de arbeidsvoorziening, met 

name de opvoering van de scholingsgraad van de beroepsbevolking, de 

bevordering van ht speurwerk ten behoeve van de opvoering van de 

produktiviteit en het wegnemen van de knelpunten veroorzaakt door 

de te geringe bouwkapaciteit: een 'pluriform en expansief bouwbe

leid' zou ertoe moeten leiden, dat de sinds 1960 steeds manifester 

wordende tekorten in de bouwkapaciteit voor de industriële sektor 

zouden worden teruggedrongen. (27) 

3.1. Nota inzake Groei en Structuur van onze Economie. 

Er bestond geen brede konsensus over het voeren van een gericht sek

torbeletd teneinde in bepaalde bedrijfstakken knelpunten weg te ne

men en de herstruktur.ering te begeleiden. 

Binnen de sociaal-demokratie bestonden hierover ideeën, welke ten 
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dele door Den Uyl in de korte regeringsperiode van het kabinet Cals 

werden verwoord. 'Het lijkt' schreef hij 'alsof structuurbeleid een 

aparte legitimatie behoeft, omdat daarmee veel gedetailleerder over

heidsoptreden gepaard zou kunnen gaan'. Gewezen werd op het land

bouwstruktuurbeleid, het bouwbe]eid en de energiepolitiek (de slui

ting vande mijnen) om aan te geven dat er reeds een zekere traditie 

op dit terrein bestond. (28) 

Den Uyl pleitte voor het primaat van de struktuurpolitiek, voor een 

uitbouw van 'strukturele voorzieningen' en voor een 'algemeen meer

jarig beleidsplan': 'Geleidelijk zal dit plan, tezamen met meer ge

detailleerde prognoses voor de middellange termijn moeten worden tot 

een algemeen referentiekader voor het nemen van beslissingen door 

de overheid'. (29) 

Bij de strukturele voorzieningen ging het 'niet alleen om woning

bouw, onderwijs, verkeer e.d., maar ook om voorzieningen t.b.v. het 

midden- en kleinbedrijf, de energiesector,voor bepaalde gebieden, 

voor bepaalde próductiefactoren, voor de mens in zijn arbeidssitua

ties en voor de verbruiker'. (30) 

Als doelstellingen voor het industriële struktuurbeleid golden: 

-het wegnemen van belemmeringen, die optraden bij het verwezenlijken 

van de groei in de industrie in het algemeen, danwel in bepaalde 

bedrijfstakken in het bijzonder; 

-het bevorderen van de ontwikkeling en het op de markt brengen van 

nieuwe produkten en het tot stand komen van nieuwe produkties; 

-het versterken van dekonkurrentiekracht van de bestaande bedrijven 

door middel van herstrukturering van de binnen bepaalde bedrijfs

takken werkzame ondernemingen waardoor de betrokken branche weer 

gezond zou worden gemaakt; 

-het bevorderen van een zodanige regionale spreiding van de indus

triële aktiviteiten dat een meer evenwichtige geografiese verdeling 

van de werkgelegenheid tot stand zou komen, hetgeem mede een van de 

doelstellingen van ruimtelijke ordening was. (31) 

Tegen deze achtergrond werd in de Nota i!rzake Groei en Structuur van 

onze Economie voor de verschillende industriële bedrijfstakken na

gegaan op welke wijze verschillende sektoren konden bijdragen tot 

de versnelling van het groeitempo, en of koncentratie, vorming van 

grotere bedrijfseenheden, integratie met voorafgaande of volgende 
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schakels in een bedrijfskolom gewenst zouden zijn. De konklusie luidde 

dat zowel in de onderlinge verhouding van de grote sektoren (indus

trie, landbouw en diensten), als binnen de verschillende sektoren 

een aktief struktuurbeleid van de overheid zou kunnen bijdragen tot 

het wegnemen van knelpunten in de groei. 

Deze knelpunten werden uitgewerkt naar de sektorstruktuur, de regio

nale ekonomiese struktuur en naar de ondernemingsgrootte (bedrijfs

takstruk tuur). 

Deels tegen de achtergrond van de levende bezwaren tegen een (te) 

gericht overheidsingrijpen, deels vanwege de anders te zware preten

ties, diende het struktuurbeleid 'pragmaties' te worden opgezet. (32) 

Er bleek weinig tijd de ideeën uit te werken en institutioneel vorm 

te geven, In de beruchte nacht van Schmeltzer van Il op 12 oktober 

1966, viel he't kabinet over het dekkingsplan van de begroting voor 

1967. 

3.2. De 'tweede industrialisatieronde'. 

Het interim-kabinet Zijlstra werd na de verkièzingen in het voorjaar 

van 1967 opgevolgd door het kabinet De Jong, dat een konfessioneel

liberale meerderheid in het parlement steunde, 

L, de Block, lid van de KVP, werd minister van Economische Zaken: 

de traditie van een globale industrialisatiepolitiek werd voortge

zet. De Black verwoordde als de kern van zijn opvatting via 'globaal 

beleid te streven naar een industriële ontwikkeling met een minimum 

aan overheidsinterventies. Daarnaast begeleiding en bevordering van 

concrete activiteiten, die de industriële structuur van ons land ten 

goede komen'. (33) 

Als mogelijke maatregelen werden genoemd: onderzoekprojekten, ver

sterkte aquisitie -met name in de VS-, initiatieven in sektoren met 

potentiële groeiperspektieven. Overheidsdeelname in.industriële pro

jekten werd niet uitgesloten. 

Met het opstellen van struktuuronderzoeken voor een aantal bedrijfs

takken en van 1macro-ekonomieseverkenningen' werden voorwaarden ge

maakt voor een vorm van 'indikatieve planning'. 

Middels modellen waarmee voorspellingen kunnen worden gemaakt over 

de sociaal-ekonomiese ontwikkelingen op korte en middellange ter

mijn, konden paden worden aangegeven voor mogelijke en gewenste 

ontwikkelingen. Deze dienden als onderwerp voor overleg tussen het 

bedrijfsleven en de overheid, 
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Dit gold ook voor de zgn. struktuuronderzoeken welke in korte tijd 

voor een flink aantal bedrijfstakken werden opgezet, Het Ministerie 

van Economische Zaken steunde alleen di:rstruktuuronderzoeken die door 

de betrokken ondernemers en vakbeweging werden geïnitieerd. Ze wer

den uitgevoerd onder toezicht van een tripartite kommissie, waarin 

vertegenwoordigers van ondernemers, vakbeweging en overheid zitting 

hadden, Er werd daarbij vanuit gegaan dat een dergelijke kommissie 

garant zou staan voor een gefundeerd onderzoek, dat de onderlinge 

samenwerking zou worden bevorderd en dat op basis van het rendement 

in overleg de meest geeigende maatregelen zouden worden genomen. 

Deze benaderingswijze, in een lange traditie in de Nederlandse soci

aal-ekonomiese politiek, waarin korporatistiese ideeën een grote 

rol spelen, bleek een aantal problemen te hebben: 

-de opzet voorzag alleen in struktuuronderzoeken die op initiatief 

van de betrokkenen in de bedrijfstak werden verricht, Daar waar 

akute moeilijkheden bestonden, was er in het algemeen wel animo om 

aan een herstrukturering mee te werken, maar ontbraken de finan

ciële middelen om deze uit te voeren; in bedrijfstakken waar deze 

direkte problemen niet bestonden, waren de financiële middelen wèl 

voorhanden, maar daar ontbrak veelal de behoefte aan de gezamen

lijke aanpak van een herstrukturering van de hele bedrijfstak; 

-een bedrijfstakgewijze benadering betekende dat in principe alle 

ondernemingen aan het herstruktureringsproces moesten deelnemen. 

Dat werd sterk bemoeilijkt door de grote verschillen binnen de be

drijfstak, met name tussen grote en kleine bedrijven, (34) 

Hèt grote probleem van de struktuuronderzoeken bleek de 'follow-up': 

de uitvoering van de aanbevelingen. Dit werd onder meer geweten aan 

de grote gevolgen van de plannen voor de meest individuele bedrijven, 

het gebrek aan geschikte personen om leiding te geven aan de follow

up en, in een aantal gevallen, het ontbreken van voldoende financiële 

middelen. ( 35) 

Om al deze re.denen werd in 1972, negen jaar na het verschijnen van 

de eerste regeringsnota waarin onomwonden de knelpunten in de in

dustriële ontwikkeling werden geanalyseerd, besloten tot de oprichting 

van de Nederlandse Herstruktureringsmaatschappij (NEHEM). 

De NEHEM, welke uitdrukkelijk geacht werd zich niet bezig te houden 

met de regionale aspekten van herstrulLtureringen, kreeg de vorm van 

een stichting zonder eigen financiële middelen. Wat betreft de werkwijze 

werd geopteerd voor een bedrijfstakgewijze aanpak op basis van tripartite 

161 



samenwerking tussen ondernemers, vakbeweging en overheid, zowel in 

de Raad van Toezicht (die de algemene beleidslijnen vaststelt en 

de kontrole uitoefent op de direktie), als in de struktuurkommissies 

die per projekt zouden worden ingesteld. De NEHEM had als belang

rijkste taak door middel van voorlichting, advisering, overtuiging 

en bemiddeling de weerstanden tegen de uitvoering van -de aanbevelingen 

uit de struktuuronderzoeken te overwinnen. Het betrokken bedrijfs

leven en dus in eerste instantie de ondernemers, bleven de primaire 

verantwoordelijkheid houden. (36) 

De NEHEM kon daardoor geen eigen projekten initiëren, had geen mo

gelijkheden onwillige ondernemers te dwingen aan een herstrukturerings

projekt mee te doen en kon slechts maatregelen voorstellen waar alle 

of een grote meerderheid van de ondernemers voordeel in zagen, 

Al in 1976 werd gesproken over een 'revisie' van de opzet, nodig ge

worden door het falen ervan als gevolg van bovengenoemde kenmerken 

van de organisatie. 

3.3. Tot slot. 

Het karakter van het ekonomies sektorbeleid in deze periode werd sa

mengevat door Zijlstra en Goudzwaard met de stelling, dat er op 

generlei wij ze sprake was van het stellen van bepaalde doelen, maar 

dat werd volstaan met het vermelden-van prognoses van toekomstige 

ontwikkelingen. Deze prognoses dienden als achtergrondinformatie ten 

behoeve van overheid en bedrijfsleven teneinde een bijdrage. te le

veren tot een zekere gelijkgerichtheid in de verwachtingen en han

delingen van de betrokkenen. (37) 

De geformuleerde doeleinden hadden betrekking op het ekonomies leven 

als geheel en de gehanteerde instrumentaria waren indirekt: getracht 

werd de doelen via de beïnvloeding van nationale inkomens-, geld-

en produktiestromen te bereiken. De interventies van de overheid ble

ven binnen het kader van de marktontwikkelingen zoals deze binnen 

bepaalde bedrijfstakken zich voordeden en waren voornamelijk gericht 

op stagnerende bedrijfstakken. Aan de interventies lag niet een beeld 

van het totale patroon van de bedrijvigheid ten grondslag. 

'Het sectorstructuurbeleid' konstateert:De Feyter in een recente 

evaluatie 'is behoudens enkele uitzonderingen ( •••• )niet of nauwe

lijks g~voerd'. (38) 

Ter verklaring van deze terughoudendheid van de diverse kabinetten 

is gewezen op de grote en kontinue groei. De noodzaak tot planning 
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en sturing leek niet aanwezig. In het spel van de vrije markt ver

dwenen sektoren die niet meer rendabel waren om ruimte te scheppen 

voor nieuwe ontwikkelingen: de teloorgang van de Nederlandse indus

trie zou worden opgevangen door de tertiaire en quartiaire sektor. 

De wereldmarkt expandeerde nog steeds en de Derde-Wereld-landen be

loofden nieuwe afzetmarkten. Een internationale herverdeling van de 

produktie met de geavanceerde prodtiktie in de traditionele industrie

landen en de eenvoudiger produktie in de ontwikkelingslanden, lever

de een aanlokkelijk perspektief. 

Bij dit schijnbaar moeiteloze proces leek het voldoende de voorwaarden 

ervoor beschikbaar te stellen en slechts in uiterste gevallen korri

gerend in te grijpen. 

De herstrukturering leverde een 'koude sanering' van de Nederlandse 

ekonomie op, waardoor een aantal bedrijfstakken geheel verdween en 

een aantal andere sterker werd gedecimeerd dan waarschijnlijk 

nodig was geweest. Door het ontbreken van een adequate institutionele 

struktuur en instelling van de betrokkenen~ lijken ontwikkelings

mogelijkheden niet te zijn aangeboord of benut. Nog verhuld door de 

groei werd daarmee in dit tijdvak de basis gelegd voor een deel van 

de problemen in de periode na 1973. (39) 

4. HET SPREIDINGSBELEID: DE KERN VAN ~ET REGIONAAL BELEID 1964-1973 

Er bestaan duidelijke parallellen tussen de wijze waarop de herstruk

turering van de Nederlandse ekononomie in het sociaal-ekonomies be

leid van de opeenvolgende kabinetten werd verwerkt en de ontwikkeling 

van het regionaal beleid in deze periode. 

De eerste parallel was die van de kontinuÏteit in het beleid tegen 

de achtergrond van een zich steeds sterker manifesterende herstruk

turering van de ekonomie, waarbij het aantal typen" ruimtelijke pro

blemen toenam: het sociaal-ekonomies beleid bleef globaal, het re

gionaal beleid bleef een spreidingsbeleid. 

De tweede parallel washet wegvallen van aanzetten tot een struktuur

beleid. Het sektorstruktuurbeleid kreeg geen duidelijke vorm en het 

regionaal herstruktureringsbeleid, in eerste instantie ten tijde van 

het kabinet Cals alleen voor de mijnstreek ontwikkeld, viel terug in 

het traditionele koncept van de spreidingspolitiek, met daarbij be

horende instrumenten, aangevuld met maatregelen in de sociaal-kul

turele sfeer. 
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De derde parallel is de omslag in het beleid welke zich geleidelijk 

voltrok in de periode 1970-1973, maar niet veel verder kwam dan het 

stadium van meningsvorming: de uitwerking vond plaats na 1973. 

Zoals we in de volgende paragrafen zullen uitwerken bleef de oriën

tatie in het regionaal beleid gericht op het spreQdingsbeleid, dat in 

deze periode nog werd geïntensiveerd. 

In het vorige hoofdstuk hebben we reeds aangegeven, dat de nadruk op 

het spreidingsbeleid was ontstaan als resultaat van politiek menings

verschillen over het type staatsingrijpen in de ruimtelijke organisatie 

van de sociaal-ekonomiese ontwikkeling. Het brede maatschappelijke 

draagvlak ervan stoelde op een kombinatie van vier opties: 

1. de mobilisatie van de in perifere regio's aanwezige arbeidskracht 

ten behoeve van de voortgaande industrialisatie; 

2. de vermindering van de kongestie in de Randstad, uit oogpunt van 

inflatiebestrijding en de bescherming van de leefomstandigheden 

van de er wonende en werkende bevolking; 

3. het streven naar een grotere maatschappelijke rechtvaardigheid 

door in iedere regio van het land de kans op werk en een redelijk 

inkomen zo gelijk mogelijk te maken; 

4. het streven naar een efficiënter en evenwichtiger ruimtegebruik 

over het hele land. 

Het onderlinge gewicht tussen deze vier elementen is in de loop der 

jaren verschoven. 

Met de ontwikkeling van de herstrukturering van de industrie en de 

daarmee verbonden uitstoot van arbeidskrachten, raakte aan het einde 

van de jaren zeventig het argument van de mobilisatie van arbeids

kracht op de achergrond om daarna geheel weg te vallen. De kongestie

problematiek in de Randstad en de invloed die dit had op het regio

naal beleid, namen evenwel met de jaren toe. Dat gold ook voor het 

argument van een efficiënter en evenwichtiger ruimtegebruik. 

In het kabinet Cals speelde het rechtvaardigheidsstreven een belang

rijker rol dan in de politiek van de daarop volgende kabinetten; deze 

zagen zich echter aan het einde van de jaren zestig gekonfronteerd 

met een sterke politieke druk vanuit enkele regio's, gebaseerd op 

gevoelens van achterstelling. 

De intensiteit van het spreidingsbeleid is in deze periode niet kon

stant geweest. Naast politieke determinanten hebben ook ekonomiese 

faktoren hierbij een rol gespeeld: bij een opgaande konjunktuur was, 
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onder de vigerende omstandigheden, sprake van een vergroting van 

het aantal bedrijven dat geheel of gedeeltelijk verplaatste. De 

noodzaak tot regionaal beleid was dan in de ogen van de regering 

minder. In dezelfde richting werkte de budgettaire konjunktuur

politiek: bij opgaande konjunktuur werden de staatsuitgaven (moge

lijkerwijs ook voor het regionaal beleid) getemperd; bij neergaande 

konjunktuur expandeerden de staatsuitgaven opnieuw, onder andere 

in de vorm van progrannna's ter uitbreiding van de infrastruktuur, 

fiskale maatregelen om investeren goedkoper te maken, en dergelijke, 

tot uitdrukking komend. 

4.1. Spreidings- en probleemgebieden: 1964. 

In het regionaal beleid begon zich een zeker ritme af te tekenen. 

Dit was geformaliseerd in een toezegging van minister Zijlstra in 

1958 aan de Tweede Kamer het regionaal beleid iedere vier à vijf 

jaar te herzien en aan de Kamer voor te leggen. (39) 

De politieke voorbereiding voor een nièuwe fase in het regionaal 

beleid, vanaf 1964, in het konfessionaal-liberaal kabinet Matijnen, 

werd bepaald door twee gegevens.Allereerst de hoogkonjunktuur 

en de sterke expansie van het bedrijfsleven, waarin ook een zekere 

'autonome' tendens tot ruimtelijke spreiding lag opgesloten en daar

naast aanzienlijke tekorten aan arbeidskracht, met name in het westen 

maar ook elders in het land. Algemeen was het beeld dat deze tekorten 

een van de belangrijke remmen op de verdere ontwikkeling van de in

dustrie vormden. 

Spanningen op de arbeidsmarkt leidden tot spanning op het loonfront 

en deze resulteerden in de eerste van de zestiger jaren tot aanzien

lijke loonstijgingen. De Randstad werd daarbij als brandhaard aange

merkt. Tegen deze achtergrond gold, in de woorden van de toenmalige 

minister van Economische Zaken, J.E.Andriessen~ 'het grote probleem 

waarvoor wij in dit verband staan is de voortgaande concentratie 

van de bevolking en economische activiteiten in het westen, gezien 

de beperkte ruimte in dit landsdeel'. (40) 

De formulering van de problematiek vertoonde dus weinig verschil met 

die welke in 1958 ten grondslag had gelegen aan de herziening van 

het regionaal beleid. De beeldvorming met betrekking tot de nieuwe 

'ronde' in het regionaal beleid, ging dan ook in de richting van een 

versterking van de oriëntatie op het spreidingskoncept. 

In de Achtste Industrialiaatienota werd daarom voorgesteld de industrie-
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spreiding los te koppelen van de traditionele nog te veel op soci

ale overwegingen gebaseerde politiek ten behoeve van gebieden met 

een hoge werkloosheid en een grote bevolkingsexpulsie. Deze regio's 

bleken niet geschikt om een ·.voldoende spreiding van de industrie te 

bewerkstelligen. 

De nota maakt onderscheid tussen 'spreidingsgebieden' en 'probleem

gebieden'. De eerste zouden in samenhang met de gewenste globale 

ruimtelijke ontwikkeling van Nederland moeten worden aangewezen om 

de opvang van de spreiding van industrie en arbeidskracht uit de 

Randstad te verzorgen. Ze dienden voor industrievestiging zeer aan

trekkelijk te zijn en duidelijke ontwikkelingsmogelijkheden te hebben. 

De aanduiding 'probleemgebieden' zou dan kunnen worden gereserveerd 
voor gebieden met een extreem hoge werkloosheid en een sterk negatief 

migratiesaldo. (41) 
Het leek met dit onderscheid mogelijk een efficiënter regionaal in-

dustrialisatiebeleid te voeren door de verscherping van de scheids

lijn tussen ekonomies georiënteerde en sociaal georiënteerde maat

regelen. Er doken evenwel zoveel praktiese moeilijkheden op bij het 

zoeken naar in brede kring aanvaarde kriteria voor de aanwijzing van 

de spreidingsgebieden, dat deze tweedeling in het regionaal beleid 

niet werd geëffektueerd. (42) 

De centrale oriëntatie bij het vaststellen van de gebieden ten be

hoeve van het nieuwe beleid, bleef de beschikbaarheid van arbeids

kracht. Dit bleek onder andere in het onderzoek dat ter voorbereiding 

werd ingesteld. Daarin stond de feitelijke en potentieel beschikbare 

arbeidskracht, afgezet tegen de geschatte kosten van de ontsluiting 

daarvan, centraal. 

De voor het onderzoek uitgekozen gebieden waren de bestaande pro

bleemgebieden en enkele door de prgvinciebesturen voorgestelde andere 

regio's: de Kop van Noord Holland, de IJsseldelta, de Achterhoek, 

West Brabant en Midden en Zuid Limburg, 

Het onderzoek leverde weinig houvast voor het eventueel bijstellen 

van het regionaal beleid: 

-de verschillen in de arbeidsreserve tussen de regio's bleken zeer 

gering; 

-ook de omvang van de verwachte arbeidsreserve in 1968 was erg klein. 

Als het selektiekriterium uit 1959 zou worden gehanteerd, 3 % werk

loosheid, kwam geen enkele grotere regio en slechts een enkele ge

meente voor het nieuwe regionaal beleid in aanmerking. (43) 
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Zodoende kwamen twee beperkingen in de vigerende opvatting over het 

regionaal beleid naar voren, die moesten worden overwonnen. Aller

eerst bleek dat er niet zozeer sprake was van een konjunktureel vraag

stuk en dat de intensiteit van het regionaal beleid niet door kon

junkturele maar door strukturele ontwikkelingen zou moeten worden 

bepaald, Daarnaast bleek de werkloosheid een onvoldoende handvat te 

leveren voor een konsistent beleid. Door een sterkere nadruk op de 

spreiding te leggen werd getracht aan beide problemen te ontkomen. 

De uitgangspunten van de nota waren dezelfde als welke in 1959 waren 

verwoord: 

-de noodzaak tot het spreiden van de industrie in het kader van het 

ruimtelijk ordeningsbeleid; 

-het tegengaan van de traditionele bevolkingsexpulsie en van de daar

mee gepaard gaande verschraling van het woon- en leefklimaat, zoals 

zich dat in sommige gebieden manifesteerde; 

-de bestrijding c.q. voorkoming van strukturele werkloosheid in be-

paalde landsdelen. (44) 

De nadruk daarbij lag, zoals gezegd, bij de eerste van deze trits. 

Vanwege de kombinatie van werkloosheidsbestrijding en spreidingsbe

leid werd gekozen voor een viertal grote aaneengesloten gebieden. 

Deze kregen vanwege de veranderde overwegingen bij de keuze de aan

duiding 'stimuleringsgebiedent in plaats van de oude 'probleemge

bieden'. 

Als gevolg van het ontbreken van expliciete en scherpomlijnde normen 

was het debat over de aanwijzing van de regio's en kernen die voor 

regionale steunmaatregelen in aanmerking zouden komen grillig: voor 

de keuze van de verschillende regio's en kernen golden verschillend

soortige overwegingen. De argumenten voor de keuze van een bepaalde 

regio hadden, als deze êênduidig waren toegepast, ook tot het op

nemen van andere regio's kunnen leiden. (45) 

4.2. De Stimulering Industrievestiging Ontwikkelingskernen. 

Het beleidsinstrumentarium bevatte, zoals onderstaande lijst laat 

zien, geen wezenlijke verschillen met de voorgaande periode. 
Het bestond uit: 

-een infrastruktuurprogramma; 

-de versnelling c.q. vervroeging van de uitvoering van rijkswerken; 

-een premie- en prijsreduktieregeling. Daarvoor werd de BIO-regeling 

vervangen door de regeling Stimulering Industrievestiging Ontwik-
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KAART- IV.I Voorgestelde gebieden en kernen ten behoeve van het in
dustriespreidingsbeleid 1965-1968. 

(Bron: Nota Industriespreidingsbeleid 1965 t/m 1968) 

kelingskernen (SIO). 

Het principe van de regeling -het verstrekken van een premie bij 

industrievestiging en -uitbreidingen en de mogelijkheid tot reduktie 

van de prijs van bedrijventerreinen- bleef hetzelfde; alleen de 

voorwaarden om voor premieëring in aanmerking te komen veranderden: 

de arbeidsplaatsvoorwaarde verviel en de uit te keren bedragen 

werden, vanwege de in de voorgaande periode gekonstateerde bereid

heid van ondernemers om tot spreiding over te gaan, wat lager. 

Voor primaire kernen gold een bedrag van f 30,-- voor de eerste 

2000 m2' vloeroppervlak, f 45,-- voor de erop volgende 2000 m2 en 

f 60,-- voor de oppervlakte boven de 4000 m2. In secundaire kernen 
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werd niet meer dan f 30,-- per m2 uitgekeerd. 

De minimale oppervlakte van projekten werd verhoogd van 500 naar 

750 m2 en in tegen§telling tot de BIO-regeling werd nu een maximum 

aan het premiebedrag gesteld: 1,5 mln. gulden; de maximumuitbreidings

premie werd 0,3 mln, gulden, (46) 

-subsidies voor sociaal-hygiëniese en kulturele werken ter verbetering 

van het woon- en leefklimaat in de probleemgebieden c.q. ontwikke

lingskernen; 

-een extra kontingent van 2000 woningen ten behoeve van de industri

ele ontwikkeling van de probleemkernen; 

-verbétering van de. toeristiese infrastruktuur; 

-verplaatsingskostenregeling voor werkloze arbeiders in het geval 

van een verhuizing naar een gemeenten buiten het westen; dat gold 

ook voor 'kern-personeel' dat met een bedrijf uit het westen mee

verhuisde; 

-bij ruilverkavelingen werd prioriteit gegeven aan projekten binnen 

probleemgebieden; 

-de begroting van gemeenten in probleemgebieden werden via een extra 

subsidie bij infrastrukturele en andere voorzieningen welke normaal 

van gemeentewege beschikbaar werden gesteld, ontlast, 

Meer dan tot dan toe gebruikelijk werd het instrumentarium als een 

uitwerking van de gevoelde noodzaak tot een verhoging van de f lexi

biliteit van het beleid gedifferentieerd. (47) 

4.3. Het kernendebat: 1964. 

Illustratief voor de betekenis van het regionaal beleid in de poli

tieke verhoudingen van die dagen was het debat rondom de selektie 

van de kernen in de formulering van het regionaal beleid 1965-1968 

en de kwestie 'Deventer'. Het bleek daarbij dat, in het kader van de 

afbakening van de gebieden die voor beleid in aanmerking 

kwamen, een zeer sterke politieke druk bestond tot een zo geliik mo
gelijke behandeling van de in de regio's gelegen gemeenten. 

Het debat hierover in de Tweede Kamer een flauwe afspiegeling 

van de emoties en de intensiteit van het engagement die hierbij naar 

veren kwamen, 

De keuze van de kernen was niet het ekonomies-techniese vraagstuk 

dat in de nota werd gepresenteerd, maar een politiek vraagstuk van 

het instandhouden van maatschappelijke samenhangen. 
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Veel sterker dan tevoren benadrukte de nota dat de beschikbare mid

delen zoveel mogelijk dienden te worden gekoncentreerd op het bevor

deren van de industrialisatie van een beperkt aantal daarvoor qua 

ligging en funktie geschikte plaatsen. (48) 

Daarmee werd tegemoet gekomen aan de druk om de premieregeling in 

te perken of op te heffen. 

Al vanaf 1962 werd intern door de minister van Financiën aangedron

gen op een al dan niet geleidelijke intrekking van de premie- en re

duktieregeling. Als belangrijkste overwegingen daarbij golden de 

konkurrentievervalsing, het beslag op de begroting en de verminder

ing van de werkloosheid. In de Tweede Kamer en in het kabinet was 

het de VVD die zich tegen de premieregeling opstelde. (49) 

Als reden voor de versterkte koncentratie werd aangegeven: 

1. mogelijke benutting van de agglomeratievoordelen. 'Economisch be

tekent agglomeratie een gevarieerd aanbod van arbeid met een 

grote beweeglijkheid, met alle mogelijkheden die daarin voor de 

werknemer zitten. Voorts leidt ze tot een concentratie van uit

eenlopende bedrijven, waardoor allerlei hulpdiensten en derge

lijke faciliteiten eerder ter beschikking komen. Het betekent 

sociaal gezien een vergroting van de ontplooiingsmogelijkheden 

voor de werknemer. Het betekent ook een mindere gevoeligheid 

voor ongunstige conjuncturele situaties, dankzij een meer geva

rieerde structuur. Ook op sociaal en cultureel terrein biedt 

een grote sterke plaats grotere ontwikkelingsmogelijkheden'. 

De samenhang tussen ekonomiese ontwikkeling en verstedelijking, 

waarbij de zgn. agglomeratievoordelen van doorslaggevende be

tekenis zouden zijn, werd overigens alleen maar verondersteld. 

er lag geen verder onderzoek aan ten grondslag; 

2. het gegeven dat 80 % van de met behulp van de stimuleringsregeling

en tot stand gekomen arbeidsplaatsen was gerealiseerd in 22 van 

de 44 aangewezen kernen; 

3. de algemene tendens van de voortschrijdende verstedelijking: 

in 1900 woonde 20 % van de Nederlandse bevolking in steden met 

meer dan 20.000 inwonders. In 1950 was dat 40 % en in 1960 55 %. 

Binnen de genoemde regio's werden 20 ontwikkelingskernen aangewezen. 

Deze kregen de toevoeging 'primair' en er werd een 'trekpaard-funktie' 

toegedac;ht. 

De kernen uit de voorgaande beleidperiode die hier niet toe behoorden, 

kregen de aanduiding 'secundaire ontwikkelingskernen'. Daarvoor werd 
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een beleidsafronding voorgesteld: in 1969 zouden deze uit het re

gionaal beleid verdwijnen. Dat gold onder andere voor de kernen Win

schoten, Stadskanaal, Ter Apel, Harderberg (Ov.), Meppel in het 

noorden en Goes in Zeeland. Uit spreidingsoverwegingen werd toege

voegd: de kernen Den Helder, en Bergen op Zoom, alsmede het industrie

terrein Zuid Sloe, in verband met de 'bijzondere perspectieven welke 

dit indudtrieterrein biedt voor de industriële ontwikkeligg in Zee

land'. 

Zeker was dat Etten als stimuleringskern moest worden afgevoerd in 

verband met aanzienlijke arbeidstekorten, welke een rem op de ver

dere industrialisatie aldaar betekende. 

Bij de voorbereiding van de regeringsbeslissing bestond het idee 

dat er 'toch iets' voor West Brabant moest worden gedaan: Bergen op 

Zoom werd aangewezen als stimuleringskern. Als reden werd een nood-

zakelijke opvang van de uit Zeeland en de kleistreek aan-

gevoerd. Tot vlak daarvoor W.erd in beleidsvoorbereidende kringen ten 

stelligste ontkend, dat Bergen op Zoom een dergelijke funktie had 

of maar zou kunnen krijgen. (50) 

De reakties op de nota waren bijzonder fel. In de Tweede Kamer kwa

men zowel de oppositie als de regeringspartijen (VVD, KVP, ARP en 

CHU) met veel bezwaren. 

'Dat de nota puur economisch een sterke nota is' kon volgens 

het ARP-lid in de Tweede Kamer B.Roolvink niet worden bestreden. 

'Uit planologisch en technologisch oogpunt sluit ze eveneens, maar 

met andere wezenlijke belangen, die ook als zware belangen in ons 

volksleven worden aangevoeld, (wordt) te weinig rekening gehouden 

( ••• ). cultureel kerkelijk gezien, vanuit de scholen gezien, 

vanuit de leefbaarheid wat de hele outillage van de dorpen 

en gebieden betreft, is het stuk niet vrij van eenzijdigheid'. (51) 

Ook de PvdA keerde zich tegen het schrappen van kern.ene 'Groei heeft 

tijd nodig' stelde A. Vondeling 'de tijd om te wieden is beslist 

nog niet gekomen'. (52) 

Zoals reeds aangegeven was de VVD toendertijd een fervent tegen-

stander van de en prijsreduktieregeling, waardoor de aan-

wijzing van kernen voor haar geen betekenis had. De dan vrijkomende 

gelden zouden dan beschikbaar moeten worden gesteld voor infrastruk

tuur en gerichte incidentele hulp. (53) 

De diskussie in de Tweede Kamer stond sterk onder durk van protes

ten uit de regio's. In ieder van de betrokken Provinciale Staten 
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werden moties aangenomen die een 'afkeuring' van de voorstellen be

vatten en 'ernstige verontrusting' en 'teleurstelling' verwoordden. 

Industriële Kringen, Raden voor de Welvaartsbevordering, Provincia

le opbouworganen en in het bijzonder ook de regionale dagbladpers 

weerden zich tegen de voorstellen. De diskussie werd gevoerd in 

termen van 'dooie mussen', trekpaarden (de benaming van de stimu

leringskernen in de beleidsnota) die 'uitgehongerde paarden' bleken 

te zijn en minister Andriessan werd verweten 'een dokter te zijn die 

een patiënt in de steek heeft gelaten'. (54) 

Het uitgangspunt van de regering om tot een grotere koncentratie 

van aktiviteiten in het regionaal beleid te komen, werd met uitzon

dering van de CHU en PSP niet bestreden. In hun opvatting diende 

het aantal kernen juist te worden uitgebreid. De konkrete uitwerking 

ervan leverde de bovengenoemde bezwaren op. 

In oktober 1964 kwam staatssecretaris Bakker met een brief waarin 

tot op zekere hoogte tegemoet gekomen werd aan verwoorde bezwaren: 

de geschrapte vijf primaire kernen uit dévorige beleidsperiode zouden 

in de komende beleidsperiode soepel behandeld worden. De secundaire 

kernen behielden tot 1968 hun extra uitkering van vier gulden per in

woner uit het Gemeentefonds, de incidentele steun zou worden ver

ruimd en secundaire kernen kregen een 'herkansing' waaruit bij ge

bleken gunstige industrialisatie een opwaardering tot primaire kern 

kon voortvloeien. (55) 

4.4. De kwestie Deventer. 

Een tweede voorbeeld van de wijze waarop sociale en politieke over

wegingen een rol spelen in het regionaal beleid, vormde de gang van 

zaken in Deventer in 1965-1966, waar als gevolg van enkel bedrijfs

sluitingen en -saneringen de werkgelegenheid enkele gevoelige klap

pen kreeg. Met nog enkele mogelijke sluitingen in het vooruitzicht 

dreigde de werkloosheid op te lopen van 3 % naar 12 à 15 %. Diverse 

dagbladen spraken over de komende ondergang van Deventer. (56) 

'Er voer een zekere schok door het land' verwoordde Roolvink deze 

gevoelens in de Tweede Kamer. (57) 

Door het CHU-lid Scholte werd de regering op 13 december 1965 ge

vraagd naar de mogelijkheid om Deventer op korte termijn in het 

regionaal beleid op te nemen. 
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0 S TMJLERINGSGEBiEO 

e PRIMAIRE ONTWIKKELINGSKEAN 

0 SECUNDAIRE ONTWIKKELtNGSKERN 

KAART IV.2 Het bijgestelde kernenpatroon 1965-1968. 

Staatssecretaris Bakker vond dat Deventer 'een hart onder de riem' 

moest worden gestoken en stelde voor de problematiek te bestrijden 

door de toepassing van de 'Bijzondere Financiering', de invoering van 

een versnelde goedkeuringsprocedure voor vergunningen voor industriële 

bouw in het GAB-rayon en voor de periode van tenminste één jaar van

af januari 1966 Deventer als primaire kern in de SIO-regeling op te 

nemen. (58) 

Het Ministerie van Financiën had hiertegen bijzonder grote bezwaren. 

Dit zag hierin het gevaar van de eskalatie van de omvang van de post 

voor het regionaal beleid. De PvdA-minister A.Vondeling ging slechts 

onder protest akkoord, vanwege de politieke omstandigheden, met name 

door de 'dwangpositie waarin de minister van Economische Zaken (Den 
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Uyl/pvh) door de pers is gebracht'. (59) 

Op 28 december 1965 werden de voorgenomen maatregelen in de Staats

courant bekend gemaakt. 

Het 'zorgvuldig beraad' waarmee ruim één jaar ervoor tot een 'even

wichtige spreiding van de ontwikkelingskernen over het land' was ge

komen en waarbij de in de direkte nabijheid gelegen gemeenten Zwol

le en Kampen als primaire ontwikkelingskernen waren aangeqezen, werd 

daarmee doorkruist: de druk van de sociale en politieke onrust bleek 

te sterk. 

Eind 1966 hadden zich in Deventer 10 bedrijven met SIO-steun gevestigd. 

In dat jaar waren daarmee 280 arbeidsplaatsen gemoeid en de verwachting 

was dat deze bedrijven uiteindelijk 450 arbeidsplaatsen zouden leveren. 

In 1966 steeg de werkloosheid in Deventer slechts in geringe mate: 

de openstaande vraag overtrof het aanbod werkzoekenden twee maal. 

Zonder protesten wordt de regeling na éên jaar opgeschort. Nadat de 

toezegging .dat de reeds aangemelde maar nog niet verwerkte aanvra-

gen mochten worden afgehandeld, werd de uitzonderingstoestand voor 

Deventer na één jaar opgeheven. 

Na de dramatiese taal waarin kranten in 1965 spraken over de komende 

ondergang van Deventer, werd in 1967 gesproken over '.het wonder van 

Deventer'. (60) 

4.5. De Tweede Nota over Ruimtelijke Ordening. 

De prioriteit van het spreidingskoncept kreeg in de Tweede Nota over 

Ruimtelijke Ordening in Nederland (Tweede Nota}, die in 1966 door 

het kabinet Cals'werd gepubliceerd, een verdere uitwerking. Sterker 

dan tevoren werd een evenwichtiger ruimtelijke spreiding als norm 

gehanteerd. Ten behoeve van een rationele opvang van de verwachte 

sterke groei van de bevolking en ruimtegebrek in een verstedelijken

de samenleving, kreeg de ruimtelijke struktuur van de samenleving 

ter bescherming van de mens, stad en land striktere aandacht. De 

nota was geschreven in de sfeer van het brengen van offers door 

gezinnen en bedrijven, ten behoeve van immateriële dóelen, zoals 

een evenwichtige ruimtelijke struktuur, solidariteit met minder 

ontwikkelde gebieden, landschapsbehoud etc. 

Het bel<Y1g dat er aan werd toegekend bleek uit de ondertekening door 

de minister-president en tien andere bewindslieden, waaronder de 

ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Financiën 
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en Economische Zaken, 

Aansluitend bij de bestaande tendenties gaf de Tweede Nota 

zones aan: 

-de noordelijke vleugel van de Randstad; 

-de zuidelijke vleugel van de Randstad; 

-de Brabantse stedenrij met aan de westzijde een voortzetting op 

Zuid Beveland en Walcheren; 

-Zuid en Midden Limburg, als onderdeel van het Belgies-Nederlands

Duits stedelijk gebiéd aldaar. 

Buiten de vier stedelijke zones-die niet als kompakte ste-

delijke gebieden mochten worden opgevat en tal van groengebieden be

vatten- lagen in de noordoostelijke helft van ons land twee gebieden, 

-de Twentse stedenband en centraal Groningen met de noordpunt van 

Drente- waarnaar een belangrijk deel van de bevolkingsgroei moest 

worden toegeleid. (61) 

TABEL IV.8 
De bevolkingsverdeling van Nederland in 1965 en 2000 

' Landsdeel 1965 Omstreeks 2000 

voortzettîne: tendentie versterkte spreiding 

Noord 1,3 21 3 

Oost 2,2 4 4! 

West 5, 7 8! 
Zuid 2,6 4l 13! 1 J! 

Zuid West 0,3 ! 1 
Zuidelijke IJsselmeerpolders ::t ! 

Nederland 12, 1 20 20 

t: Bij geleide agrariese kolonisatie en overigens spontane ontwikkeling slechts in de 
grootte-orde van plm. 50* 000 • 

Voor het noorden betekende deze toename van de bevolking tot 3 mln. 

in 2000 een groeisnelheid van ruim twee maal die van de rest van 

Nederland, Onder handhaving van het toenmalige nivo van de natuur

lijke aanwas verèiste dat een jaarlijks positief vestigingssaldo 

van 20, 000 personen. (62) 

Het was evident dat hierdoor de versterking van de ekonomiese struk

tuur van het noorden en Twente moest worden versterkt. 
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Voor een deel ook zouden de problemen van de Randstad moeten worden 

opgevangen door het bevorderen van de 'uitstraling' van bevolking en 

ekonomiese aktiviteiten. Ten noorden van de Randstad moest de Kop 

van Noord Holland en de Zuidelijke IJsselmeerpolders een dergelijke 

funktie krijgen. Ten behoeve van de zuidelijke vleugel werd daar

bij gedacht aan de Zuidhollandse eilanden en West Brabant. Verder 

kon een tijdige ontwikkeling van zeehaven- en andere industriële 

aktiviteiten in het Scheldebekken soelaas bieden. Als gevolg daar

van zou Zeeland op den duur een aanzi~nlijk deel van de bevolkings

groei kunnen opnemen. 

" 1000.., ...... __,, , q.1 
·o lO 

KAART IV.3 De dichtheid van het stedelijke gebied volgens het 
model 2000. 
(Bron: Tweede Nota over Ruimtelijke Ordening 1966, p. 93) 

De daarmee gepresenteerde beleidsvisie van de regering betekende 

een tour-de-force met betrekking tot het regionale industrialisatie-
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en het verstedelijkingsbeleid. 

De instrumentele uitwerking maakte de nota tot een reus op lemen 

voeten. Er werden geen nieuwe instrumenten voorgesteld: 'aan de 

verscheidenheid van aspecten van het overheidsbeleid die ruimtelijke 

consequenties hebben •••• -bijvoorbeeld waterstaatkundige werken, 

infrastructuur, woningbouw, industrialisatie, recreatie •••• voegt 

de ruimtelijke ordening geen nieuw zelfstandig element toe. 

Haar wezen ligt echter in een zodanige coördinatie van de reeds ge

noemde aspecten, dat daardoor de optimale ontwikkeling van een be

paald gebied -en van het land- als totaliteit wordt bevorderd'. (63) 

De ruimtelijke ordening was op een syntese die meer is dan 

de som der delen, Voor een dergelijke operatie getuigde dat van zeer 

groot optimisme ten aanzien van het bestaande instrumentarium. 

De opvattingen uit de nota bleken bijzonder omstreden, Er bestond 

weliswaar een brede konsensus over de noodzaak van een spreidings

beleid, maar deze was gebaseerd op de grootste gemene deler van vier 

typen problemen en kende, van het terugdringen van de re-

gionale struktuurkomponent en de negatieve migratiesaldi in de 

probleemgebieden, geen konkrete gekwantificeerde doelen. 

De Tweede Nota sprak in gevallen wel van gekwantificeerde 

doelen, die zelfs zeer ambitieus waren; deze gingen ook minder uit 

van het bestaande evenwicht tussen de bovengenoemde verschillende 

probleemstellingen en benadrukte een formulering van het algemeen 

belang tegen de achtergrond van de voorspelde ontwikkelingen. (64) 

Met de daling in de economiese konjunktuur die eind 1.966 inzette en 

in 1967 voortduurde, onstond een zekere herwaardering van de sprei

dingsdoelstelling. 

Het tekort aan arbeidskrachten vormde een minder nijpend wordend 

probleem. Onder invloed van de verschillende ontwikkelingen begon 

de werkgelegenheid in de industrie te dalen. Door de uitstoot van 

arbeidskrachten in enkele bedrijfstakken kwam arbeidskracht vrij 

voor nog groeiende branches. 

Ook de kabinetswisseling droeg bij tot een herwaardering: mede te

gen de achtergrond van de recessie gaf de opvolger van Den Uyl, na 

het interim-kabinet Zijlstra, het KVP-lid L. de Block als zijn 

mening, dat voor een bevredigende ontwikkeling van de investeringen 

hèt van wezenlijk belang was, dat de winsten in de komende jaren 
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niet te zeer onder druk zouden blijven staan. In deze gedachtegang 

paste geen kostbare operatie regio's buiten het westen versneld te 

laten groeien. (65) 

De in de Tweede Nota genoemde taakstellingen werden door regionale 

autoreiteiten aangegrepen hun claims op gelden uit het regionaal 

beleid te intensiveren of om in het regionaal beleid te worden opge

nomen (Twente). 

Vanwege het bijzondere karakter ervan zullen we wat dieper ingaan 

op de taakstelling en de ontwikkelingen in het noorden en op de po

sitie van Lelystad, een nieuw te stichten gemeente in de Flevopolders, 

ter ontlasting van de noordvleugel van de Randstad. 

Twente komt in paragraaf 5 aan de orde. 

Het Noorden 

De taakstelling voor het Noorden in de Tweede Nota werd met instem-

· ming in het Noorden begroet en opgevat als een erkenning van de 

problematiek. 

Direkt werd door de Bestuurskommissie Noorden des Lands als nadere 

uitwerking van de Tweede Nota een ontwikkelingsplan voor het Noorden 

uitgewerkt: 'Het Noorden op weg naar 2000'. (66) 

Uitgangspunt daarvan was dat het, om tot de versterkte bevolkings

groei te komen, noodzakelijk was de ontwikkeling van het noorden 

zèlf op een zodanig nivo van welvaart en welzijn te brengen, dat 

deze vergelijkbaar werden met andere gebieden, in het bijzonder het 

westen, en daarvoo~ werd een ingrijpende herstrukturering van het 

werkgelegenheidspatroon, tesamen met een sterke uitbreiding van het 

aantal arbeidsplaatsen, een voorwaarde gevonden. 

De nota stelde daartoe voor: 

-het bestaande komplèx van faciliteiten ten behoeve van de régiöna

le industrialisatie uit te breiden; 

-de kategorieën bedrijven waarvoor het komplex van toepassing ia· 

te vergroten; 

-maatregelen te nemen ter verbetering van de kwaliteit van het ar-

beidsaanbod en 

-een ontwikkelingsfonds voor het Noorden in te stellen. (67) 

Met dit ontwikkelingsfonds, aangevuld met bijdragen van rijk en 

provincie, zouden extra faciliteiten kunnen worden gefinancierd, 

waarvoor in de algemene regeling niet werd voorzien. Het ging daar

bij niet in de eerste plaats om extra uitkeringen aan bedrijven, 
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maar om de financiering van extra materiële voorzieningen, zoals 

een loswal, speciale spoorwegaansluitingen bij nieuwe vestigingen 

en extra kostbare bedrijfsverplaatsingen. Het fonds zou ook kunnen 

dienen als ~oorgeefluikt voor de rijkssubsidies, beschikbaar ge

steld in het kader van het regionaal industriespreidingsbeleid. 

Daarmee zou ook een stap worden gezet op weg naar de gewenste decen

tralisatie van het regionaal ekon@mies beleid. (68) 

In het interim-kabinet Zijlstra (KVP, A..~P) kregen de regeringsplan

nen voor het Noorden een veel minder geprononceerde vorm, In een 

van de eerste maanden van het kabinet De Jong verscheen de lang 

verbeide nota Noorden des Lands. (69) 

Hoewel hierin de uitgangspunten van de Tweede Nota over de Ruimte

lijke Ordening formeel werden onderschreven, bêtekende deze nota 

Noorden des Lands hiermee tevens een breuk. 

De kwantitatieve doelstelling uit de Tweede Nota verdween en het 

beleid richtte zich geheel op de versterking van het komplex 

Groningen-Eemsmond: de daar geprojekteerde aktiviteiten moesten de 

basis vormen voor een stedelijke-industriële agglomeratie van for

maat, een groeipool met een uitstraling over een veel groter gebied. 

Het voorgestelde instrumentarium was traditioneel. Er werd ontkend 

dat de financiering van industriële prójekten voor de verdere ont

wikkeling van Groningen een bottle-neck zou vormen: 'De financierings

organisatie in ons land -tesamen met de scala van overheidsmaatre

gelen op dit gebied- maakt dat, voor zover eigen middelen tekort 

schieten, in het leeuwendeel van de gevallen een passende financiering 

kan worden gevonden'. Het onwikkelingsfonds was dus overbodig. (70) 

Het enige nieuwe uit de nota Noorden des Lands is het voorstel tot 

instelling van een 'Contactcommissie voor het Noorden• : een insti

tutioneel kontakt tussen de provinciale besturen, de betrokken de

partementen en de sociale partners. De laatsten kwamen in de uitein

delijke samenstelling van de kontaktkommissie niet meer voor. 

De regeringsstrategie berusste op een institutionalisering van de 

meningsverschillen teneinde overeenstemming te krijgen over de for

mulering van de problematiek, zonder dat hiermee verschuivingen in 

taken en posities (decentralisatie) zouden zijn gemoeid. 

De Nota Noorden des Lands wekte veel beroering. De drie betrokken 
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Provinciale Staten namens, met telkens de tegenstennnen van de daarin 

aanwezige leden van regeringspartijen, moties van 'teleurstelling' 

aan: 

-de konkrete taakstellingen uit de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening 

moesten gehandhaafd blijven; 

-een samenstel van maatregelen zoals in de Nota Noorden des Lands 

op weg naar 2000, was noodzakelijk; 

-voor het grote gebied is een eenzijdige oriëntatie op de as Groningen

Eemshaven, met nauwelijks aandacht voor Leeuwarden, Emmen of Harlin

gen, onverteerbaar; 

-de Nota bestreek slechts een periode van vijf jaar en dat werd te 

gering gevonden. (71) 

Lelystad 

In de voorbereiding van de Tweede Nota op de Ruimtelijke.Ordening 

werd onder andere besloten tot de stichting van Lelystad: een nieuwe 

stad in de IJsselmeerpolders. De funktie daarvan was de opvang van 

de overloop uit de noordelijke Randstad. Lelystad zou in de eerste 

tien jaar moeten uitgroeien tot een gemeente met 10 à 15.000 in

woners; in het jaar 2000 zelfs tot 100.000. Het opgestelde struk

tuurplan voorzag in een bevolkingsomvang van 125.000 inwoners. 

Een vergadering van de ministerraad in juni 1965 besloot tot een 

breed pakket van maatregelen om deze snelle groei mogelijk te maken. 

Daartoe behoorden: 

1. een goede infrastruktuur; 

2. de bouw van 2.500 woningen, voor zover deze niet door partiku-

lieren werden geëntameerd; 

3. het stichten van onderwijsinstellingen; 

4. het stichten van kulturele en rekreatieve instellingen; 

5. de vestiging van rijksdiensten; 

6, het verlenen van faciliteiten voor industrievestiging. 

De realisatie va~ Lelystad viel onder de verantwoordelijkheid van 

de minister van Verkeer en Waterstaat. 

In het kabinetsberaad dat tot het bovengenoemde besluit leidde, was 

het punt 6 uit het pakket opgevoerd op initiatief van de staatssecre

taris van Econimische Zaken, J.A.Bakker. Minister Den Uyl nam enig 

voorbehoud. Het verlenen van faciliteiten ten behoeve van industrie-

180 



vestiging was tot dan toe alleen ten behoeve van probleemgebieden 

gebeurd. Het deed wat vreemd aan nieuw land -nog voordat er ook maar 

iemand woonde- tot probleemgebied te verklaren. (72) 

Toen in het kabinet De Jong,Bakker als minister van Verkeer en Water

staat terugkwam, drong deze aan op een uitwerking van een regeling 

voor faciliteiten ten behoeve van de industrievestiging door het 

Ministerie van Economische Zaken, Ook door de Rijksdienst voor de 

IJsselmeerpolders werden dergelijke maatregelen als een noodzakelijk 

komplement voor het welslagen van de hele operatie gezien. 

Toen zich in oktober 1967 de eerste gezinnen vestigden was nog geen 

overeenstemming tussen de beide ministeries. 

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken werd beargumenteerd dat 

faciliteiten ten behoeve van industriespreiding naar Lelystad zouden 

uitmonden in een variant van het bestaande regionaal beleid, i.c. 

van de premieregeling. 

Omdat er geen sprake was van werkloosheid kon deze niet aan het be

staande aantal primaire kernen worden toegevoegd; 

Lelystad was een leeg gebied en beschikte tot tenminste 1970 over 

zeer gebrekkige verbindingen met de Randstad. De zaak zou geweldige 

politieke reperkussies hebben: in een ne·e-rgaande konjunktuur, zoals in 

1967, was op meerdere plaatsen sprake van flinke werkloosheid en die 

gemeenten·zouden ook ondersteuning door het regionaal beleid eisen. 

Het labiele politieke evenwicht in het regionaal beleid zou danig 

worden verstoord. 

Als enige mogelijkheid werd P,ezien, een migratieregeling voor bedrij

ven die naar Lelystad zouden verhuizen. Maar ook dit was niet gewenst, 

Het betrof een novum in het regionaal beleid en daardoor bestond het 

grote gevaar dat de maatregel in korte tijd onder politieke druk, 

algemener zou moeten worden toegepast. 

De Block nam deze argumenten over: liever dan het zoeken naar een 

zou hij in voorkomende gevallen, op ad hoc basis, tot sub

sidiëring van bedrijfsvestigingen overgaan. 

Op 26 april 1968 besliste de ministerraad dat er financiële facili

teiten ter stimulering yan de ekonomiese groèi van Lelystad dienden 

te komen, Deze zouden tot 1975 moeten funktioneren en,.moesten naar 

vorm onderscheiden zijn van de bestaande stimuleringsregelingen. (73) 
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Het resultaat werd een regeling die voorzag in de uitkering au fonds 

perdu van 10,000 gulden aan bedrijven per arbeidsplaats voor manne

lijke werknemers die zich metterwoon in Lelystad vestigden. Daarmee 

ontstond een band met de specifieke situatie in Lelystad. 

Bedrijven uit herstrukturerings- en stimuleringsgebieden kwamen niet 

in aanmerking voor premies. Het bedrag werd vastgesteld op maximaal 

25 % van de investeringen tot 3 mln. gulden. Het minimaal te inves

teren bedrag was 400.000 gulden en er diende zich tenminste tien 

mannelijke arbeiders in Lelystad te vestigen. 

Het Ministerie van Sociale Zaken verklaarde haar 'migratieregeling 

arbeidskrachten' waarin een tegemoetkoming in de verhuiskosten was 

opgenomen, ook voor Lelystad van toepassing. 

De regelingen werden op 17 oktber 1968 van kracht. 

4.6. Intensivering (IPR). 

Het terugdringen van de konkreetheid in de uitwerking van het beleid 

in de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening, ging samen met de 

uitbreiding van de werkingssfeer van het regionaal beleid in finan

ciële zin. 

Deze intensivering had allereerst betrekking op het Noorden en Zuid 

Limburg, tevens werd naast de bestaande premieregeling, waarvan de 

hoogte was verbonden met het vloeroppervlak van nieuwe vestigingen 

en uitbreidingen, een nieuwe regeling ingesteld, waarbij de premie

hoogte was gekoppeld aan de omvang van de totale investering. 

Deze Investeringspremieregeling voor industrie (IPR) ontstond onder 

invloed van een aantal faktoren: 

l. eind 1966 daalde het aantal bedrijfsverplaatsingen naar stimu

leringsgebièden drasties als gevolg van de verflauwing van de 

ekonomiese groei, De interpretatie daarvan was dat de bestaande 

premieregeling kennelijk onvo!doende aantrekkingskracht meer had; 

2, uit konjunktuurpolitieke redenen werden overheidsuitgaven ter sti

mulering van de ekonomiese groei noodzakelijk geacht; 

3. in de diskussie over de aanpassing van het regionaal beleid brach

ten met name de regionale autoriteiten de hoge konjunktuurgevoelig

heid van de ekonomiese struktuur van de stimuleringsgebieden naar 

voren. Dit werd in verband gebracht met de industriële struktuur, 

welke enerzijds een te groot aantal kleine, zwakke en 1 ondergekapi

taliseerde' bedrijven kende en anderzijds het type investeringen 

waarvoor SIO-premies aantrekkelijk waren. De premiegrondslag diende 
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meer de kwaliteit van de onvestering te reflekteren. Als kriterium 

daarvoor gold 'kapitaal-intensiteit': kapitaalsihntensieve bedrijven 

werden geacht een stuwende invloed op de welvaartsontwikkeling van 

de regio's te hebben; (74) 

4. zowel in Duitsland als in België bestond anders dan in Nederland 

de mogelijkheid tot het uitkeren van investeringspremies en rente

subsidies. De aantrekkelijkheid van deze regelingen werd onder

streept door de vestiging van een groot aantal filialen van Neder

landse bedrijven net over de landsgrenzen. 

In de periode 1963-1966 werden in België o.a. nevenvestigingen 

geopend van Thomassen & Drijver, Verolme, Daf, AKU, Machinefabriek 

'Breda', Tornado, Philips en diverse konfektieateliers. Alleen al 

in 1966 vestigden zich 120 Nederlandse bedrijven, waarmee 1.085 

arbei.dsplaatsen waren gemoeid in België. 

In de regionale pers in Noord Brabant en Limburg werd deze zaak 

breed uitgemeten: 'de Belgen doen het beter'. (75) 

Howel in het interim-kabinet Zijlstra in het algemeen de opvatting 

heerste dat het onjuist was in de korte regeringsperiode tot nieuwe 

verkiezingen met grote beleidswijzigingen te komen,besloot het tot 

een intensivering van het regionaal beleid; die overigens door Den 

Uyl nog was voorbereid. (76) 

De maatregelen werden afgekondigd.in een brief aan de Tweede Kamer 

op 13 januari 1967. De verkiezingen, die door vrijwel alle waarnemers 

de levendigste sinds de Tweede Wereldoorlog werden genoemd, zouden 

plaatsvinden op 15 februari. Een zeker verband tussen de populaire 

maatregelen en de verkiezings~trijd lijkt mij dan ook voor de hand 

te liggen, (77) 

Het regionaal beleid voor het noorden werd geïntensiveerd door een 

gelijkschakeling van de maatregelen voor dit gebied, met die welke 

sinds de mijnsluiting in Zuid Limburg van kracht waren: 

-een premieregeling voor zgn. stuwende diensten naast een premie

regeling voor de industrie; 

-een 'bijzondere financiering' waarbij werd voorzien in het ver

lenen van kredieten met een staatsgarantie voor de hoofdsom en ren

te bij projekten die voor de streekontwikkeling van groot belang 

werden geacht; 

-de mogelijkheid van staatsdeelneming in de voor de regio van grote 

betekenis gevonden projekten, waarvan de financiering vanwege ge

brek aan risikodragend kapitaal niet rond kon komen. In Limburg was 
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langs die weg de DAF-vestiging in Born gefinancierd, 

Als alternatief voor de bestaande premieregelingen SIO/SIOL werd in 

alle stimuleringsgebieden en in Zuid Limburg bedrijven de mogelijk

heid geboden te kiezen voor een premie van 25 % op de totale inves

teringen in vaste aktiva. De praktijk toonde aan dat dit leidde tot 

aanzienlijk hogere premies per vestiging. Teneinde de premiebedragen 

te kunnen gebruiken als deel van de.financiering van de betrokken in

vesteringen, zou de gebruikelijke uitkering van de premie achteraf 

worden vervangen in een voorschot. 

Vanwege de voornoemde internationale konkurrentie werd ook besloten 

de mogelijkheid te openen tot het verstrekken van rentesubsidies ten 

behoeve van nieuwe ekonomiese initiatieven waarvan de financiering 

een probleem zou opleveren, (78) 

De !PR-regeling kon overigens als gevolg van problemen met de goed

keuring van de maatregel door de Europese Commissie, pas in mei 1969 

ingaan. (79) 

Vanaf januari 1967 lag de prioriteit in het regionaal beleid bij het 

Noorden en Zuid Limburg. 

4.7. Tot slot: de zesde doelstelling. 

Het spreidingskoncept heeft vanaf het begin van het regionaal beleid 

een centrale plaats ingenomen, De achterliggende overwegingen zijn 

in de loop der tijd veranderd en over de konkrete uitwerking beston

den soms scherpe meningsverschillen. Het ontbrak aan een gefundeerde 

en konsistente uitwerking, 

De Tweede Nota werd onder andere scherp bekritiseerd vanwege het in

tentionele karakter ervan, vanwege de te hoog gestelde spreidings

doelstellingen, waarvan de realisering de groei van de ekonomie mo

gelijk sterk zou kunnen remmen. 

Ook de opstelling van het regionaal ekonomies beleid ontmoette veel 

weerstanden, Gedeeltelijk konden deze worden teruggevoerd op het in 

principe diskriminatoire karakter van het beleid. Gedeeltelijk moes

ten ze ook worden toegeschreven aan de gebrekkige wetenschappelijke 

onderbouwing en het grillige en soms willekeurige verloop van de be

sluitvorming, waarbij de politieke konjunktuur van het moment door

slaggevend bleek, Tot slot ontbeerde ieder inzicht in de effektivi

teit van de gehanteerde instrumenten. 
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In het kabinet De Jong werd na de meningsverschillen over de status 

en inhoud van de Tweede Nota besloten tot institutionalisering van 

het konflikt tussen 1ekonomie' en 'ruimtelijke ordening', Tussen 

het kabinet. de SER en de RARO werd overeenstemming bereikt over een 

nieuw adviesorgaan: de Commissie Regionale Ontwikkelingsprogrammering 

-ROP- welke werd ondergebracht bij de SER. 

Vanaf haar oprichting kende de SER vijf doelstellingen: ekonomiese 

groei, volledige werkgelegenheid, prijsstabiliteit (intern evenwicht), 

een evenwichtige betalingsbalans (extern evenwicht) en een aanvaard

bare inkomensverdeling. 

Met het oog op het algemeen welzijn was de ROP van mening. dat een 

verantwoorde ruimtelijke ordening als zesde doelstelling aan de reeks 

moest worden toegevoegd. De werkzaamheden van de ROP richtten zich 

op de vertaling van deze zesde toegevoegde doelstelling in ekonomiese 

grootheden, (80) 

De ruimtelijke dimensie van de ekonomiese ontwikkeling werd in een 

norm verheven. De interpretatie van deze norm bleef evenwel aanlei

ding tot vele konflikten en meningsverschillen. 

5. AANZETTEN TOT EEN REGIONAAL HERSTRUKTURERINGSBELEID 1965-1970 

Hoewel het spreidingsbeleid in de hele periode 1964-1973 een een~~ 
trale positie in het regionaal beleid innam, werd in enkele 

regio's, waar de herstrukturering van de ekonomie door een hoge 

koncentratie van zwakke bedrijven, bijzonder voelbaar was, getracht 

een speèifiek, op deze problematiek toegesneden regionaal beleid te 

voeren. 

De bestaande koncepten waren daartoe niet geëigend. De Nota inzake 

het te voeren Industriespreidingsbeleid 1965 t/m 1968 ging uit van 

een voorstelling van 'autonome' regionale als aan bepaalde 

voorwaarden was voldaan: 'Het traditionele groeipatroon kent ( •••• ) 

een tweetal fasen. Aanvankelijk treedt een vermindering van de werk

gelegenheid op in de landbouw, gepaard gaande met een toenemende 

werkgelegenheid in de industrie. Vervolgens doet zich een zekere 

stabiliteit van het aandeel van de werkgelegenheid in de industrie 

voor, die parallel loopt met een relatief sterke toeneming van de 

werkgelegenheid in de dienstensektor. Wanneer het regionale industri

alisatiebeleid er in slaagt dit natuurlijke groeipatroon ook in de 

probleemgebieden tot krachtige ontplooiing te brengen ( ••• ) dan wordt 
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de regionale ontwikkeling op een natuurkijk spoor, dat de kiemen 

van een autonome groei in zich draagt gezet'. (81) 

Was het vestigingsklimaat eenmaal ontwikkeld, dan volgde de groei 

vanzelf. Hoewel nergens omschreven, ging men er van uit dat daartoe 

behoorden: de beschikbaarheid van bedrijfsterreinen, voldoende 'in

dustrie-minded' arbeidskrachten, een bepaald nivo van sociaal-kul

turele voorzieningen en een goede verkeerstechniese ontsluiting. 

De industriële regio's waar zich de herstruktureringsproblematiek 

voordeed, hadden alle dat gunstige vestigingsklimaat en waren de 

fase van de ontwikkeling uit een overwegend agraries miljeu reeds 

lang voorbij. Het bovenstaande was dus niet van toepassing: nieuwe 

beelden bleken noodzakelijk. 

Het meest omvattend manifesteerde zich de ruimtelijk dimensie van de 

herstrukturering van de bedrijfstakkenstruktuur van de Nederlandse 

ekonomie in Zuid Limburg. Het mijnsluitingsprogra11JI11a dat door het 

kabinet Cals werd aangekondigd was verbonden met een pakket maat

regelen ten behoeve van de herstrukturering van de ekonomie van de 

regio. Niet veel later manifesteerde.zich, op een wat beperkter schaal, 

eenzelfde problematiek in Tilburg en Twente. 

In Groningen verliep de ideevorming langs andere wegen. Naar aan

leiding van de in de Tweede Nota geplande sterke toename van de be

volking en daarmee van de werkgelegenheid, werden met behulp van 

het Amerikaanse buro A.D. Little, de eigen regionale ontwikkelings

plannen onderzocht. 

De ontwikkeling van het regionale herstruktureringsbeleid en de gang 

van zaken rondom het Little-onderzoek,lieten de sterke kontinuiteit 

van het regionaal beleid als spreidingsbeleid extra uitkomen. 

5.1. Het herstruktureringsbeleid in Zuid Limburg. 

Als gevolg van de voorgenomen mijnsluitingen en de relatief sterke 

aanwas van de beroepsbevolking, zouden in Limburg in de periode 1965-

1970 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen moeten worden geschapen in een 

streek die in ekonomies, sociaal en kultureel opzicht volledig op 

de mijnindustrie was afgestemd. 

Het voorgenomen beleid: de Mijnnota 1965. 

De doelen en middelen vmi het kabinetsbeleid voor Zuid Limburg en de 
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mijnindustrie werden aangekondigd in de 'Nota inzake de mijnindustrie 

en de industriële herstructurering van Zuid Limburg', welke in decem

ber 1965 openbaar werd gemaakt. (82) 

De nota bevatte een sluitingsprograllll!la, een steunregeling voor de 

niet in het sluitingsprogramma opgenomen mijnen, teneinde het door

draaien daarvan te verzekeren en maatregelen met betrekking tot het 

scheppen van nièuwe arbeidsplaatsen. 

Het sluitingsprogramma omvatte de meest onrendabele mijnzetel, de 

Maurits, en een kleine partikuliere mijn. Als de Maurits in 1969 

zou zijn gesloten, kwam de Emma aan dé beurt. Dit viel samen met het 

moment waarop deze mijn zou zijn uitgeput. 

De vervangende werkgelegenheid, alsmede het opvangen van de groei in 

de beroepsbevolking, werd zonder een krachtige-hulp van de overheid 

niet mogelijk geacht. Deze hulp, zo stelde de nota, zou zich niet 

kunnen beperken tot de maatregelen welke in het kader van het re

gionale industrialisatiebeleid voor stimuleringsgebieden van toe

passing waren: 'krachtiger en meer doeltreffender maatregelen zullen 

nodig zijn'. (83) 

In de voorbereidingsperiode was het vooral Den Uyl die sterk pleitte 

voor een direkte en gegarandeerde koppeling tussen de vermindering 

van de werkgelegenheid in de mijnindustrie en het scheppen van nieuwe 

banen. In de uiteindelijke nota is de 'harde' garantie vervangen 

door een 'zachtere' intentie. Het doorslaggevende argument hiervoor 

was de krapte op de Limburgse arbeidsmarkt: de werkloosheid in de 

provincie schommelde in de periode 1960-1965 tussen de 1100 >en 1500 

personen; in procenten bedroeg deze de helft van het Nederlandse ge

middelde: 0,6 om 1,1. Nieuwe bedrijfsvestigingen, zo luidde de re

denering, zouden pas in een vestiging in Zuid Limburg zijn geïnteres

seerd, als de benodigde arbeidskrachten direkt beschikbaar waren, 

c.q. als het mijnsluitingsprogramma in gang zou zijn gezet. De daar-

door ontstane friktie-werkloosheid werd geacht. (84) 

Het gelukte in een race tegen de tijd met de van de mijn-

sluitingsplannen de uitbreiding van de aktiviteiten van het automo

bielbedrijf DAF in Midden Limburg te presenteren • DAF was, na een 

krachtige financiële injektie, in de vorm van staatsdeelname en 

EGKS-subsidies, bereid haar voorgenomen produktie van een personen

auto in de middenklasse -waarvoor een sterk expanderende markt werd 

gezien- in Born, te noorden van de Mijnstreek te lokaliseren. 
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De nota sprak in dit verband van 'een vrij groot bedrijf, dat belang

rijke aantallen arbeidskrachten opneemt en tegelijkertijd een stimu

lans geeft aan de vestiging en expansie van andere bedrijven in de 

streek'. De funktie van de DAF-vestiging als 'industriële motor'en 

de mate waarin het een motor zou kunnen zijn, werd niet toegelicht. 

De 'ekonomiese motor' bleef een verwachting die een langere tijd de 

diskussie over de herstrukturering van Zuid Limburg zou blijven be

invloeden. 

Naast de DAF-vestiging werden door het ministerie nog vijf maatre

gelen aangekondigd ten behoeve van de herstrukturering van het ge

bied. 

Allereerst waren dat maatregelen voor de verbetering van de materiële 

infrastruktuur. 

Naar analogie met de premie~ en prijsreduktieregeling in de stimu

leringsgebieden (SIO) werd een op de Limburgse problematiek toege

sneden stimuleringsregeling (SIOL) vastgesteld. Deze was bedoeld voor 

enkele grote bedrijven. Om deze reden golden een minimum omvang van 

de investeringen, 0, 5 mln. en een situering op een van de vier daarvoor 

aangewezen terreinen als voorwaarden. Daarvan kon worden afgeweken als 

de investering meer dan 5 mln. gulden in vaste aktiva zou bedragen. 

Een uitbreiding ten opzichte van de SIO was dat de SIOL ook van toe

passing werd verklaard op 'stuwende diensten'. Daarmee werd tegemoet

getreden aan een reeds vaak in de Tweede Kamer, door met name de 

KVP en PvdA geuite wens. 

Een bedrijf dat voor premiëring in aanmerking wilde komen moest vol

doen aan een tewerkstellingsvoorwaarde die bepaalde dat tenminste 

25 werknemers uit de mijnindustrie of ermee verwante aktiviteiten 

in dienst moesten worden genomen. 

De hoogte van de premie was f 60,-- per m2 nuttig vloeroppervlak 

voor nieuwe vestigingen tot een maximum van 3 mln. gulden. Door de 

toevoeging 'tenzij de minister anders· beslist' kon dit bedrag in 

voorkomende gevallen worden overschreden. Uitbreidingen werden niet 

gepremieërd: dit zou te weinig met herstrukturering te maken hebben. 

De betalingsvoorwaarden waren identiek met de SIO: bij oplevering van 

de nieuwbouw en de resterende 25 % als aan de tewerkstellingsvoor

waarde was voldaan, Dit laatste moest gebeuren binnen 2 jaar, er was 

evenwel voorzien in een overschrijding van deze limiet met 1 jaar. 

De aanschaf van grond op de aangewezen industrieterreinen kon voor 

50 % worden gesubsidieerd. 
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In de diskussie over deze regeling werd door minister Den Uyl en 

staatssecretaris Bakker bij herhaling benadrukt dat de normen zeer 

soepel zouden worden toegepast, De parktijk wees dit inderdaad uit. 

(85) 

De provincie Limburg grensde zowel aan Duitse als aan Belgische zij

de aan gebieden waar andersoortige regionale steunmaatregelen golden. 

In het kader van de konkurrentie met deze regio's werd besloten een 

garantieregeling voor leningen in te stellen. Daarvoor werd terug

gegrepen op de uit 1956 daterende 'Regeling Bijzondere Financiering' 

welke voorzag in de mogelijkheid tot kredietverlening door de Natio

nale Investeringsbank voor nieuwe vestigingen op aangewezen bedrijfs

terreinen met een volledige of gedeeltelijke staatsgarantie voor de 

hoofdsom en de rente. Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te 

komen was dat de bedrijfsvestiging paste in de.herstrukturering van 

de regio, zulks ter beoordeling van de minister. 

Minder konkreet was de toezegging in de nota dat de regering het 

voornemen had dat 'wanneer in het kader van haar ruimtelijk beleid 

t.z.t.een beslissing zal moeten worden genomen over de vestiging 

van rijksinstellingen elders in het land, eveneens Zuid Limburg bij 

haar overwegingen wordt betrokken'; dit laatste vanwege het vrij-. 

komen van vele administratieve.krachten bij de mijnsluitingen, waar

voor vervangende werkgelegenheid moest: worden gevonden. 

Op het terrein van andere ministeries werden verdere voorstellen ont

wikkeld over arbeidsbemiddeling, omscholing, beroepsvoorlichting, 

sociaal welzijn, onderwijs en openluchtrekreatie en toerisme. 

Het voorgestelde herstruktureringsbeleid behelsde een georganiseer

de afbouw van de mijnindustrie middels de koppeling van vervangende 

werkgelegenheid verbonden met het ontstaan van nieuwe arbeidsplaatsen; 

de subsidiëring van de draaiende mijnbedrijven, teneinde voor deze 

ondernemingen op den duur een overgang naar andere bedrijfstakken 

mogelijk te maken; staatssteun voor grote nieuwe projekten, -waarvan 

de DAF-vestiging de eerste moest zijn- die de rol van de mijnbedrij

ven in de regionale ekonomie zouden kunnen innemen. 

Er bestond geen beeld van de mogelijke richting_waarin de streek 

zich zou moeten ontwikkelen; dat werd geheel overgelaten aan het 

partikuliere initiatief, 

Het Tweede Kamerdebat. 

In het debat over de Mijnnota steunde de overgrote meerderheid in de 
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Tweede Kamer het mijnsluitingsprogramma. Slechts de CPN bestreed de 

geldigheid van de eraan ten grondslag liggende overwegingen. 

In het kader van deze studie willen wij ons niet bezighouden met de 

merites van de energiepolitieke aspekten van deze zaak, maar ons 

uitsluitend richten op het beleid met betrekking tot de industriële 

herstrukturering. 

Met name door de konfessionele partijen en de VVD werden elementen 

van de Mijnnota als te optimisties Zo zou het aantal nieuw 

te scheppen arbeidsplaatsen geen 10.000 maar 15.000 moeten bedragen 

als gevolg van een sterkere toename van de beroepsbevolking en een 

omvangrijker inkrimping van het personeelsbestand in de mijnen. Ook 

de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande, overige, bedrijven, 

waaronder de dienstverlening, zou te positief zijn beoordeeld. 

Op basïs hiervan pleitte het KVP-lid Van Son voor een aanzienlijke 

uitbreiding van het stimuleringsbeleid voor het herstrukturerings

gebied. Daaronder vielen voorstellen om meer geld ten behoeve van 

infrastruktuur uit te trekken, de grenzen van 500.000 en 5 mln. 

gulden te verlagen, ook bedrijfsuitbreidingen te premiëren, de 

premies eveneens toe te passen op andere dan de aangewezen vier be

drijfsterreinen, het provinciaal bestuur meer bevoegdheden te ver

lenen ook de buiten het herstruktureringsgebied gelegen Beatrix-ha

ven te Maastricht in het beleid op te nemen. (8n) 

Het VVD-lid Portheine voegde daaraan toe de wens om de tewerkstellings

voorwaarde om tenminste 25 ex-personeelsleden uit de mijnindustrie 

in dienst te moeten nemen, te versoepelen. (87} 

Minister Den Uyl en staatssecretaris Bakker verdedigden de voorstel

len neergelegd in de nota, door op het belang van 'een~paar nieuw'! 

economische motoren' en 'een paar nieuwe elementen van groot formaat' 

te wijzen, die als nieuwe trekkers voor de gehele regionale ekonomie 

zouden kunnen dienen. De specifieke elementen van de premieregeling 

waren doelbewust gekozen ten behoeve van een zo groot mogelijke kans 

dat die grote elementen er zouden komen op planologies verantwoorde 

plaatsen (i.c. de vier aangewezen bedrijfsterreinen). 

De beperkte middelen zouden gekoncentreerd moeten worden toegepast 

om versplintering te voorkomen en de kans te verkleinen dat er on

voldoende middelen zijn als zich een groot projekt zou aandienen. (88} 

Voor de PvdA was dit een voldoende gebaar. Door Van Son en Portheine 
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werden evenwel toch moties ingediend om het stimuleringsgebied ex

pliciet in de door hun gewenste zin aan te passen. De beide moties 

werden met de tegenstennnen van de PvdA, CPN en PSP aangenomen. Minis

ter Den Uyl sprak van 'een verkeerd beeld' dat de moties opriepen, 

omdat prakties de gehele nota ook door de VVD en de konfessionele 

partijen werd aanvaard. Het CPN-lid Bakker sprak van 'gezichtsred

dingsmoties' van partijen die voor de sluiting verantwoordelijkheid 

droegen. (89) 

Beide moties hadden als doel premiegelden voor een grotere groep 

ondernemers beschikbaar te maken en werden in Limburg met enthousi

asme ontvangen: 'En waarachtig, het kan niet aantrekkelijk genoeg 

gemaakt worden'. (90) 

Het debat kenmerkte zich door een benadrukking van de traditionele 

elementen van het regionaal beleid door de konfessionele partijen 

en de VVD. Hun opzet was een zo groot mogelijke ruimte voor de par

tikuliere ondernemers te kreëren in de vaste overtuiging dat dit een 

versterking van de ekonomiese basis van de regio zou opleveren. 

Over konkrete ontwikkelingslijnen werd niet gesproken. 

Versnelde sluiting. 

Na de val van het kabinet Cals kwamen KVP en VVD beide in de re

gering. Zonder dat de werkloosheidsproblematiek een rol speelde 

werd door het kabinet De Jong, onder eerste verantwoordelijkheid van 

minister De Block, uit financieel~ ekonomiesemotieven een versnelling 

van het mijnsluitingsprogramma doorgevoerd. Dit werd op 13 april 

en 27 juni in twee brieven aan de Tweede Kamer meegedeeld. Deze ver

snelde sluitingen leverden de schatkist aanzienlijke besparingen op 

omdat de steunbedragen die aan de mijnindustrie werden uitgekeerd 

zouden teruglopen. De daarvoor vrijkomende ruimte op de begroting 

werd evenwel niet besteed ten behoeve van de herstrukturering van 

Zuid Limburg. (91) 

De voorgestelde produktieverlagingen betekenden .een vermindering 

van 1.600 arbeidsplaatsen in de mijnindustrie. De beide brieven be

vatten uitsluitend financieel-ekonomiese overwegingen, hetgeen 

volgens De Block mogelijk was omdat de 'betrokken mijndirecties hem 

hebben verzekerd, dat de productievermindering niet zal leiden tot 

sociale repercussies van enige omvang'. In het politieke debat naar 

aanleiding van de brieven kwam juist de nadruk te liggen op de brede

re kontext van de afbouw van de mijnindustrie. 

191 



In de eerste fase van de afbouw van de mijnindustrie ontstond slechts 

een geringe werkloosheid. Dit werd in verband gebracht met de aan

wezige plaatsingsmogelijkheden binnen met name de Staatsmijnen, waar

van de chemiese bedrijven een belangrijke groei doormaakten. Door de 

Staatsmijnen en de partikuliere mijnen werden met behulp van steun

maatregelen van de regering nieuwe industriële aktiviteiten geënta

meerd, waartoe ook DAF-Born kon worden gerekend. Ook de overige be

drijven kenden groei en nieuwe bedrijven werden door de stimulerings

maatregelen aangetrokken. Tot slot nam ook de pendel op Duitsland 

en België toe. 

Van 1966 op 1967 steeg de geregistreerde arbeidsreserve van 3.275 

naar ll.100, ofwel van 1,5 % naar 5,1 %. Ook in 1968 was het nivo 

zo hoog. Ter vergelijking: de landelijke werkloosheid steeg van 1,4 % 

naar 2, 8 % en bedroeg in 1968 2,5 %. 

Sedert het verschijnen van de Mijnnota 1965 waren eind 1967 als ge

volg van de sluitingen en inkrimpingen 15.000 direkte arbeidsplaatsen 

verloren gegaan. Het bleek niet mogelijk het verlies aan arbeids

plaatsen bij toeleverende bedrijven te kwantificeren. 

In het kader van de SIOL-regeling hadden zich toen 18 bedrijven ge

vestigd, die op den duur 8.500 arbeidsplaatsen verwachtten te reali

seren. In december 1967 waren dat er echter pas 2.000. Daarbij waren 

1.200 ex-mijnwerkers betrokken. (92) 

Door de sterke stijging van de werkloosheid en het uitblijven van 

de vestiging van één of enkele grote industriële bedrijven, gingen 

steeds meer stemmen op voor het temporiseren van het mijnsluitings

programma. De basis daarvoor werd gezien in de toezegging uit de 

Mijnnota 1965, die het erop volgende jaar nog eens uitdrukkelijk 

door minister-president Cals werd herhaald: mijnsluitingen waren 

uitsluitend aanvaardbaar bij voldoende vervangende werkgelegenheid. 

Ex-mijnwerkers maakten bijna geen deel.uit van de groeiende groep 

werklozen: vanwege de faciliteiten die verbonden zijn met het in 

dienst nemen van ex-arbeidskrachten uit de mijnbedrijven, de zgn. 

Wederaanpassingsregeling ex artikel 56 van de EGKS en de tewerkstel

lingsvoorwaarde van de SIUL, waren deze op de arbeidsmarkt erg ge

wild. 

In de opvatting van De Block kon 'vervangende werkgelegenheid' 

niet worden geinterpreteerd als 'geen werkloosheid in de regio', 

maar moest worden gezien als 'geen werkloosheid voor arbeidskrachten 

uit de mijnindustrie die voor herplaatsing in aanmerking kwamen': 
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'in de Mijnnota is duidelijk tot uitdrukking gebracht dat adequate 

werkgelegenheid moet worden gecreeërd voor het mijnpersoneel, dat 

een nieuwe werkkring buiten de mijnindustrie moet aanvaarden. (93) 

Deze opvatting doortrekkend stelde De Block 'dat op het ogenblik de 

kern van het probleem in Zuid Limburg niet zozeer ligt in het mijn

beleid als zodanig, maar in de eerste plaats in het algemene pro

bleem van de werkloosheid die er zich voordoet ( •••• ) Ik ben het dan 

ook niet eens met de stelling dat de werkloosheid in belangrijke ma

te het gevolg is van de inkrimping van de kolenproduktie'. (94) 

Om deze reden is De Block tegen een temporisering van de mijnsluiting 

vanwege de grote werkloosheid in de regio. in zijn opvatting was voor 

iedere werknemer in de mijnindustrie een oplossing gevonden en dat 

betekende dat niet de temporisering van de mijnsluitingen, maar de 

vestiging van een groter aantal nieuwe bedrijven de oplossing van 

het probleem was. Daarvoor achtte hij het bestaande regionaal beleid 

voldoende. 

De Block stelde zich daarmee tegenover de overgrote meerderheid van 

het parlement. Zowel de KVP als de PvdA streefden naar een aparte sta

tus voor het herstruktureringsgebied om het 'unieke karakter van dit 

noodgebièd' tot uiting te laten komen. (95) 

Ten grondslag aan de reakties uit de streek zelf lag het gevoel 'in 

de steek gelaten te zijn'. De interpretatie van De Block ging innners 

volledig voorbij aan de problemen waarin de toeleverende bedrijven 

terecht waren gekomen, aan de verdringingsprocessen op de arbeidsmarkt 

ten voordele van de ex-mijnwerkers, de teruglopende pendel op Duits

land en de relatief snel toenemende beroepsbevolking. Steèds scher

per tekenden zich ook de sociale, kulturele en psychológiese proble

men af die direkt of indirekt met de mijnsluitingen verbonden waren. 

(96) 

Al deze aspekten samenvattend, bundelde het LÜnbrugs Dagblad de re

akties op het regeringsbeleid in de term 'onaanvaardbaar'. Daarbij 

moest ook het provinciaal bestuur het ontgelden: dit werd lankmoedig

heid verweten. (97) 

De spanningen kwamen in het bij zonder ook naar voren binnen de re

geringspartijen: de regering zou haar beleid ten behoeve van Limburg 

moeten verruimen: er diende een nieuwe Mijnnota te komen met een 

fermere regeringspolitiek. De Block publiceerde deze nota in septem

ber 1969. Ze bevatte weinig nieuwe gezichtspunten. De beide opstel

lers, de minister van Economische Zaken en van Sociale Zaken, De 
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Block en Roolvink, oordeelden dat 'de vier jaren mijnsluitingsbeleid 

positief kunnen worden gewaardeerd' en er vonden geen wijzigingen in 

het tot dan toe gevoerde beleid plaats. Als enig nieuw element werd 

aangekondigd dat tussen Shell en de Staatsmijnen overeenkomst was 

bereiekt over de oprichting van een raffinaderij te Urmond. (98) 

Het projekt is nooit verder dan een plan gekomen. Er was verzet tegen 

vanwege de verzwaring van de toch al hoge belasting van het miljeu. 

Doorslagevend is echter de opduikende ov~rkapaciteit op de wereldmarkt 

geweest. Uit het herstruktureringsbeleid verdween de koppeling tussen 

mijnsluitingen en nieuwe arbeidsplaatsen, Verder waren alleen de uit 

het bestaande regionaal beleid bekende typen maatregelen overgebleven. 

Desalniettemin waren de meeste betrokkenen tevreden met de aankondig

ing dat gezocht werd naar een nieuwe 'ekonomiese motor' voor het 

gebied, 

Het sluitingsprogramma werd onverminderd voortgezet. 

Het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid. 

De afbouw van de mijnindustrie vond tegelijkertijd plaats met enkele 

andere belangrijke sociale veranderingsprocessen. De in die periode 

zich zeer snel voltrekkende dekonfessionalisering van de samenleving 

deed zich ook in Limburg gevoelen: met de afbouw van de mono-industrie 

stond tevens de hegemonie van het katholicisme onder druk. 'Er is een 

sterke gezagscrisis in onze samenleving ( •••• ) tuseen jeugd en ouders, 

tussen jeugd en overheid, ook tussen kerkelijke overheid en leden van 

deze kerken ( •••• ) Er is een toenemende afkeer van organisaties en 

organisatiepatronen'. (99) 

In 1966 verscheen van Gedeputeerde Staten een verkenning van de so

ciale problematiek, ~elke in de Mijnnota van 1965 wel werd onderkend 

maar alleen als arbeidsmarktbeleid werd aangepakt. In de nota van GS, 

in de regel de "Sociale Blauwdruk' genoemd, werd naast het scheppen 

van nieuwe arbeidsplaatsen, werkgel~genheid in sociale werkplaatsen 

voor elders moeilijk plaatsbare arbeidskrachten, als de voornaamste 

sociale maatregel gezien. 

Daarnaast werd een heel pakket maatschappelijke problemen gesigna

leerd en voorstellen voor oplossingen aangedragen. Daartoe hoorden 

onder andere: 

-uitbouw van de vakopleidingen voor volwassenen, samen met 

de verbetering van de beroepsvoorlichting en -bemiddeling (dat 
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laatste vooral voor beambten voor wie geen funktie in andere mijnen 

of chemiese bedrijven waren); 

-gerichte voorlichting bij gezinnen die in financiële nood raakten, 

budgetteringshulp in incidentele gevallen, alsmede het verlenen 

van medewerking bij door overmacht ontstane schulden (schuldbemid

deling en -sanering); 

-voorlichting en begeleiding van personen en gezinnen door het maat

schappelijk werk en geestelijke gezondheidsdienst, eventueel met 

uitbouw van deze diensten; 

-bevordering van ontspanningen middels kultuur, sport en rekreatie 

in het algemeen, teneinde de aanpassingsmogelijkheden van vroegere 

mijnwerkers en hun gezinnen te helpen ondervangen. (100) 

Het herstruktureringsgebied werd opgenomen in het Bijzonder Regio

naal Welzijnsbeleid (BRW), waardoor extra financiële mogelijkheden 

ontstonden ten behoeve van de herstrukturering van de arbeidsmarkt 

en de opvang van .de problemèn op het terrein van de sociale, kul

turele en mediese voorzieningen. (101) 

De maatregelen welke werden genomen zijn in drie groepen onder te 

verdelen: 

-het kreëren van vervangende werkgelegenheid onder andere door de 

versnelde bouw van sociale werkplaatsen; 

-het arbeidsmarktbeleid. De eerste stappen hierin bestonden uit de 

verbetering van het funkti0neren van de Gewestelijke Arbeidsbureas 

(GAB) door uitbreiding van.het personeelsbestand, het opzetten van 

een experimenteel arbeidsburo 'nieuwe stijl' te Sittard en een in

tensivering van de samenwerking van de GAB's met de personeels

diensten van de mijnbedrijven. Voor verschillende mijnen werden 

door henzelf tijdelijke speciale bemiddelingsburo's opgezet om 

het eigen personeel elders te plaatsen. In de latere jaren werd 

dit arbeidsmarktbeleid aangevuld door arbeidsbevorderende maatregel

en welke, hoewel voor heel Nederland opgezet, vaker in.Limburg werd 

toe ge.past; 

-het welzijnsbeleid. Voor het eerste begrotingsjaar 1966-1967 werd 

aanvankelijk f 500.·000,-- gereserveerd voor specifiek welzijnsbeleid 

in Zuid Limburg. Het leeuwendeel daarvan was bestemd voor bestaande 

organisaties, waarbij het aksent lag op voorlichting, vorming en 

sociale begeleiding bij het omschakelingsproces van individuele 

arbeidskrachten en hun gezinnen. 
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In de periode 1967-1972 werd in totaal bijna 17 mln. gulden voor 

deze aktiviteiten beschikbaar gesteld. (102) 

Het herstruktureringsbeleid werd een mijnsluitingsbeleid, een sociaal 

beleid voor het opvangen van de gevolgen voor de Limburgse bevolking 

en een 1 tradi tionee 1' regionaal be leid. IYe oorspronkelijke geplande 

samenhang tussen de mijnsluitingen en de herstrukturering van de 

regio werd al snel verbroken, De specificiteit van de maatregelen 

voor de ekonomiese herstrukturering verdween; wat overbleef was het 

type maatregelen dat, voor wat betreft de kern, ook elders werd toe

gepast. 

Deze terugval van het herstruktureringsbeleid naar traàitioneel re

gionaal beleid met een hoge prioriteit, werd veroorzaakt door het 

ontbreken van een konkrete industrialisatiestrategie voor bedrijven 

en bedrijfstakken. 

Met name de konfessionele partijen en de liberalen verdedigden de 

politiek van zoveel mogelijk ruimte voor partikuliere ondernemers. 

Stagnatie in de ontwikkeling van de streek leidàe in deze opvatting 

tot een politiek van nog meer premies en andere vormen van inves

teringsstimuli, 

Het welslagen van de herstrukturering werd daarmee, naast de uit

breiding van reeds gevestigde bedrijven, afhankelijk van de mate 

waarin bedrijven bereid waren zich geheel of gedeeltelijk in Zuid 

Limburg te vestigen; afhankelijk dus van het welslagen van het 

spreidingsbeleid. 

5.2. Tilburg en Twente: de sanering van de textiel. 

Met een zekere variatie ontwikkelde het bovenomschreven proces zich 

ook bij de herstrukturering van de textiel. Hierbij ging het in de 

periode 1964-1973 om de uitstoot van ruim 44,00 arbeidsplaatsen, 

gekoncentreerd in enkele gemeenten. 

In het voorjaar van 1965 werden over de ontwikkeling in Tilburg 

door de leden van de Tweede Kamer voor de KVP, Van Son en Verdijk, 

vragen aan minister Den Uyl gesteld met als doel de diskussie over 

het opnemen van Tilburg in het regionaal beleid te starten. Het 

antwoord van Den Uyl was gebaseerd op de traditionele konceptie: het 

regionaal beleidwasgerichtop het scheppen van een gunstig vestigings

plaatsklimaat en daarvan was in Tilburg -gelet op de infrastruktürele 

uitrusting, de geaardheid van de bevolking, e.d. - reeds sprake. 
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Het regionaal beleidwasverder gericht op het bieden van kompen

satie aan kernen in stimuleringsgebieden die voor wat betreft de 

vestigingsplaatsfaktoren een achterstand hadden in te lopen op be

staande industriële kernen, zoals Tilburg. (103) 

Met de regeringswisseling in 1966 werd de druk vanuit de lokale over

heid, via de KVP, op de regering verhoogd. De nieuwe staatssecretaris 

van Economische Zaken met regionale industrialisatie in de porte

feuille heette Van Son, 

Toen in 1967 de situAtie in de textiel aanzienlijk verslechterd was, 

werd door Wieldraaier, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, tijdens 

de behandeling van het sektorstruktuurbeleid voor de katoen-, rayon 

en linnenindustrie een motie ingediend waarin gepleit werd voor 

kompenserende ~erkgelegenheid voor het verliès aan arbeidsplaatsen 

in Twente en de Achterhoek. Hoewel de strekking van het betoog met 

name door de KVP werd onderschreven, haalde de motie het niet, van

wege het tegenstennnen van diezelfde KVP. (104) 

In de diskussie ter voorbereiding van het regionaal be1eid voor de 

periode 1969-1972 werd door de voorzitter van de KVP-fraktie, R.J. 

Nelissen, sterke pressie uitgeoefend op minister De Block, om in 

voorkomende gevallen Midden Brabant in het regionaal beleid op te 

nemen. Het ging hem daarbij niet om een integrale toepassingsver

klaring, maar alleen om de mogelijkheid van toepassing. Niet om 

grote projekten, maar om projekten aangepast aan de behoeften van 

de streek, Na lang aandringen De Bleek toe, (105) 

Nog voor het verschijnen van de nieuwe nota inzake het regionale 

industrialisatiebeleid in het najaar werd Tilburg officieel in het 

regionaal beleid opgenomen: op 18 maart 1968 vernam de Tweede Kamer 

per brief dat Tilburg als zgn. primaire kern de beschikking kreeg over 

de faciliteiten van de voor industrieën en 

stuwende diensten. De toekenning zou alechts gelden voor een bepaalde 

periode; datum of kriteria voor beëindiging van het beleid werden niet 

genoemd. 

Vanwege het karakter van de problematiek was aan toekenning van 

premies een tewerkstellingsvoorwaarde verbonden. De omschrijving er

van bleef vaag: volstaan kon worden met de bepaling, dat de voor 

premietoekenning in aanmerking komende bedrijven zorg dienden te 

dragen voor een -in overleg met het Gewestelijk Arbeidsbureau te 

realiseren- tewerkstelling van een zo groot mogelijk aantal werk-
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nemers uit het Stadsgewest Tilburg. (106) 

Ondanks de rol die Twente in het spreidingsbeleid van de Tweede Nota 

over Ruimtelijke Ordening kreeg toebedeeld,. werd het niet in het 

regionaal beleid opgenomen. De redenen welke door de regering hier

voor werden aangevoerd waren: 

-de gemiddelde gereserveerde arbeidsreserve daalde in Twente iets 

sneller dan elders, daaruit werd een hogere opnamekapaciteit van 

de andere bedrijfstakken dan de texiel gekonkludeerd; 

-Twente kendeeen lange industriële traditie, had tal van gunstige 

vestigingsvoorwaarden. Het regionaal beleid richtte zich juist op 

het ontwikkelen van de gunstige vestigingsvoorwaarden en is daar

om voor Twente onnodig. Door het eventueel als herstrukturerings

gebied aan te merken zou een gelijkstelling van de regio met het 

Noorden of Zuid Limburg ontstaan, hetgeen politiek als erg ongewenst 

werd beschouwd. Uit de stukken is niet op te maken waarom dat voor 

Ti1burg niet gold; 

-in de lopp der jaren waren enkele ad hoc steunmaatregelen genomen 

welke werden beargumenteerd door de regionaal-ekonomiese situatie 

(een financiële ondersteuning van een bedrijventerrein in Neede, 

het regionaal bedrijventerrein Twente, Centra voor Vakopleiding 

voor Volwassenen te Alemelo en Doetinchem). Deze mogelijkheid tot 

incidentele toepassing van de premieregeling bij projekten van 

grote regionale betekenis bleef van kracht. 

De verschillen tussen Tilburg en Twente werden mijns inziens weinig 

overtuigend Het enige werkelijke verschil, de opname-

kapaci tei t van andere bedrijfstakken dan de textiel, werd door on

der andere de Federatie van Werkgevers in de Metaal- en Electro

industrie ernstig betwijfeld. (107) 

Wat vanaf 1969 werd gepresenteerd als het 'herstruktureringsbeleid' 

voor de regio Tilburg, was, naast het sektorbeleid voor de textiel, 

niets meer dan het bekende pakket van stimuleringsmaatregelen: de 

reaktie op de problemen verbonden met de herstrukturering van de 

ekonomie, resulteerden voor wat betreft de ruimtelijke aspekten in 

een uitbreiding van het regionaal beleid, waarvan de wezenlijke ken

merken met de extensieve groei uit de voorgaande fase van ekonomiese 

ontwikkelingen stamden. 
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5.3. Het A.D.Little-onderzoek. 

Een mogelijkheid de regionaal ekonomiese ontwikkeling minder strikt 

in termen van een spreidingsbeleid onder regie van het Ministerie 

van Economische Zaken te benaderen, werd medio 1967 voor het Noorden 

des Lands geëntameerd. Het is onduidelijk waar precies het initiatief 

is genomen, maar minister W.F.Schut, van Volkshuisvesting en Ruim

telijke Ordening kwam zeer onverwacht in de ministerraad met een voor

stel tot het laten verrichten van een omvattend onderzoek naar de 

regionaal-ekonomiese ontwikkelingsmogelijkheden van het noorden. 

Het onderzoekvoorstel was voorbereid door de Rijksplanologische Dienst 

en zou moeten worden verricht door het Amerikaanse buro A.D. Little, 

waarmee afspraken in een vergevorderd stadium verkeerden. 

De achtergrond van het voorstel vormde de omvangrijke taak die het 

noorden in het spreidingsbeleid, zoals verwoord in de Tweede Nota, 

diende te vervullen. De toename van de bevolking zou slechts kunnen 

worden gerealiseerd bij een sterke groei van de werkgelegenheid. En 

dat bleef een probleem waarop nog geen afdoende antwoord was gevonden. 

De Black opperde als bezwaar, dat dit regionaal-ekonomies onderzoek 

op de verkeerde plaats was opgezet, daarvoor diende zijn ministerie, 

Ook zou het onderzoek te duur zijn en hield het mogelijk een door~ 

kruising in van de beleidslijnen voor het noorden. (108} 

Anders dan in het vigerende regionaal beleid, richtte de vraagstel

ling van het onderzoek van het buro Little zich op de ontwikkelings

mogelijkheden van de regio zèlf, 

In de vorm van een konfrontatie tussen het aanbod van de vestigings

faktoren in het noorden en de vraag naar bepaalde vestigingsfaktoren 

bij een groot aantal bedrijfstakken, werd een industrieel profiel 

van de regio opgesteld. Op basis van dit profiel werden de bedrijfs

takken omschreven waarvoor specifiek voor het noorden gunstigevesti

gingsfaktorenaanwezig waren. Deze informatie zou kunnen dienen voor 

gerichte aanpassingen van het aanbod van vestigingsfaktoren, voor een 

gericht aquisitiebeleid te behoeve van de bedrijfstakken waarvoor de 

meeste kans van slagen bestond en zelfs voor verdergaande initia

tieven van de overheid om projekten binnen deze bedrijfstakken in het 

noorden te entameren. 

De eerste rapportage werd in het Noorden en ook in het parlement in 

het algemeen gunstig ontvangen: het onderzoek wees in de richting van 

een slagvaardig beleid. 
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Binnen het Ministerie van Economische Zaken overheerste de kritiek 

op de opzet van het onderzoek: in het model van Little werd het Noor

den geheel losgedacht van Nederland, regionaal-ekonomiese instru

menten maakten er geen deel van uit en het model had geen mogelijk

heid uit te groeien tot een landelijk geïntegreerd geheel van re

gionale modellen die in het nationaal model van het CPB zouden kun

nen worden ingepast. 

Kortom: het onderzoek leende zich niet voor een spreidingspoiitiek 

omdat het zich op de ontwikkelingsmogeliJkheden van de regio zêlf 

richtte. 

Gezien de positieve ontvangst van het Little-rapport in het Noorden 

en in het parlement, diende een alternatief te worden ontwikkeld 

om de beleidsimplikaties uit het Little-onderzoek, een zelfstandig 

aquisitiebeleid voor het noorden, te vermiiden. 

In samenwerking_ met het CPB en het CBS werd een alternatief onder

zoek opgezet, waaraan ook andere ministeries deelnamen. De probleem

stelling van dit onderzoek was de funktie van het noorden in de ont

wikkeling van Nederland. 

Het Ministerie van Economische Zaken nam een van de deelprojekten 

-de industriële struktuur van het noorden- voor haar rekening. Als 

centrale vraag gold de formulering van de ontwikkelingsperspektieven 

van de noordelijke provincies. (109) 

De in dit kader verrichte studies werden niet in de vorm van publika

ties afgesloten. Daarmee was het projekt overgenomen en gepacificeerd: 

de weg naar initiatieven met betrekking tot de regionale ontwikkeling 

waarbij de eerste verantwoordelijkheid elders dan bij de rijksoverheid 

lag, was geblokkeerd, 

5.4. Tot slot. 

Er bestond in de eerste jaren dat de ruimtelijke gevolgen van de eko

nomiese herstrukturering zich in enkele gebieden duidelijk manifesteer

den geen beeld van een strategie, deze problemen het hoofd te bieden. 

De poging tot een 'regionaal herstruktureringsbeleid' in Zuid Limburg 

verliep in het traditionele regionaal beleid. 

Het 'regionaal herstruktureringsbeleid' leverde door haar oriëntatie 

op nieuwe ekonomiese aktiviteiten wel een bijdrage aan de bewerkstel

liging van het söciale klimaat, waarbinnen de onvermijdelijk geachte 

herstruktureringen in bepaalde bedrijfstakken makkelijker tot stand 
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konden worden gebracht. 

Een uitwerking voor het noorden leverde een type beleid, dat op ge

spannen voet stond met de vigerende berijfspraktijk en de institu

tionele organisatie ervan. Het ontbrak aan de politieke macht om dit 

te doorbreken: het initiatief verzandde. 

6. DE NOTA 1969-1972: EEN POGING TOT FUNDAMENTELE HERZIENING 

Vanaf zijn eerste optreden gaf de minister van Economische Zaken in 

het kabinet De Jong, De Block te kennen, dat naar zijn opvatting 

het regionaal beleid op een nieuwe leest moest worden geschoeid: 

het moest geen deel meer blijven van het industrialisatiebeleid, 

maar diende te worden verzelfstandigd. Hij gaf drie redenen om meer 

dan ooit een krachtige aanpak na te streven: 

-een sociale reden: in het westen des land gold nauwelijks werkloos

heid terwijl deze in verschillende regio's was opgelopen tot 3 en 

zelfs 8 %; 

-een ekonomiese reden: deze verwees naar de kwetsbare ekonomiese 

struktuur van een aantal regio's welke met name in een periode van 

ekonomiese teruggang bijzonder manifest werd; 

-een politieke reden: gelet op de grote belangstelling die sedert 

het begin van de regeringsperiode van het huidige kabinet reeds aan 

dedagwas gelegd voor de regionale problematiek, kon deee in het 

bijzonder dienen voor een politieke profilering van het kabinets

beleid. (110) 

Het regionaal beleid zou niet alleen verzelfstandigd maar ook anders 

gericht moeten worden in vergelijking tot hetgeen in het kabinet 

Cals was ontwikkeld, De gekonstateerde differentiatie in de regio

nale ontwikkeling en problematiek, diende in de ogen van de toen

malige minister van Economische Zaken Den Uyl te worden beantwoord 

met een specifieker worden van het beleid: tegen de achtergrond van 

algemene doelstellingen -zoals terugdringen van de werkloosheid, 

stimuleren van ekonomiese groei en. het wegwerken van sociaal-kul

turele achterstanden- zou per type regio een specifiek soort van 

beleid moeten worden ontworpen. 

In de opvatting van De Block zou het regionaal beleid juist moeten 

bestaan in de uitwerking van de ruimtelijke dimensie van een glo

bale sociaal-ekonomiese politiek. 

De inhoud ervan zou naast de traditionele zaken als een premierege-
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ling en maatregelen ter verbetering van de infrastruktuur moeten 

bestaan uit bijvoorbeeld een regionale differentiatie van fiscale 

maatregelen of van lonen. Dit type korrekties op marktmechanisme 

liet het principe van het mechanisme zelf, en daarmee ook de vrij

heid tot vestiging van onderneming en bevolking in stand. 

De verhoging van de prioriteit van het regionaal beleid zou moeten 

blijken uit een vergroting van het gebeid waarop het van toepassing 

is, alsmede uit het beslag dat deze post op de begroting zou leggen. 

6.1, Het CEC-advies. 

De Centraal EconomischeConnnissie werd opdracht gegeven het beleid 

nieuwe stijl voor te bereiden, Deze opdracht had nog een tweede funk

tie: als gevolg van de toenemende veelzijdigheid van de regionale 

problematiek waren steeds meer delen van departementen betrokken bij 

de vraagstukken, waarbij een regionale dimensie werd onderkend, 

In de vele interdepartementale kommissies die met beleidsvoorberei

ding en -uitvoering waren belast, bleken grote verschillen te bestaan 

met betrekking tot de onderschrijving en benadering van het probleem. 

Het overleg in de CEC, die daarvoor een werkgroep ad hoc vormde, 

droeg een zeer principieel en puur politiek karakter. De inzet was 

het verkrijgen van overeenstemming tussen de betrokken departementen 

over in de toekomst te voeren regionaal beleid, 

Twee fundamenteel verschillende benaderingswijzen domineerden het 

debat. 

In de eerste werd het regionaal beleid teruggebracht tot uitsluitend 

een werkloosheidsbestrijdingspolitiek. Naast het macro-ekonomies be

leid zou voor die plaatsen waar een onaanvaardbaar geachte werkloos

heid zou optreden, een 'aanvullend 1 werkgelegenheidsbeleid moeten 

worden gevoerd, Dit zou geheel los van de vraag naar de oorzaak van 

de werkloosheid moeten worden gezien. De herstrukturering van de 

ekonomie kon ongehinderd voortgang vinden, omdat het werd begeleid 

door een kuratief sociaal beleid. Het pleidooi mondde uit in het 

afschaffen van stimuleringsgebieden en kernenbeleid, een vereen

voudiging van de steunmaatregelen en een verhoging van de flexibili

teit van het beleid. 

In principe zouden, in deze opvatting, alle próvincies buiten de 

drie westelijke en de Veluwe in aanmerking moeten kunnen komen voor 

premiëring. Provinciale besturen zouden de mogelijkheid krijgenjàarlijks 
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een aantal bedrijventerreinen aan te wijzen waar bedrijven, als ze 

zich daar vestigden, in aanmerking kwamen voor een premie. Het ge

ringe aantal bedrijventerreinen dat werd verdeeld, werd afhankelijk 

gesteld van de hoogte van de proviciale werkloosheidscijfers. Het 

regionaal beleid zou daarmee terugkomen inde traditie van de eerste 

jaren van het bestaan ervan: de sociale oriëntatie domineerde. (lil) 

Het rapport dat de ad hoc werkgroep in januari 1968 aan de CEC uit

bracht getuigde van een andere benaderingswijze: van een globaal 

sociaal-ekonomies beleid werd de regionale dimensie uitgewerkt. 

(112) 

In het advies kwamen enkele traditionele aspekten van het regionaal 

beleid terug: de ophoging van het verkeersinfrastruktuurprogramma 

( nu uitgebreid met 'toeristische infrastrcutuur'), arbeidsmarkt

maatregelen in de vorm van her- en bijscholingsprogramma's en de 

verbetering van de beroepskeuzemogelijkheden, het bijzonder regio-

" naal welzijnsbeleid en de spreiding van de rijksdiensten. 

Vanwege de gering geachte extra-effekten werd afgezien van een ver

hoging van de percentages in de IPR/SIO/SIOL-regeling. De werkgroep 

pleitte voor de premiëring van bedrijfsuitbreidingen, iets dat het 

kabinet De Jong tot dan toe tegen de wens van de Tweede Kamer in, 

afwees. De argumentatie was pragmaties: het kost relatief weinig en 

er was een ruime meerderheid voor in het parlement; verder betekende 

het een gelijke behandeling van alle bedrijven die nieuwe ekonomiese 

aktiviteitenontplooiden. Er diende te worden afgezien van verbods

of andere beperkende maatregelen inhe~westen. Een regionale differ

entiatie van globale fiscale maatregelen, zoals vervroegde afschrij

ving van gebouwen in de provincies buiten het westen en maatregelen 

ter beïnvloeding van de regionale loonverschillen, kregen een hogere 

prioriteit ten behoeve van de beïnvloeding van de ruimtelijke mobi

liteit. Tot slot zou de wenselijkheid van de verplaatsingskosten

regeling voor bedrijven uit de Randstad naar stimuleringsgebieden, 

moeten worden onderzocht. 

Met een tweetal wijzigingen nam de CEC het rapport over: de voorstel

len werden uitgebreid meteenwoningkontingent ten behoeve van de 

stimuleringskernen van 1.300 woningen, en de zinsnede over de ver

bods- en beperkende maatregelen voor vestiging in het westen werd 

geschrapt. Het advies sprak met geen woord over de ontwikkeling van 

de sektorstruktuur van de Nederlandse ekonomie of over specifieke 

ontwikkelingsmogelijkheden of -barrières van afzonderlijke regio's. 
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6.2. Het beleid in de Nota 1969-1972 

Het CEC-advies ging De Bleek niet ver genoeg. Een hogere prioriteit 

bij het regionaal beleid had echter reperkussies op andere departe

menten en dat leverde een aantal spanningen op. 

Voor wat betreft de regionale differentiatie van vervroegde afschrij

ving vond de minister van Financiën, Witteveen, het effekt van der

gelijke maatregelen niet duidelijk: enerzijds zou het aantal arbeids

plaatsen door bedrijfsuitbreidingen en nieuwe vestigingen kunnen wor

den vergroot, anderzijds zou het goedkoper worden van de faktor ka

pitaal leiden tot kapitaalintensiveringen en tot een vermindering 

van het aantal arbeidsplaatsen. De faciliteiten zouden het grootste 

effekt hebben op kapitaalsintensieve bedrijven, terwijl juist voor 

de werkgelegenheid de arbeidsintensieve bedrijven van het grootste 

gewicht waren. 

Vanwege de globale werking waren de maatregelen minder doeltreffend 

en in vergelijking met rechtstreekse subsidiëring veel kostbaarder. 

De faciliteiten konden immers niet beperkt worden tot bepaalde be

drijven of groepen van bedrijven in een regio. Daarmee werden ook 

investeringen zoals normale vervangingsinvesteringen, ongeacht of 

deze tot vergroting, gelijkblijven of vermindering van het aantal 

arbeidsplaatsen zouden leiden, gesteund. 

De verruiming van de financieringsmogelijkheden in de vorm van staats

garanties, zoals De Bleek naast de CEC-voorstellen wilde, werd ook 

door Witteveen afgewezen, vanwege de onduidelijke, en misschien 

zeer grote gevolgen voor de rijksbegroting. 

Een regionale differentiatie in de lonen ontmoette veel bezwaren bij 

de minister van Sociale Zaken, Roolvink. Het druiste in tegen het 

systeem van loonvorming dat sinds 1965 was ontstaan en waarbij de 

verantwoordelijkheid primair bij de ondernemers en vakbeweging lag. 

En verandering hiervan zou belangrijke konsekwenties hebben, temeer 

daar een loondifferentiatie eerst gevolgen zou hebben bij grote ver

schillen in betaling. 

Een tweede bezwaar was dat de loonsomheffing de kapitaalsintensieve 

bedrijven minder zou belasten dan de arbeidsintensieve. Aangezien de 

kapitaalsintensiteit in de Randstad hogerwas dan elders zou de hef

fing juist ten voordele van het westen kunnen werken. 

Ook zou een lager loonpeil in bepaalde gebieden met een hoge werk

loosheid -en die lagen allen buiten de Randstad- een zekere.aan-
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trekkingskracht hebben op werknemers om naar het westen te trekken. 

Daarmee zou een strijdigheid ontstaan met het spreidingsbeleid dat 

was gericht op een vermindering van de bevolkingsdruk in de Randstad. 

( 1 13) 

In geografiese zin werd het beleid wel uitgebreid: het ging 46 % van 

het Nederlandse grondoppervlak uitmaken. (114) 

Q STMUlERINGS.GEBIED 

era HERSTRUCTURERINGS.GEBIEO 

e PRIMAIRE ONTWIKKELINGSKERN 

KAART IV.4 Het gebied van het regionaal beleid 1969-1972. 

De IPR werd in twee opzichten verruimd: ook 'stuwende diensten' kwa

men voortaan in aanmerking voor premiëring en de ministerraad keurde 

ook, in tweedeinstantie, de premiëring van bedrijfsuitbreidingen 

goed. 

De omvang van het infrastruktuurprogramma werd bepaald op 240 mln. 

gulden voor de periode 1969-1972. In de ogen van De Block 'geen bijs

ter goede prestatie' in vergelijking met de voorgaande periode (165 
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mlnj gulden) en de omvang het absolute minimumprogrannna (240 mln.). 

Temeer daar werd afgezien van een versnelde uitvoering van rijks

wegen ter ontsluiting van de stimuleringsgebieden. (IJS). 

De in de beleidsperiode 1965-1968 aangewezen 'secundaire kernen' 

zouden oorspronkelijk uit het beleid verdwijnen. Daarvan werd afge

zien omdat de voorgenomen infrastrukturele verbeteringen in de ge

meenten nog niet waren afgerond en de werkloosheid meestal groot was. 

Te elfder ure besloot de ministerraad 4'mln. gulden extra uit te trek

ken voor de ontwikkeling van toeristiese infrastruktuur in Fries

land. En er werd, ter bevordering van de mobiliteit, een verhuis

kostenregeling in het vooruitzicht gesteld, bedoeld voor personeel 

dat met bedrijven verhuist meeverhuisde naareen stimuleringskern. 

Eind 1968 werd, na aandrang van de regeringspartijen in de Tweede 

Kamer, alsnog besloten tot invoering van de vervroegde afschrijving 

op gebouwen als 'verruimd conjunctuurinstrument'. (116) 

6.3. Tot slot: de kontinuiteit. 

De poging om het regionaal beleid inhoud te geven middels globaal 

werkende financiële instrumenten die verschillende regionale kosten

strukturen kreërden -via maatregelen als vervroegde afschrijving, 

subsidiëring en loonvaststelling- om daarmee ruimtelijke groeiver

schillen te veroorzaken die tot een evenwichtiger regionale struktuur 

zouden leiden, strandde goeddeels. 

Datgene wat werd geintensiveerd waren voornamelijk de maatregelen 

tot het terugdringen van de regionale verschillen door de opvoering 

van de ruimtelijke mobiliteit: het fundament van het spreidings

koncept. 

De vervroegde afschrijvingsmogelijkheid buiten het westen was het 

eerste globaal werkend instrument waarin het westen als regio te

genover de rest van Nederland werd geplaatst. Het instrument 

is als deel van de konjunktuurpolitiek weinig 3eschikt_om de struk

turele verschillen tussen de regios's terug te dringen. De oriënta

tie op globale instrumenten impliceert een ontkenning van specifieke 

regionale, problematieken die, zoals we in de volgende paragraaf zul

len zien, in laatste instantie via een eskalatie van sociale span

ningen in de vorm van uitzonderingsbepalingen in het beleid werden 

opgenomen. 
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7, INPERKING, UITBREIDING EN INTENSIVERING: 1970-1972 

De regeringspolitiek stond vanaf half 1969 in het teken van de be

strijding van de 'oververhitte' konjunktuur, middels een beperking 

van de staatsuitgaven. 

In dit kader werd in twee stadia het regionaal beleid in geografiese 

en financiële zin ingeperkt, 

Nog in het kabinet De Jong werd de hoogte van de !PR-premies terug

gebracht en de toepassing voor Zeeland opgeschort. Het kabinet Bies

heuvel schorste de IPR, met uitzondering van het Noorden en Zuid Lim

burg, waar in de vorm van integrale beleidsvoering de efficiency 

van het overheidsbeleid zou worden opgevoerd. 

Tegelijk met de inperking van het regionaal beleid vond ook een 

uitbreiding ervan plaats. Allereerst gebeurde dat voor Oost Groningen 

waar, met een basis in de strokarton-akties, een sterke sociale on

rust ontstond, die met extra regionale beleidsmaatregelen tegemoet 

werden getreden, Niet lang daarna werd opnieuw Helmond, ook vanwege 

de sociale problematiek in het regionaal beleid opgenomen, 

In 1971 werden voorstellen gelanceerd om tot een intensivering te 

komen van het spreidingsbeleid, met als uitdrukkelijk doel de ver

mindering van de kongestie in de Randstad, Hiervoorwerdeen voor 

Nederlandse begrippen uniek instrument áan het beleidspakket worden 

toegevoegd: een subjektieve investeringsheffing op nieuwe bedrijfs

gebouwen in het westen. Ook werd het idee van de spreiding van de 

rijksdiensten vanuit Den Haag naar stimuleringsgebieden nieuw le

ven worden ingeblazen. 

Inperking, uitbreiding en intensivering vonden gelijktijdig plaats 

en waren nauw met elkaar verweven. 

7.1. Inperking. 

De eerste ronde bij de vermindering van de financiële intensiteit 

en de geografiese werking van het regionaal beleid, vond plaats 

tijdens het opstellen van de begroting voor 1970. 

De beperking van de staatsuitgaven ten behoeve van de konunktuurpoli

tiek gold ook voor het Ministerie van Economische Zaken. De priori

teitenafweging binnen het ministerie mondde uit in beperking van de 

uitgaven voor het regionaal beleid voor zover deze verbonden waren 

met de direkte stimulering van investeringen: de !PR-premie voor 
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fsuitbreidingen werden verlaagd van 15 naar 10 %. Nieuwe 

bleven gepremieerd, de werkgelegenheidssituatie in de 

meeste stimuleringsgebieden liet een verdere inperking niet toe, 

De subsidiering van uitbreidingen, zo was de overweging, was over

bodig, in deze gunstige konjunktuur kwamen die toch wel. 

Voor de provincie Zeeland werd de gehele premiergeling opgeschort. 

( 117) 

Bij de uitsluiting van Zeeland voor de !PR-regeling werd als belang

argument naar voren gebracht dat in deze provincie de drem

pel tot autonome industriële expansie zou zijn overschreden. 

Argumenten die in 1968 voor de aanwijzing van de regio als stimu

leringsgebied beslissend waren: de gunstige internationale konkurren

tiepositie ten opzichte van andere zeehavengebeiden bij het aan

trekken van buitenlandse bedrijven, en de spreiding van industrie en 

bevolking uit de zuidvleugel van de Randstad, golden niet meer, 

In de konkurrentieslag tussen Antwerpen, Gent en Rotterdam werd 

Zeeland de minste vanwege de vele faciliteiten in België en de grote 

agglomeratievoordelen in· .Rotterdam en Antwerpen. 

Een analyse van het industrialisatieproces in het laatste deel van 

de zestiger jaren, toonde dat deze slechts gedragen werd door enkele 

zeer grote en kapitaalsintensieve vestigingen, gesitueerd op slechts 

twee plaatsen in de provincie. Met name kleine en middelgrote be

drijven bleven zeer gering in aantal; de problematiek waa daarmee 

voor het overgrote deel van de provincie nog niet de wereld uit. (118) 

De tweede fase in de inperking van het regionaal beleid werd op 3 

augustus 1971 ingeluid, toen B. Biesheuvel het nieuwe kabinet, ge

baseerd op een koalitie van KVP, ARP, CRU, VVD en DS'70, presen

teerde. Het regionaal beleid diende zich geheel te koncentreren 

op het Noorden en Zuid Limburg. Daartoe werd de IPR voor alle andere 

gebieden geschrapt. Dit werd verdedigd met een verwijzing naar het 

bestaan van een 'uitstralingseffekt'. Vanwege de krapte aan arbeids

kracht en aan ruimte in het Westen zou in de hoogkonjunktuur een 

'overloop' naar de direkt omliggende gebieden optreden. Extra zorg 

behoefden dan alleen die gebieden die buiten deze uitstralingssfeer 

lagen. 

De reakties in de betrokken regio's waren vergelijkbaar met die op 

de voorstellen van staatssecretaris Bakker in 1964. Ze vonden, te

gen de achtergrond van de moeizame kabinetsformatie, evenwel min

der politieke steun in de Tweede Kamer, (119) 
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7.2. Uitbreiding. 

Langs onderling sterk verschillende lijnen werd de sociale problema

tiek in twee regio's, aanleiding voor een uitbreiding van het re

gionaal beleid. 

Oost Groningen. 

In 1969 brandde de Oostgroningse strokarton. De lage betalingen in 

deze bedrljfstak leidde tot loonakties, waarmee de naam van de com

munist Meis was verbonden, en waarbij de vakbeweging afzijdig bleef, 

De felheid van de akties weerspiegelde de in grote kring ervaren 

onvrede met de 'achterstelling' van de regio door de regering en 

ondernemers. Het kabinet De dong was aanvankelijk niet bereid iets 

te ondernemen maar besloot, na een in december 1969 met ruime meer

derheid aangenomen motie van de socialist Wierenga, tot de instel

ling van een interdepartementale werkgroep Oost Groningen, onder 

leiding van de Direkteur-Generaal van de Arbeidsvoorziening Th. van 

der Peyl. De analyse van deze werkgroep, welke in brede kring werd 

onderschreven, stelde, dat 'de economische ontwikkeling in het ge

bied, vergeleken met die in het land als geheel, maar ook met de 

ontwikkeling in andere delen van de noordelijke provincies, achter

gebleven is en dat de bevolking in dat gebied zich in steeds snel

ler tempo van de daarmee verband houdende sociale achterstand bewust 

wordt. De bevolking ziet in zonder bijzondere maatregelen geen pers~ 

pektief meer voor de streek, waardoor -gevoed door een op grond van 

historische ontwikkelingen kwetsbaar sociaal klimaat- spanningen 

zijn ontstaan'. (120) 

Het rapport leverde de toonzetting vóor het debat in de Staten Gene

raal en binnen de betrokken ministeries: de politiek ten opzichte van 

Oost Groningen moest worden benaderd vanuit de erkenning van een 

gebrek aan vertrouwen: er moest een pakket van 'vertrouwen wekkende' 

maatregelen worden ontworpen om het 'Meis-effekt' in te dammen. (121) 

Onder druk van de scoiale konflikten die een sterke doorwerking had

den in het parlement, kwam de regering met maatregelen die betrekking 

hadden op de kwaliteit van het leefmiljeu (o.a.welzijnswerk en be

strijding vervuiling oppervlakte-water) en arbeidsmarkt (waaronder 

herscholingsmogelijkheden en een 35 % loonsuppletie bij het in dienst 

nemen van werklozen). In de zomer van 1970 werd ook nog een nieuwe 

Philips-vestiging in Winschoten en een uitbreiding in Stadskanaal 

aangekondigd. (122) 
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In het interim-rapport Van der Peyl d.d. 14 april 1970, werd voor

gesteld de 'werkgroep op te dragen een geintegreerd plan voor Oost 

Groningen op te stellen'. In het definitieve rapport was deze zin

snede verdwenen: de regering beperkte zich liever tot een aantal 

ad hoc maatregelen. 

Het kamerdebat leverde efm aantal moties op die allen neerkwamen 

op meer geld en meer aandacht voor Oost Groningen, 

Halverwege 1970 golden voor de regio Oost Groningen alle instrumenten 

welke door de regering in de verschillende beleidssektoren waren 

ontwikkeld en zelfs meer: de verplaatsingskosten en de verlaging van 

de IPR ondergrens, waren uitsluitend voor Oost Groningen van toe

passing. Het bracht het CPN-kamerlid M.Bakker tot de opmerking dat 

de loonakties in de Oostgroningee strokarton, hoe verketterd door 

sommigen ook, 'buitengewoon heilzaam en nuttig' zijn geweest voor 

de Oostgroningse bevolking. (123) 

Helmond. 

Voor Helmond gold dat de !PR-regeling pas vanaf 1 januari 1969 van 

toepassing was.De problematiek in Helmónd werd niet alleen als een 

ekonomiese maar meer ook als een sociaal-kulturele problematiek ge

zien welke haar fundamenten in de regionaal-ekonomiese struktuur 

had. Ze werd gekenmerkt door het begrip 'verpaupering'. Het was in 

het regionaal beleid opgenomen vanwege de geringe opnamekapaciteit 

van de bestaande bedrijvigheid, de stagantie van de ontwikkeling 

van nieuwe aktiviteiten, een niet gering werkloosheidspercentage, 

hoge en toenemende uitgaande pendel en een negatief migratiesaldo. 

Verder kende Helmond enkele belangrijke ruimtelijke knelpunten, 

zoals de vierdeling van de stad door water en spoorwegen en de 

troosteloze leegheid van braakliggende bedrijventerreinen in het 

centrum. 

Als belangrijkste knelpunt werd in het algemeen de stagnatie in de 

ontwikkeling van de maatschappelijke struktuur gezien. Deze stag

natie drong door in de gehele ekonomiese, politieke en sociale 

sfeer. (124) 

In de algemene beschouwingen in 1971 zegde Biesheuvel op vragen 

van de KVP-fraktie toe, opnieuw het besluit om Helmond te schrappen 

uit het regionaal beleid te overwegen. Op voorstel van de minister 

van Economische Zaken Nelissen (KVP) werd een interdepartementale 
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'werkkommissie Helmond' benoemd met een taakomschrijving die uit

drukkelijk beperkt was tot een inventarisering van de problematiek 

en het aangeven van de ontwikkeling bij ongewijzigd beleid. (125) 
' Het rapport, gepubliceerd in mei 1972, was zeer traditioneel van op

zet, bevatte niets nieuws en mondde uit in enkele zeer globale aan

bevelingen: het eenzijdige industriële patroon moet worden door

broken, extra subsidies voor het maatschappelijk werk en meer steun 

voor het kultureel werk. (126) 

In het kabinet bestond konsensus over de opvatting dat 'er iets 

voor Helmond moets worden gedaan'. Er werd besloten.itot een onder

wijsbegeleidingsdienst, extra gelden voor het welzijnsbeleid en een 

incidentele toepassing van de investeringspremieregeling. (127) 

7.3. Intensivering. 

Om verschillende redenen kwam rond 1970 de aandacht sterker op de 

kongestieproblematiek te liggen, Het ging niet om nieuwe fenomenen 

maar om een voorzetting van reeds lang bekende tendenzen, De kon

centratie van werkgelegenheid had in de hoogKonjunktuur geleid tot 

een zeer krappe arbeidsmarkt. Dit kulmineerde in de I 400,-- aktie, 

welke begonnen in de Rotterdamse haven, zich over het hele land uit

spreidde. 

De woningnood, de miljeuproblematiek, d~ relatieve achterstand op 

sociaal-kultureel gebied in de grote steden en dergelijke, duurden 

onverminderd voort. 

Prognoses voor de middellange en lange termijn leverden sombere 

beelden op met betrekking tot de spanning op de arbeidsmarkt en de 

ruimtebehoefte in het westen. 

de vorming van het kabinet Biesheuvel werd in het regeerakkoord 

hierop in enkele strofen ingegaan, De betrokken partijen kwamen een 

investering van het spreidingsbeleid met elkaar overeen, waarbij 

de ontwikkeling van het Noorden en Zuid Limburg zeer direkt werden 

verbonden met een politiek ter ontlasting van de Randstad. (128) 

Het karakter van de maatregelen zou, naar liberaal-konfessionele 

traditie, globaal van aard dienen te zijn. Drie nota's en een wets

voorstel, welke in zeer korte tijd werden geproduceerd, legden de 

hoofdlijnen van het beleid vast. (129) 

Middels een selektieve investeringsregeling (SIR) zouden nieuwe in

vesteringen in het westen'worden belast, De verwachting was dat daar

joor een stimulans zou ontstaan elders in Nederland te investeren, 
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Er werd een voorstel ontwikkeld tot een programma ter spreiding van 

rijksdiensten naar het Noorden en Zuid Limburg en voor deze beide 

regio's werden integrale plannen aangekondigd. 

Afgezien van de SIR en de spreiding van de rijksdiensten was het 

voorgestelde instrumentarium bijzonder traditioneel en gericht op 

het opvoeren van de geografiese mobiltiteit van kapitaal en arbeid, 

hetgeen tegen de achtergrond van de herstruktureringsproblematiek 

bevreemend is. 

Het meest omvattende kommentaar kwam van de RARO. De problematiek 

van het noorden en zuiden kon, in zijn ogen, niet met die van het 

westen onder een noemer worden gebracht -tekorten tegenover beschik

baarheid van mensen en ruimte. Er was sprake, vervolgde de argumen

tatie, van een toenemende differentiatie van problemen in de regio's, 

stadsdelen, ekonomiese sektorenenbedrijfstypen. De doelstellingen 

van het regionaal beleid dienden daarom de komplexiteit van de pro

blematiek te reflekteren. (130) 

De ontwikkelingslijnen voor het Noorden en Zuid Limburg werden in 

twee aparte nota's geschetst. 

In de Tweede Kamer stelden de linkse partijen zich scherp op tegen 

de noordelijke nota. Het belangrijkste bezwaar gold de te geringe 

en traditionele instrumentatie. 

Zoals ook bij de behandeling van de Nota Noorden des Lands 1968 

werd door de PvdA een regionale ontwikkelingsmaatschappij, min of 

meer naar Italiaans model (IRI) voorgesteld. Er was met een dergelijk 

idee inmiddels in brede kring instemming gegroeid, Voor de uit

voering ervan bleek een andere regeringssamenstelling noodzakelijk. 

Geen van de plannen van het kabinet Biesheuvel heeft deze zelf kunnen 

uitvoeren. Na de val van het kabinet nam het kabinet Den Uyl, dat in 

mei 1973 na een lange kabinetsformatie aantrad, de ideeën over, De 

uitwerking ervan leverde echter vele problemen, die nog werden ver

sterkt doordat na 1973 de ekonomiese groei stagneerde en meer en 

meer krisisverschijnselen opdoken. 

In het volgende hoofdstuk zullen ieder van de hier genoemde facetten 

-SIR, spreiding rijksdiensten, integrale plannen voor het Noorden 

en Zuid Limburg en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, be

handeld worden. 

212 



8. RESuMf 

Sneller dan in enige andere na-oorlogse periode expandeerde tussen 

1964 en 1973 de wereldmarkt. Dit resulteerde in een sterke groei van 

de meeste nationale ekonomieën. In vergelijking met andere westerse 

landen nam Nederland hierbij een middenpositie in. 

De uitbreidi~g van de wereldmarkt ging eveneens samen met een her

strukturering van de internationale verhoudingen. In de internatio

nale arbeidsdeling orienteerde de Nederlandse ekonomie zich op: 

éénzijdig gespecialiseerde, grootschalige produktie van 'bulk'

goederen, intermediaire goederen in bedrijven met een hoge 'proces

vaardigheid' in tegenstelling tot 'engineering-vaardigheid'. 

Anders dan in de voorgaande periode was de ontwikkelingsrichting_ 

van de afzonderlijke bedrijfstakken in Nederland niet dezelfde: 

naast elkaar traden sterke groei, stabiliteit, stagnatie en neer

gang op. De struktuurproblematiek won daardoor aan gewicht. In de 

mate waarin deze bedrijfstakken ruimtelijk waren gekoncentreerd, 

leverde dit nieuwe elementen voor de regionale ontwikkeling op. 

Een gevolg was dat ook de regionale ontwikkeling geenszins gelijk

gericht was. 

Gemeten volgens de gangbare kriteria (werkloosheid, migratie saldo, 

werkgelegenheidsstruk~uur), trad een zekere konvergentie op in de 

ontwikkeling van de afzonderlijke regio's. Dit leverde echter geens~ 

zins een gelijkmatiger verdeling op van de ekonómiese aktiviteiten 

en van de bevolking: de kontouren van 'nieuwe regionale problemen' 

tekenden zich af. Als eerste manifesteerde dit zich in enkele oudere 

industriële gebieden. Hoewel er duidelijke signalen bestonden in 

deze periode, werd pas na het uitbreken van de krisis op de wereld

markt, halverwege de jaren zeventig, de volledige omvang van deze 

'nieuwe problemen' echt zichtbaar. 

Er is een parallel te ontdekken tussen de wijze waarop in de opeen

volgende kabinetten de herstrukturering van de ekonomie werd tege

moet getreden en de manier waarop het regionaal beleid werd vormge

geven. 

In het kabinet Cals, gebaseerd op een samenwerking tussen konfes

sionele partijen en sociaal-demokraten, publiceerde Den Uyl een no

ta waarin de aanzetten voor een ekonomies struktuurbeleid, gebaseerd 
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op de wensen en mogelijkheden in de afzonderlijke bedrijfstakken en 

in de nationale ekonomie, werden geschetst. In het verlengde daar

van propageerde hij een regionaal beleid dat de toenemende differen

tiatie in de regionale problematiek beantwoordde met een toenemende 

specificiteit van het beleid per type regio. 

Reeds tijdens het kabinet Cals tekende zich een koalitie af tussen 

konfessionelen en liberalen. Na een vroegtijdig einde van deze re

gering kontinueerde het kabinet De Jong, dat van deze nieuwe koalitie 

een uitdrukking was, het voorwaardenscheppende en konjunktuurgerichte, 

globale, marktkonforme sociaal-ekonomies beleid, dat vanaf 1958 gang

baar was. 
Deze nadruk op de ruimtelijke spreiding werd in de tweede helft van 

jaren zestig tot norm verheven, toen een 'verantwoorde ruimtelijke 

ordening' werd toegevoegd aan de vijf algemeen erkende en in praktijk 

gebrachte doelstellingen van het sociaal ekonomies beleid. 

Er ontstond evenwel een groeiende diskrepantie tussen de typen re

gionale ontwikkeling en regionaal beleid. 

In het spel van de vrije markt verdwenen sektoren die in dé inter

nationale konkurrentie niet meer. rendabel bleken, om ruimte te schep

pen voor met name de ontwikkeling van de tertiaire en kwartaire sek

tor. In dit proces van 'koude sanering' decimeerde een aantal indus

triële bedrijfstakken, terwijl sonunigen zelfs geheel verdwenen. 

In het regionaal beleid weerspiegelden zich processen van groei en 

stagnatie op verschillende manieren. 

Verbonden met de kongestiepróblematiek in de Randstad en de op te

korten aan arbeidskracht en ruimte gebaseerde spreidingstendens 

-die we ook in het voorgaande tijdvak hebben behandeld- vond een kon

ti~uering en intensivering van het traditionele spreidingsbeleid 

plaats. 

Het gevoerde globale, voorwaardenscheppende en op stimulering 

gerichte beleid kwam niet tegemoet aan de specifieke problemen van 

de stedelijke regio's die sterk door de ekonomiese herstrukturering 

werden geraakt; hetzij doordat zich daar de snelle groei koncentreerde 

(zoals door de chemie en de tertiaire sektor in de Rijnmond), hetzij 

doordat stagnerende bedrijfstakken debasisvan de regionaal-ekono

miese struktuur uitmaakten (de mijnindustrie in Limburg, de textiel 

in Tilburg, Twente en Helmond, de agrariese industrie in Groningen). 

Van een intensiever inrichtingsbeleid in.de Randstad om de groei te 

reguleren kwam ook niets terecht, 
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De aanzetten tot een regionaal herstruktureringsbeleid met als doel 

de ekonomiese struktuur van de regio's zoals Zuid Limburg en Tilburg 

van een nieuw fundament te voorzien, resulteerden telkenmale in een 

variant van het traditionele spreidingsbeleid, 

Dit herstruktureringsbeleid droeg wel bij tot het kreë~en van het 

politieke klimaat waarbinnen de als onvermijdelijk gepresenteerde 

saneringen en sluitingen in bepaalde bedrijfstakken met weinig pro

blemen doorgevoerd konden worden. 

Kongestieproblemen in de Randstad ten tijde van het kabinet Biesheuvel 

in 1970-1971, leidde zelfs tot een intensivering van het spreidings

beleid. Daarbij werd hoegenaamd geen aandacht meer geschonken aan 

de ruimtelijke dimensie van de herstruktureringsproblematiek, die 

een~teeds scherpere gedaante begon aan te nemen: ekonomiese 

struktuurveranderingen waren, naar de opvatting van het kabinet, 

het terrein van het globale ekonomiese beleid, Sociale aktie dwong 

de het regionaal beleid voor kleine nauw omschreven gebie-

den uit te breiden en uitzonderingen op het globale beleid toe te 

staan. 
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Sl. Krisisverschijnselen: 1973-1977 

Er voltrok ziah vanaf het begin van de ja:r>en zeventig een omvatten

de herallokatie van de produktie op wereldeahaal, welke ook voor de 

NedePlandee produktieetr>Uktuur omvattende gevolgen had. Deze wor

den nog vereterkt door>dat na de 'eerete ol.ie·,;.k-rieie' van 1973 de 

stagnatie in de ekonomiese ontwikkeling mettertijdd sterker> naar 

voren kwam. 

De in het voY'ige hoofdstuk gesahetste nieUJ.üe aspekten van de regio

na onge li/j]<matige ontwikke Zing, resultee:Pden. in e:x:tro dimensies in de 

T'Bgionale problematiek. 

Naast het oudste type probleemgebied, de landelijke regio's, en de 

stagnatie in enkele traditionele industY'iële regio'e, doken. nu ook 

ekonomiese problemen op in de vier grote steden. Als gevolg van de 

internationale herstruktuT'Br>irl{} b-rokkelde de pr>oduktiestr>Uktuu-r van 

een aantal regio's, die voor een deel in het -regionale stimuleY'ings

beleid opgenomenwarengeweest, weer af. De industY'ialisatie in deze 

regio's werd veelal gedr'agen door> gPote, rmtltinationale bedr'ijven, 

en a.e ontwikke Zing daa:r>van waenaUJ.ü met de bovengenoemde inte-rnatio

nale herstruktu-rer>ing verweven. 

De diversiteit in pegionale problemen, betekende de onmogelijkheid 

d.eze allemaal op één noemer te brengen. Dit werd ver?ter~t door de 

kraaht waarmee de afzond.erlijke ppoblemen naar voren werden gebraaht 

en het wegsmelten van het traditionele fundament van het regionaal 

beleid. In de voorgaand.e perioden was deze diversiteit samengebraaht 

in een spreidingsbeleid. Een van de vooronderstellingen was de ex

pansie vande produktie en het zoeken naar plaatsen met voldoende 

ruimte en een in kwalitatief en kwantitatief opziaht gesahikte ar

beidsmarkt. In de situatie van het moment domineerde niet de expan-
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sie, maar stonden inkrimping en herstruktu:r>ering aentraal. 

Sterker nog dan in voorgaande jaren drong de tegenstrijdigheid tus

sen de aard van de regionale problematiek en het vigerende instru

mentarium ziah op. 

In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken op welke wijze getraaht werd 

in dit spanningsveld tot een herformulering van het regionaal beleid 

te komen. 

Allereerst worden daarvoor enkele naar ons idee aentra71.e aspekten 

van de sociaal-ekonomiese ontlilikkelingen na 1973 behandeld. Deze zul

len in relatie worden gebraaht met de toenemende komplexiteit van de 

regionale problematiek. 

In samenhang met een schets van het soaiaal-ekonomies beleid in deze 

periode willen we dan trachten ~E verschillende Zijnen, waarlangs 

het regionaal beleid zich heeft ontlilikkeld, te rekonstrueren. 

1. ENKELE ASPEKTEN VAN DE SOCIAAL-EKONOMIESE ONTWIKKELING 1973-1977 

Uit sociaal-ekonomies oogpunt is het decennium na 1973 onder te ver

delen in een drietal fasen. De eerste, 1973-1977, werd. gekenmerkt 

door krisisverschijnselen bij een voortgang van de ekonomiese groei. 

In de tweede periode, 1977-1979, verdiepten zich de krisisverschijn

selen, terwijl ook de ekonomiese groei drasties verminderde. In de 

meest recente jaren, van 1979 tot nu, gingen krisisverschijnslen samen 

met stagnatie van de groei en er trad zelfs volumevermindering in 

de produktie op, 

Zoals in hoofdstuk I is uiteengezet beperken we ons in deze studie 

tot 1977. De periode van 1973 tot 1977 valt bijna geheel samen met 

de regeringsperiode van het kabinet Den Uyl, dat in mei 1973 aan

trad en in het voorjaar van 1977 viel over de grondpolitiek, 

l,l, Krisisverschijnselen. 

Vanaf het begin van de jaren zeventig vertoonde ekonomie van ieder 

van de OESO-landen kenmerken van stagnatie, De stijging van het bru

to nationaal produkt bedroeg in deze landen in de periode 1963-1973 

gemiddeld 5 % per jaar. In de periode 1973-1980 liep dat terug tot 

een jaarlijk gemiddelde van 2,5 %. Tegelijkertijd steeg de werkloos-
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heid aanzienlijk van 3 % in 1973 tot 6 % in 1980. 

In 1975 bereikte de ekonomiese ontwikkeling een dieptepunt van een 

omvang, duur en diepte die de ernstigste was sinds de dertiger jaren. 

De recessie was in vele opzichten uniek. (1) 

Als nooit tevoren werden zoveel landen er tegelijkertijd door ge

troffen. Bijzonder was ook het lange tijd tesamen optreden van hoge 

nivo's van onderbezetting in de bedrijven, werkloosheid en inflatie: 

stagflatie. 

Er trad een geringe groei en zelfs een daling van produktie en inko

men op en de ontwikkeling van de investeringen was zeer traag. 

Zowel voor Nederland als voor alle OESO-landen golden de jaren 1972-

1973 als jaren van groei na een lichte recessie in de voorgaande twee 

jaren, Het monetaire beleid werd in bijna ieder OESO-land in het be

gin van de jaren zeventig verruimd. En dit droeg bij tot een aanzien

lijke expansie in de jaren 1972-1973. 

Opvallend was dat deze snelle ekonomiese groei niet gepaard ging met 

een substantiële afname van de werkloosheid. Zo bleef het gemiddelde 

in Nederland rond 3 %. Nog voordat de kapaciteitsgrenzen van het pro

duktieapparaat waren bereikt steeg de inflatie. In Nederland bereik

te deze in 1975, het topjaar, een nivo boven de 10 %. Hierbij speel

de een rol dat bedrijven het groeitempo niet konden bijhouden, in

teerden op voorraden, terwijl er ook tijdelijke tekorten ontstonden. 

Op markten met een inelasties aanbod, zoals van goud en onroerend 

goed, kwamen grote prijsstigingen voor. Grondstoffen die op de in

ternationale markt verhandeld werden volgden: in 1973 ett'l974 liepen 

de grondstofprijzen (exclusief de olie) ruim 65 % uit op de prijzen 

van de industrieprodukten in de wereldhandel. 

In nog sterkere mate gold dat voor de olieprodukten. Sinds de OPEC

landen ten tijde van de eerste olie-krisis hun produktie inkrompen, 

verviervoudigde in korte tijd de prijs van de olie. Het gevolg van 

dit alles was een drastiese verandering: tot 1972 was de westerse 

industrie verzekerd geweest vaneenonbeperkte aanvoer van goedkope 

grondstoffen en dat was nu voorbij. (2) 

Met name de olie-krisis bracht de wereldekonomie een danige schok 

toe. De snelle en omvangrijke prijsstijgingen betekenden voor olie

importerende landen een verslechtering van de betalingsbalans, een 

rem op de binnenlandse bestedingen en een vermindering van de vraag 

naar produkten uit andere landen. En dit leidde, zoals tabel V.I 

laat zien, tot grote verschuivingen in de wereldhandelsstromen. 
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TABEL V. I 
Volume-ontwikkeling van de wereldhandel (goederen) 1963-1980. 

Uitvoervolume Invoervolume 

1963-1973 1973-1980 1963-1973 1973-1980 

Mutaties per iaar in procenten 
OESO-länden 9,6 5,2 9,9 

OPEC-landen 8.8 -3,4 11,5 

Derde Wereld landen 6,5 5,9 6,9 

Oostblok landen 9,0 6,8 9. 1 
Wereld a) 9, I 4,5 9,4 

a) Door statistiese verschillen zijn op wereldnivo de 
invoer- en uitvoermutaties niet altijd aan elkaar 

(bron: CPB, De Nederlandse Ekonomie in 1985, p. 74) 

De veranderende positie van de 

3,2 

17,6 

5,8 

6,2 

4,6 

ontwikkelingslan-

den (derde wereldlanden), alsmede een verschuiving in de handel en 

produktie tussen de industrielanden en de derde wereld, valt even

eens uit de cijfers op te maken. 

Aan de vooravond van de krisis, welke in 1975 een voorlopig diepte

punt bereikte, maakten de westerse industrielanden twee overspan

nen jaren door met enerzijds een snelle ekonomiese groei en ander

zijds hoge inflatie en een relatief hoge werkloosheid. 

Als eerste manifesteerden zich de grenzen van een dergelijke ont

wikkeling in de V.S. en West Duitsland, direkt gevolgd door de overige 

westerse landen. Deelmarkten werden met verzadigingsverschijnselen 

gekonfronteerd. In het bijzonder was dit het geval bij een aantal be

drijfstakken die in de jaren zestig en begin zeventig tot de 'trek

paarden' van de Nederlandse ekonomie behoorden: chemie, olieraffi

nage, machinebouw en elektrotechniese industrie. (3) 

De neerwaartse tendens als gevolg van werd vanaf 

1976 versterkt doordat -min of meer synchroon- de meeste westerse 

regeringen overgingen tot een meer restriktieve politiek. Het doel 

daarvan was de sterke inflatie, welke van 5 % aan het begin van de 

jaren zeventig was opgelopen tot 8% in 1975 (OESO-gemiddelde), terug 

te dringen. Een medegevolg van een<èrgelijke politiek was een in

krimping van markten en een benadrukking van overkapaciteit. 
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1.2. Internationale verschuivingen. 

Vanaf het begin van de jaren zeventig begon zich, zoals gezegd, een 

omvattende herallokatie van industriële produktie op wereldschaal 

te voltrekken. Als gevolg daarvan nam de industriële produktie in 

de ontwikkelingslanden toe, terwijl deze in de traditionele indus

trielanden stagneerde en zelfs afnam. 

Twee typen oorzaken zijn in dit kader hierbij van belang. 

De eerste is die van de loonstijging. Zoals in het vorige hoofdstuk 

is uiteengezet, was er sprake van aanzienlijke verschillen in produk

tiviteitsontwikkeling in verschillende branches. 

Bedrijfstakken met een achterblijvende produktiviteitsontwikkeling 

werden toch gekonfronteerd met dezelfde looneisen als in sterkere 

takken. De loonkosten vormden een steeds belangrijker kostenkompo

nent die direkt tot uitdrukking kwam in de prijs van het produkt. 

Met deze ontwikkeling kregen landen met een lager loonkostennivo 

in deze sektoren een duidelijk konkurrentievoordeel. (4) 

Dit had twee soorten gevolgen: bedrijven werden weggekonkurreerd 

of zoch,ten via verplaatsing van delen van de produktie naar lage

lonen-landen een uitweg. In het laatste geval voltrok zich op in

ternationale schaal een proces, dat parallellen vertoonde met hetgeen 

zich in de jaren vijftig en zestig op nationale schaal voltrok, toen 

bedrijven op zoek naar arbeidskracht de'len van hun produktie naar 

perifere regio's verplaatsten. (5) 

Illustratief.is de reorganisatie en verplaatsing van de textiel- en 

konfektieindustrie. 

TABEL V.2 
Het 'filtering-down process' in de reorganisatie en verplaatsing 
van de Nederlandse textiel- en konfektieindustrie. 

Vestiging .·-in 
Produktie via onderaanneming buitenland 

Periode Vestiging Oost Zuid Oost buiten 
in Nederland Nederland België Europa Europa Azië België Europa 

1950-1959 + + 

1960-1964 + + + + 

1965-1969 - - + + + 

1970-1973 - - + + + + - + 

vanaf 1974 - - - - + + - + 

(Bron: A.Broer, (red.), Herstrukturering en internationale relokatie van de 
Nederlandse textiel- en konfektieindustrie, Utrecht 1977, p.130; geciteerd 
bij Lipple, 1983, p.33) 

+ = toename - = afname 
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De hogere kollllllunikatiekosten wegen niet op tegen de zeer goedkope, 

gewillige arbeidsmarkt en de andere voordelen, onder andere in de 

sfeer van winstbelasting en miljeunormen, die vestiging in deze ge

bieden betekenen. De hoge geografiese mobiliteit kreëFt voor deze 

bedrijven min of meer een 'wereld-arbeidsmarkt'. (6) 

Een tweede type oorzaak lag in de veranderingen in de ontwikkelings

strategie van een aantal ontwikkelingslanden. Tot dan toe richtten 

deze hun industriële produktie op de binnenlandse markt. Internatio

naal gezien waren deze landen alleen leveranciers van grondstoffen 

aan de industrielanden. 

In de jaren zestig veranderden enkele Zuidaziatiese landen als eers

ten hun strategie door de industrialisatie voortaan te richten op 

de export naar Westerse landen. Dit 5ebeurde ten tijde van een sterke 

ekonomiese expansie in het westen. 

In UNCTAD-verband werd na lange onderhandelingen besloten tot een 

Algemeen Preferentiestelsel. De ontwikkelde landen zouden een niet

wederkerige begunstiging toestaan aan industriële produkten uit de 

ontwikkelingslanden: de ontwikkelingslanden kregen hiermee gemakke

lijker toegang tot de westerse markten. Daarnaast verleende ~e EEG 

aan de met haar geassocieerde ontwikkelingslanden een toegang van 

industriële produkten op de Europese markt. In tabel V.3 wordt een 

indiaktie gegeven van deze ontwikkeling, 

TABEL V.3 
Samenstelling export-pakket naar goederensoort, in percentages van 
de totale export in 1960, 1970 en 1976. 

industriële produkten primaire produkteh 

Ontwikkelde landen 1960 64 34 

î970 72 27 

1976 73 25 

Ontwikkelingslanden 1960 13 86 
(exc. olie) 1970 28 70 

1976 43 57 

Ontwikkelingslanden 1960 9 90 
(inc.olie) 1970 18 80 

1976 17 82 

(Bron:Worid Bank. geciteerd door De Klerk e.a. p,45) 
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Deze industrialisatie was sterk gekoncentreerd in een beperkt aantal 

landen. Van de totale industriële export van ontwikkelingslanden 

kwam ongeveer driekwart voor rekening van slechts tien landen. (7) 

Tot deze 'Newly Industrialised Countries' (NIC's) die de westerse 

afzetmarkten penetreerden behoorden Zuid Korea, Hong Kong, Singapore, 

Taiwan,, Brazilië en Mexico. Ook.Joego~Slavië, Griekenland, Portugal 

en Spanje werden ertoe gerekend. Illustratief voor de snelle opkomst 

van deze NIC' s was dat het aandeel in de invoer van het gereed pro

dukt van de genoemde landen door de traditionele landen wastoege

nomen van 2,5 % in 1963 tot ruim 8 % in 1977. Marktwinst was vooral 

geboekt bij elektriese apparaten, textiel, lederwaren en andere 

konsumptiegoederen. (8) 

In de afgelopen decenniawasde invoer van westerse industrieproduk

ten door de NIC 1 s echter aanzienlijk sterker toegenomen dan de uit

voer van de NIC 1 s van industrieprodukten·naar de traditionele indus

trielanden: het handelsbalansoverschot van de industriële wereld 

ten opzichte van de NIC's bedroeg in 1979 ongeveer 15 mrd dollar, 

in 1963 was dat niet meer dan 4 mrd dollar. (9) 

Deze industrialisatie van de ontwikkelingslanden betekende dus niet 

alleen een extra konkurrentie, maar leverde tevens een extra klimt op. 

Meer nog dan een verschuiving in de relatie tussen ontwikkelingslan

den en industrielanden was er sprake van, verschuivingen in de handel 

en produktie tussen de industrielanden onderling. Deze verschuivingen 

gingen gepaard met een verheviging van de konkurrentiestrijd. (10) 

J .3. Nederlands internationale positie. 

In vergelijking met het EEG-gemiddelde kende de Nederlandse ekonomie 

een 'in arbeidsplaatsen uitgedrukt' een gering aandeel van de indus

trie, een matig aandeel van de landbouw en een groot aandeel van de 

dienstensektor. Deze karakteristiek, die sinds. 1966 een afgetekende 

vorm heeft, heeft zich sedertdien slechts versterkt. 

Uitgedrukt in produktievolume was het beeld iets anders. Ook hierbij 

was het aandeel van de industrie relatief gering. De aandelen van de 

brandstoffen (aardgas) en openbare nutsbedrijven, de landbouw en de 

niet-konnnerciële diensten was tamelijk groot. 

In termen van werkgelegenheid was het aandeel van de bouw en de kom

merciële diensten groot; in termen van produktiewas dat niet het 

geval. (11) 
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Het relatief geringe aandeel van de indsutriële produktie in Neder

land werd vooral veroorzaakt door de niet-duurzame konsumptie

goederen (o.a. textiel-, rubber- en plastièprodukten), duurzame kon

sumptiegoederen en niet-elektriese investeringsgoederen. Het aandeel 

van brandstoffen (aardgas, aardolie), de chemiese industrie, de elek

troniese industrie en de papier- en grafie se industrie was in Neder

land juist erg hoog. Ook de voedings- en genotmiddelenindustrie had 

een vrij hoog aandeel. 

In de internationale konkurrentie kwamen de voedings- en genotmiddelen-, 

de chmiese-, de aardolie-, en de elektronies~ industrie als sterke 

bedrijfstakken naar voren. Een zwakke positie werd. ingenomen door 

de textiel- en kledingindustrie, de hasismetaal-, metaalprodukten-

en transportmiddelenindustrie. Ook de hout-en bouwmaterialen en de 

papier- en grafie se industrie kwamen als zwak naar voren. 

De loonkosten ontwikkelden zich in 1973-1977 parallel met die van 

de konkurrentie. Vanaf 1978 dalen de loonkosten per eenheid produkt 

ten opzichte van de konkurrentie. (12) 

De handelsbalans was in de periode 1973-1977 positief: de uit~oer 

was groter dan de invoer; zoals uit het voorgaande kan worden afge

leid lag het tempo van de groei evenwel lager dan in de voorgaande. 

De positie van de EEG als gebied van herkomst van de Nederlandse in

voer bleef dominant, maar daalde van 60 % in 1973 naar 53 % van het 

totaal in 1981. Een toenemend aandeel kwam voor rekening van Azië, 

vnl.Japan en, in veel mindere mate, Afrika, Het aandeel van Amerika 

bleef konstant: 9 %. 

Voor de uitvoerwas het beeld wat stabieler: het aandeel van de EEG 

daalde van 73 % in 1973 tot 71 % in 1981. 

Holland-promotion sloer; alleen in Azië aan: daarvan steeg het export

aandeel. De uitvoer naar Amerika daalde van 4 % in 1973 naar 3% in 

1975 en bleef daarna óp dat nivo. (13) 

De oliekrisis had de aard van de import sterk beinvloed: vanaf 

1975 nam de olie een groot deel van de impo~ten voor haar re

kening, gevolgd door de chemiese produkten, voedings- en genotmid

delen en met name elektriese machines. 

Het exportpakket bleef erg konstant. De samenstelling werd alleen 

beinvloeddoor het aardgas, dat langzaam maar zeker het belangrijkste 

deel ervan ging uitmaken. 
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Vanaf 1975 bleef de ontwikkeling van de Nederlandse export achter 

bij de wereldvraag. 

Naast de samenstelling van het exportpakket werd hiervoor nog een 

ander type verklaring aangevoerd: er bestonden weinig direkte ver

banden met groeiende markten (Arabië). terwijl met sterk inkrimpen

de ekonomieën (waaronder Groot Brittanië en België) dit juist wel 

het geval was. (14) 

1.4. Groei en krisis. 

Het nationaal inkomen steeg in de onderhavige periode voor het eerst 

sinds 1950 minder snel dan in een eraan voorafgaande. In 1975 en van

af 1979 tot nu liep de groei zelfs terug. Het beeld van de Nederland

se ekonomie met betrekking tot de vertraging van deekonomiese groei 

en de toename van de werkloosheid was scherper en negatiever dan 

dat van het OESO-gemiddelde. (15) 

In tabel V.4 wordt deze stagnatie aan de hand van enkele indikatoren 

aangegeven. Zeer duidelijk is daarbij het recessiejaar 1975 te her-

kennen. 

TABEL V.4 
Enkele indikatoren voor de ekonomiese ontwikkeling in Nederland 
1970-1977 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

Volume produktiebedrijven 4,5 3,5 6,4 3,8 -1, 7 5,6 2,8 

Arbeidsproduktiviteit 4,2 5,0 6,5 4,0 -0,6 6,3 3,0 

Volume particuliere investeringen 3,0 .:.1,11 7.7 -4,5 -7,5 -3,6 17,4 

Volume exportgoederen 11,0 12,8 14,0 2,9 -4,6 11,4 -l, 7 

Volume partikuliere konsumptie 3,0 3,2 3,9 2,7 3,4 5,7 4,9 

Konsumptie prijspeil 8,3 8,8 9,3 10, 1 10,7 8,8 6,0 

Werkloosheid 1,6 2,9 2,9 3,5 5,0 5,3 5,6 

(Bron: samengestelddoor De Klerk e.a., op basis van CPB-publikaties) 

Onder invloed van verschillende faktoren traden belangrijke veran

deringen op in de kostenstruktuur van de produktie. In het algemeen 

kan worden gesteld, dat de kosten voor de industrie aanzienlijk waren 

toegenomen. De energieprijzen waren voortdurend en sterk gestegen, 

grondstoffenwarenveel duurder geworden en de renten op de kapitaal

markt stegen sinds 1974 tot boven de 8 %. Hetzlefde gold voor de 

loonkosten en de uitgaven van het stelsel van de sociale zekerheid. 
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Zoals we in paragraaf 3 nader zullen bespreken werd in het regerings

beleid bij de negatieve rendementsontwikkeling een éênzijdige nadruk 

gelegd op de loonkosten. Dit droeg bij tot een politieke druk op de 

loonvorming en leidde na 1981 zelfs tot reële loonsdaling. Voor de 

overheidsuitgaven en de uitgaven voor de sociale zekerheid gold eo 

ipso hetzelfde. 

Het is evenwel reëel te stellen dat de westerse landen, en zeker Ne

derland, niet voorbereid waren op dergelijk dratiese ontwikkelingen. 

( 16) 

Vanaf 1972, dus vóór het uitbreken van de eerste olie-krisis zette 

in de hele westerse wereld een daling van de investeringen in. Tot 

1972 lag de investeringsquote in Nederland beduidend boven het EEG

gemiddelde, na 1972 zakte het eronder. Het nam af van 6,9 in de pe

riode 1970-1974, via 4,6 in 1975-1979 naar 2,2 in 1981 en bereikte 

daarmee een dieptepunt dat sinds het herstel naa de Tweede Wereld

oorlog niet meer was bereikt. (17) 

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de industrie gaf over de 

gehele periode een negatief beeld te zien. De gemiddelde daling over 

de periode bedroeg 2,5 % per jaar~ 

Na een aanvankelijk iets geringere afname in 1979-1980 liep dit in 

1981 en 1982 op tot 3 % per jaar. 

De werkgelegenheid in de dienstensektor steeg van gemiddeld 1,2 % 

per jaar in de periode 1970-1974 tot gemiddeld 2,0 % in de jaren 

1974-1977. In latere jaren het percentage terug tot 1,3 % in 

1980. 

De bevolking groeide van 13,4 mln.personen in 1973 met 0,4 mln. 

tot 13,8 mln. in 1977. De 14-miljoenste Nederlander werd in 1979 

geteld. Het tempo van de natuurlijke aanwas van de bevolking daalde. 

Veranderingen in de leeftijdsopbouw laten zien dat een proces van 

vergrij optrad: was het aantal 65+ 1 ers in 1960nog 9 % van de 

totale bevolking, in 1980 bedroeg dat 11 % en naar verwachting zal 

deze stijging zich voortzetten. 

Het aandeel van de beroepsgeschikte bevolking, tussen 15 en 64 jaar, 

nam ook flink toe en zal ook de eerstvolgende 15 jaar nog toenemen: 

in 1960 bedroeg dit deel van de bevolking 61 %, in 1970 was dat 

63 % en in 1980 67 %. In mensjaren gemeten bedroeg de natuurlijke 

aanwas van de beroepsbevolking in de jaren zeventig jaarlijks 55 à 
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60.000. 

Middels veranderingen in het deelnemingspercentage, veroorzaakt door 

arbeidsongeschiktheid, vervroegde uittreding, onderwijsdeelneming 

en de grotere belangstelling van vrouwen voor betaald werk, resulteerde 

dit evenwel in een slechts geringe groei van het arbeidsaanbod: ge

middeld 22.500 mensjaren per jaar tussen 1970 en 1980. (18) 

De werkloosheid steeg geleidelijk van 2,9 % in 1973, via 5,0 % in 

1975 tot 5, 6 % in 1977. In 1982 werd een in de naoorlogse jaren onge

kende hoogte van 11,0 % bereikt. 

Zoals we in de volgende paragraaf zullen zien was dit percentage in 

een reeks van gebieden veel hoger. 

Krisisverschijnselen tekenden zich af. De herstrukturering welke 

in de loop van de jaren zestig was ingezet raakte door de omvangrijke 

kostenstijgingen in de produktie en de verscherpte internationale 

konkurrentie in een stroomversnelling. In de onderstaande paragraaf 

zullen we ingaan op de gevolgen van het hiervoor geschetste op de 

ruimtelijke dimensie van de soèiaal-ekonomiese ontwikkeling. 

2. ASPEKTEN VAN DE REGIONALE ONTWIKKELING 

Er traden vanaf het begin van de jaren .zeventig ruimtelijke struktuur

veranderingen op waarvan de fundamenten in de voorgaande periode zijn 

te vinden.Het jaartal 1977 is in dit verband zeke.r geen markering; 

het betreft ontwikkelingen die nog in 1983 in volle gang zijn. 

2.1. Intra-sektorale regionale verschillen. 

De regionale verdeling direkt na de,Tweede Wereldoorlog was resultaat 

van een samenhang tussen sektorale en ruimtelijke aspekten die haar 

oorsprong vond in de 'eerste' industriële revolutie. Voor een groot 

aantal bedrijfstakken bestond door specifieke historiese, geografiese 

ekonomiese en/of sociale omstandigheden, een relatief sterke eko

nomiese specialisatie: de verwerking van koloniale produkten en 

scheepsbouw in de havengebieden, textielvanwegenatuurlijk gezuiverd 

water in de zandgebieden, agrariese industrie in de lanbouwstreken, 

elektrotechniese industrie in een reservoir van volgzame en goed

kope arbeidskracht etc. 

Als gevolg van in de vorige beide hoofdstukken geschetste vorm van 

industrialisatie, verminderde deze regionale specialisatie. (19) 
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De regionale ongelijkheid nam daarmee niet af, maar kreeg -zoals we 

zagen onder andere via verdringingsprocessen en nevenvestigingen-

een nieuwe sektorale komponent.De industrialisatie van de 'spreidings

gebieden', die ten grondslag lag aan de konvergentie in de regionale 

ontwikkeling, kreeg daarmee een apart karakter. 

De regionale ekonomie in een dergelijke type van industrialisatie is 

zeer 'open': meer dan anders bestaat een afhanelijkheid van hetgeen 

elders, bepaald op de wereldmarkt, gebeurt. (20) 

De effekten van deze intra-sektorale ongelijkheid zijn anders dan 

die van de intersektorale. Ze hebben betrekking op de kwaliteit, loon

nivo en kontrole van de arbeid. Er is in het algemeen slechts sprake 

van een zeer geringe werkgelegenheidsmultiplier. Winsten en dividen

ten worden niet in de regio aangewend. 

De internationale herstrukturering raakt allereerst de bedrijven die 

voor een belangrijk deel de industrialisatie middels ruimtelijke 

spreiding van grote gebieden buiten het westen des lands in de ja

ren vijftig en zestig hebben gedragen. Reorganisatie en reallokatie, 

sanering en inkrimping van delen van de produktie leiden in deze ge

bieden tot een vermindering van de industriële werkgelegenheid. 

De omvang en gevolgen van dit soort ontwikkelingen is in het kader 

van deze studie niet vast te stellen. Tot nu toe is er bijzonder 

weinig bekend van de relaties tussen de internationale struktuurve.r

anderingen en de regionale ontwikkeling in Nederland. 

De probleemstellingen van de meeste onderzoeken naar de regionale 

struktuurveranderingen zijn op een of andere manier geinspireerd 

door het gangbare beleidskoncept, waarbij de regionale afwijkingen 

van het landelijk gemiddelde met betrekking tot een aantal gangbare 

indikatoren betreffende de ekonomiese struktuur en het welzijn van 

de bevolking een beslissende rol spelen. 

2.2. De omvang van de spreiding. 

De regionale verschillen in de groei van zowel de bevolking als van 

de werkgelegenheid laten zien dat voor deonderhavige periode ge

sproken kan worden van een, zij het geringer wordende, overloop van

uit het westen naar de overige landsdelen. Gezien echter de relatief 

geringe omvang van deze verschillen werd het strukturele beeld van 

de regionale verdeling niet erg gewijzigd: er bleef sprake van een 

sterke koncentratie in het westen en van grote regionale verschillen. 
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Werkgelegenheid. 

De ontwikkeling van het arbeidsvolume vertoonde nationaal gezien 

een weinig spektakulair beeld. 

Over de gehéle periodewas sprake van een zekere verschuiving van 

werkgelegenheid uit het westen des lands naar de omliggende gebieden. 

Zoals tabel V.5 laat zien was de omvang van deze versèhuiving weinig 

omvattend. 

TABEL V.S 
Arbeidsvolume loontrekkers, bedrijven. 

Feitelijke groei 

1970-1973 1973-1976 1976-1979 

Mutaties per jaar 1n % 

Noord o,6 -0,7 0,3 

Oost o, 1 -0,4 1,8 

West -0,8 -0,1 0,2 

Zuid 1,0 -0,9 1,2 

Nederland -0,1 -0,4 0,7 

(Bron: CPB, p. 399 ) 

Uitgedrukt in aantallen loonafhankelijken was het beeld iets meer 

getekend. De invloed van de deeltijdarbeid en de verandering van 

zelfstandigen in loonafhankelijken, doen de èijfers wat stijgen. 

TABEL V.6 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid (loontrekkenden) in de nijver
heid en de dienstensektor en als totaal per provincie 1973-1979. 

Provincie Aandelen in % van de',totale werkgelegenheid Groei in % per periode 
per provincie 

NijvEtrheid Diensten Nijvè:rheid Diensten 

1973 1979 1973 1979 1973- 1976- 1973- 1976-
1976 1979 1976 1979 

Groningen 32 28 54 59 -3 -s 9 6 

Friesland 32 28 50 56 -4 2 10 Il 

Drente 36 30 48 55 -9 -2 13 10 

Overijssel 38 33 47 53 -7 -1 6 12 

Gelderland 24 27 53 59 -8 -4 11 10 

Utrecht 24 18 64 71 -6 -s 9 12 

Noord H-olland 26 21 64 67 -8 ,8 7 4 

Zuid Hol land 25 21 63 67 -7 -5 s 7 

zeel..;nd 30 28 52 56 3 -1 10 9 
Noord Brabant 43 36 45 52 -5 : 13 12 

Limburg 41 35 47 53 -8 -1 9 8 
ZIJP - - - - 33 125 54 56 

Nederland 31 26 56 61 -7 -4 8 ·9 

(Bron: Nota Regionaal sociaal-economisch beleid J98l-J98S, p. 18) 
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De daling van de werkgelegenheid in de nijverheid in de tweede pe

riode was beperkt in Overijssel, Zeeland en Limburg, maar relatief 

hoog in Noord Holland en Utrecht. Daardoor daalde het aandeel in 

deze laatste provincie van 24 % van de totale beroepsbevolking in 

1973, toen al de laagste van Nederland, tot nog maar 18 % in 1979. 

De groei van het aantal arbeidsplaatsen in de dienstensektor nam in 

de periode 1976-1979 nog iets sneller toe dan in de voorgaande jaren. 

In Groningen, Drente en Noord Holland was echt~r s::irake van een aan

zienlijke vertraging. De hoogste groeicijfers werden geteld in Noord 

Brabant, Utrecht en Overijssel. 

Een vergelijking met het voorgaande tijdvak toont aan dat de diver

gerende tendenzen in de verschillende sektoren over de provincie in 

de jaren zeventig sterker aanwezig waren dan in de eerdere decennia. 

(21) 

De daling van de werkgelegenheid in de"landbouwwas nog slechts gering; 

er valt zelfs een lichte toename te konstateren in de provincies 

waar zich de tuinbouw sterker ontwikkelde: Limburg, Utrecht, Noord 

Brabant en Gelderland. 

In de industriewas over de hele linie sprake van een afname. In 

enkele bedrijfstakken kwam over de provincies verdeeld een afname 

naast een toename van de werkgelegenheid voor. (22) 

Bij de diensten was het beeld overwegend dat van een toename van 

de werkgelegenheid. Dit kwam in belangrijke mate voor rekening van 

de bedrijfstakken handel, bank- en verzekeringswezen, overige dienst

verlening en kommunikatie. De bedrijfstakken vervoer en horeka gaven 

een gedifferentieerd beeld te zien en de reparatie was met uitzon~ 

<lering van de provincies Zeeland, Noord Brabant en Overijssel nega

tief. 

Bevolking. 

De procentuele bevolkingsgroei was het hoogst in de provincies bui

ten het westen. 

De kompone.nt 'natuurlijke aanwas' nam met de jaren in iedere provin

cie af. Het hoogste nivo behield dit in de provincie Overijssel, 

Gelderland en Noord Brabant. De westelijke provincies vertoonden 

een natuurlijke aanwas die niet veel afweek van het noorden van Lim

burg. 

De regionale groeiverschillen bij de bevolking waren vooral toe te 

schrijven aan de verschillende migratiesaldi. 
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GRAFIEK V. l 
Binnenlandse migratie-saldi, 1973-1979, in promillen van de bevolking. 

-1, 0 

-2' 0 

-3,0 

-4,0 

-5,0 
Jaar 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

(Bron: CPB, De Nederlandse ekonomie in 1985, p.395) 

Opvallendwasaen sterke daling van de mobiliteit aan het einde van 

de periode. Dit betrof overigens niet alleen de inter-, maar ook 

de intra-provinciale mobiliteit. 

De regionale verdeling van het positieve buitenlandse migratiesaldo 

voor Nederland als geheel, laat een•beeld zien, dat tegenovergesteli:l 

was aan dat van de binnenlandse migratie, met een geringere regiona

le spreiding: de buitenlandse migratie richtte zich vooral op het 

westen en in het bijzonder op de grote agglomeraties. Over de peri

ode 1970-1979 wasvoor het westen zelfs sprake van een kompensatie 

van het negatieve binnenlandse migratie-saldo door een sterk positief 

buitenlands saldo. (23) 

De verschillen in groei van de bevolking en de werkgelegenheid kwamen 

tot uiting in de groei van het arbeidsaanbod, Voor heel Nederland 

nam deze in het tijdvak 1973-1979 toe met 0,5 % per jaar. Dit was 

de resultante van een sterkere toename in het zuiden en oosten, met 

respektievelijk 1,0 en 0,8 % en een iets geringere toename in het 

noorden en westen, met 0,4 en 0,1 %. 

Het aantal vrouwelijke beroepspersonen nam in alle provincies snel

ler toe dan het aantal mannelijke, Het snelst gebeurde dit in Lim

burg, Noord Brabant en Overijssel, Mogelijkerwijs hing dit samen met 
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de geringe deelname van vrouwen aan het arbeidsproces in deze pro

vincies tot dan toe; maar ook de leeftijdsopbouw, het opleidings

nivp en migratie kunnen hierbij een rol hebben gespeeld. 

2.3. Twee regionale welvaartsindikatoren, 

Zonder dat dit in dit bestek precies kan worden behandeld, kwamen 

deze ontwikkelingen in het werkloosheidspercentage tot uitdrukking. 

De werkloosheid steeg gedurende de gehele termijn bijna onafgebroken. 

Slechts in de jaren 1976-1979 was sprake van een zekere stabilisatie. 

Ook hiervan was de regionale verdeling niet gelijkmatig, zoals uit 

tabel V.7 is af te lezen. 

TABEL V.7 
De werkloosheid per provincie. 

1972 1975 1977 1979 1982 

Gron1ngen 4,4 6,5 8,2 7,0 14,3 

Friesland 3, 9 7, 2 7, 3 4,6 13, 9 

Drente 5,2 9,3 8,5 4,8 13, 1 

Overijssel 3, 4 6, 4 5,9 4,0 12,4 

Gelderland 2, 5 5, 5 5,6 4, 3 12,2 

Utrecht 1, 9 2 ,6 3,0 2,9 8,0 

Noord Holland 2,4 3,4 3, 9 3,3 9,0 

Zuid Hol land 2,4 3,2 4,.4 3,8 9,0 

Zeeland 3, 9 4, 3 4, 8 4,9 8, 2 

Noord Brabant 3, 5 7, 1 7. 3 5,4 12,9 

Limburg 3, 3 8,4 9,8 8,2 14, 3 

Nederland 2, 9 5,0 5,6 4, 5 11,0 

Standaarddeviatie 1,0 2, 1 l ,S 2,5 

(Bron: Ten dele ontleend aan Van Duijn 197C) -cijfers van Ministerie 
van Economische Zaken-. De. voor 1979 hebben b"etrekking op 
de situatie in de maand mei; Sociale Maandstatistiek, CBS, 
november 1979. 
We'rkloosheidsperc.entages zijn berekend als geregistreerde arbeids
reserve in procenten van de afhankelijke beroepsbevolking) mannen 
en vróuwen. 
Standaarddeviaties zijn berekend truopzichte van het nationale 
centage, hetgeen een gewogen gemiddelde is. De 
geven het provinciale cijfer gedeeld door het nationale. 
1982 voor het seizoen gekorrigeerd, maart 1982, Ministerie van So~ 
ciale Zaken en Werkgelegenheid.) 

Van een lage spreiding van de regionale verdeling steeg de werkloos

heid, met een zekere fluktuatie, tot een hogere spreiding. De sprei

ding is evenwel nog geringer dan in 1950 en 1958, toen deze 3,2 en 

3,0 bedroeg. (24) 

De sterke daling van de werkgelegenheid i~ het midden van de jaren 

zeventig in de landsdelen zuid en noord, tegenover een relatief ge

ringere daling van het westen kwam naar voren in het uiteenlopen 

van de regionale werkloosheidspercentages ten gunste van het westen. 
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Dit gegeven hebben we ook in voorgaande recessiejaren gezien. 

Van groot belang was de werkloosheid in de bouw: het percentage werK

loze bouwvakkers in 1975 bleek in de perifere regio's vele malen 

hoger te liggen dan in het westen. (25) 

De cijfers laten eveneens zien, dat ondanks een geringer worden van 

de spreiding van de werkloosheid in de periode 1975-1979 de verschil

len tussen het westen enerzijds en het noorden en zuiden anderzijds 

een moeilijk overbrugbare afstand inhielden. 

Verder kan worden opgemerkt dat onder de lagere percentages in het 

westen veel grotere absolute aantalen werklozen schuil gingen. (26) 

Bruto regionaal produkt. 

In tabel V.8 wordt de ontwikkeling van het bruto nationaal produkt 

weergegeven. Daaruit kan worden afgelezen dat na 1970 een zekere sta-

bilisatie was opgetreden in de aandelen van de verschillende provin

cies in het nationale orodukt. 

TABEL V.8 
Ontwikkeling van het bruto regionaal produkt (bruto toegevoegde 
waarde tegen marktprijzen) in de lopende prijzen, per provincie, 
1970-1977. 

Provincie Procentuee 1 Aandeel Gemiddelde jaarlijkse groei in % 

1970 1975 1977 1970-1975 1975-1977 

Groningen 
l) 4,6 7,3 7,8 23,5 15,3 

(excl. gas) (3,8) '(4, l) (4, !) (l0,9) (l 3, 9) 

Friesland 3, l 3, l 3,2 12,5 13,2 
Drente 2,2 2,3 2,4 13,7 13,8 
Overijssel 6, I 6,1 6, l 13,0 11,8 
Gelderland 10,5 10,1 10,2 l l,9 12,2 
Utrecht 5,8 6, 1 6,1 14,3 11,4 
Noord Holland 19,0 17,8 17, 7 l 1,3 11,3 
Zuid Holland 26,0 24,4 23,7 ll ,3 I0,5 

Zeeland 2,5 2,6 2,5 13,7 10,3 
Noord Brabant 13,2 13, l 13, 1 12,7 11,8 
Limburg 6,4 6,2 6,4 12,2 12,8 
Nederland 100 100 100 12,8 l l, 7 

3) ( 12,2) (11,4) 

l)De aardgaskorrektie was voor 1970 lmld. gulden; 1975 7 mld, gulden en voor 1977 
10 mld. gulden~ De procentuele aandelen van de overige provincies zullen· .een 
fraktie toenemen door de verlaging van het Groningse aandeel. 

Bron: Nota Regionaal Sociaal-economisch beleid 1981-1985, p. 25. 
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De sterke stijging van het aandeel van Groningen (incl.gas)was ten 

koste gegaan van een daling van de aandelen van de westelijke pro

vincies. Exclusief gaswas het procentuele aandeel van de noordelijke 

provincies enigszins toegenomen, mede omdat de gemiddelde jaarlijkse 

groei van het regionale produkt -met name van Groningen (excl.gas)

toenam, terwijl voor Nederland als geheel een daling optrad. Ook 

Limburg zag na 1975 de gemiddelde jaarlijkse groei,zowel absoluut 

als relatief, verbeteren. De relatief sterke terugval van het groei

tempo in Zeeland was te wijten aan de vermindering van de aktivi

teiten in het kader van de Deltawerken en de terugval in de groei 

van grootschalige zeehavenaktiviteiten. (27) 

2.4. Stedelijke herstrukturering. 

De relatief gunstige positie van het westen, zoals deze uit het 

bovenstaande kan worden afgeleid, betekende geenszins dat zich binnen 

·dit landsdeel relatief weinig problemen met betrekking tot de ruim

telijke struktuur zouden voordeden, 

Vanaf het begin van de jaren zeventig traden in de grote steden knel

punten aan de dag die een steeds nijpender karakter kregen: de reeds 

genoemde absolute werkloosheid die vaak sterk gekoncentreerd was in 

bepaalde stadsdelen, de ongunstige kwalitatieve afstemming van be

roepsbevolking en werkgelegenheid, de positie van de bedrijven in de 

oude delen van de stad, het gebrek aan bedrijfsterreinen, de slechte 

bereikbaarheid en de hoge inkomende pendelsaldi. (28) 

In de meeste grote steden had zich in de periode 1972-1979 een 

daling van de bevolking voorgedaan. In de vier grootste steden be

droeg dat meer dan 11 %, in Utrecht zelfs 14 %. 

Deze migratie was sterk selektief: hetwarenmet name jonge gezinnen 

die de steden verlieten.Verder bleek dat het opleidings- en inkomens

nivo van de vertrekkenden in het algemeen hoger dan het gemiddelde 

in die steden was. 

In tegenstelling tot de totale, sterk negatieve migratiebeweging, 

was de buitenlandse migratie naar de steden positief. In alle grote 

steden was het aantal buitenlanders sterk gegroeid. De toestroom 

bedroeg in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 4 tot 6 % van de totale 

bevolking van 1972. (29) 

In de genoemde drie steden daalde de werkgelegenheid in de periode 

1975-1978 met 4 à 5 %. Dit hing ten dele samen met de bedrijfsver-
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plaatsingen vanuit de steden naar de direkte omgeving, Ruimtegebrek, 

verkeersproblemen en de daarmee verbinden kosten waren hiervan de be

langrijkste oorzaak. 

Voor een ander deel betrof het de sanering van kleinere en middel

grote bedrijven in de stadscentra en de vermindering van de werk

gelegenheid in 'zwakke' bedrijfstakken (bijvoorbeeld konfekti~ delen 

van de voedings- en genotmiddelenindustrie en de schoenen- en leer

nijverheid, maar ook de scheepsbouw) als gevolg van de internationale 

konkurrentie. (30) 

In absolute omvang bedroeg de werkloosheid in de drie genoemde ste

den ongeveer 20 % van de totale landelijke werkloosheid. In bepaal

de delen van die steden was het werkloosheidspercentage hoger dan 

dat van de traditionele probleemgebieden. 

Zoals bleek uit het naast elkaar voorkomen van vraag naar arbeid en 

het aanbod was in de jaren zeventig deze werkloosheid ten dele kwa-

1 itarief van aard: tot 1979 was de vraag naar arbeidskrachten één

derde van het aanbod. In de daarop volgende jaren verslechterde deze 

verhouding, zodat bijna alleen het absolute werkgelegenheidstekort 

overbleef. 

Vele oude woningen dienen te worden verbeterd of vervangen, de be

volkingssamenstelling van met name de qudere wijken veranderde dras

ties, bedrijven in stadsvernieuwingsgebieden kwamen in de knel. 

2.5. Samenvatting. 

Dit schetsmatige overzicht van de konsekwenties van de internatio

nale herstrukturering voor de regionale struktuur in Nederland, 

leidt met betrekking tot het regionaal beleid aanleiding tot twee' kon

stateringen: 

I, de regionale problematiek was komplexer geworden. Naast de tradi

tionele landelijke gebieden waar de stagnatie in de welvaartsont

wikkeling was verbonden met de positie van de landbouw in de to

tale ekonomie,warener nog drie typen gebieden te onderkennen, 

waar de ekonomie kenmerken van sta~natie vertoonde. 

Uit het vorige hoofdstuk kennen we nog de oude industriecentra 

waar bedrijfstakken die onder sterke druk van de internationale 

konkurrentie stonden, waren gekoncentreerd: Tilburg, Helmond, Twente 

en Zuid Limburg. Dit was het tweede type. De grote steden zijn er 

in dit hoofdstuk als derde type aan toe~evoegd. 
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Als vierde type probleem kwam de 'afhankelijke industrialisatie' 

van onder andere de traditionele stimuleringsgebieden naar voren. 

Hoewel de randstedelijke kongestieproblematiek, de konkrete in

richting van de ruimte, eerderwastoe- dan afgenomen, verdween 

dit element, onder druk van de krisis helemaal op de achtergrond; 

2. de spreidingstendenzen die in de vijftiger en meer nog in de zes

tiger jaren de regionale ontwikkeling domineerden, boetten meer 

en meer aan gewicht in, 

Het·werd daarmee onmogelijkdeverschillendsoortige ontwikkelingen 

in het kader van een spreidingsbeleid bij elkaar te brengen, 

Voordat we onderzoeken of, hoe en wanneer in het beleid wegen zijn 

gezocht uit deze impasse te geraken, zullen we eerst nog kort in

gaan op het gevoerde globale, sociaal-ekonomiese beleid. 

3. EEN KEERPUNT IN DE SOCIAAL-EKONOMIESE POLITIEK 

Niet alleen in de ontwikkeling van de ekonomie zelf maar ook in de 

ekonomiese politiek kan in de jaren zeventig een trendbreuk worden 

gekonstateerd. 

De laatste periode in ons onderzoek valt, zoals gezegd, prakties 

geheel samen met de regeringsperiode van het kabinet Den Uyl, waar

in PvdA, PPR, D1 66, KVP en ARP zitting hadden. 

Door haar ontstaansgeschiedenis had het kabinet een zekere losse 

binding met het parlement.(31) 

Dit werd nog versterkt toen het kabinet zich kort na haar ontstaan 

gekonfronteerd zag met de eerste olie-krisis. Het reageerde daarop 

met een machtigingswet, die haar, nadat deze in het parlement was 

goedgekeurd., de bevoegdheid gaf tot de beheersing van het olie- en 

bezineverbruik en van de loon-en prijsontwikkeling. 

De ideeën van het kabinet Den Uyl over de te voeren sociaal-ekono

miese politiek waren aanvankelijk sterk gebaseerd op de aanname, 

dat een hoge jaarlijkse groei van de ekonomie mogelijk was. Ook de 

eerste olie-krisis had nog geen wezenlijke ombuiging van het so

ciaal-ekonomies beleid tot gevolg: de krisis werd veeleer geinter

preteerd in termen van de Club van Rome: grenzen aan de groei en 

eindigheid van de beschikbare grondstoffen. 

De ekonomiese st~uktuurpolitiek werd tegemoet getreden met een in

tensivering· van het sektorstruktuurbeleid, dat zich richtte ·op 
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enkele 'speerpunten', De karaktersitieken van het instrumentarium 

bleven Keynsiaans:generieke loonkostenmatiging, globale stimulering 

van bedrijfsinvesteringen, vergroting van de export, stimulering 

van innovatie en verhoging van de arbeidsproduktiviteit. 

Ook de recessie van 1975, na de oliekrisis, werd naar Keynsiaans 

recept bestreden. Dat gebeurde ook in de ekonomieën waarmee Neder

land belangrijke betrekkingen onderhield: Groot Brittanië, West Duits

land en de Verenigde Staten. 

De overheidsinvesteringen stegenwaarmogelijk. Namen de overheids

investeringen in 1974 met 10 % toe, in het recessiejaar was dat 18 %. 

Daarmee samenhangend stegen de partikuliere investeringen, nadat ze 

in 1974 met 44 % waren gedaald, in 1975 met 20 % en in 1976 met 30 %, 

(32) 

Halverwege de jaren zeventig won de opvatting veld, dat de ekonomiese 

problematiek een specifiek struktureel karakter droeg, waardoor.een 

op Keynsiaanse leest geschoeide, op konjunktuur- en vraagfluktuaties 

gerichte politiek haar bruikbaarheid verloor. 

Toegespitst op de werkloosheid zou een Keynsiaanse politiek voorbij 

gaan aan de strukturele oorzaken van de werkloosheid, waarbij op de 

sterk gestegen loonkosten en de stijging van de overheidsuitgaven 

een bijzondere nadruk werd gelegd. Bezuinigingen en loonmatigingen 

kregen een steeds belangrijker rol in het beleid. 

Deze omslag in de ekonomiese poltiek vond plaats in het laatste jaar 

van het käbinet Den Uyl en werd door het kabinet Van Agt/Wiegel ver

der uitgewerkt. 

3.1. Het selektieve groei-beleid. 

Omvattender dan in de voorgaande konfessioneel-liberale kabinetten 

werd de ekonómiese struktuurproblematiek door de regering Den Uyl, 

met R.F.M.Lubbers als minister van Economische Zaken, uitgewerkt. 

De Nota Selectieve Groei, welke in 1976 onder eerste verantwoorde

lijkheid van Lubbers werd gepubliceerd, weerspiegelde het komplexe 

karakter van de ekonomiese problemen. (33) 

Het begrip 'selektieve groei' gaf uitdrukking aan de wens om naast 

groei ook andere doelstellingen te kiezen. De nota konstateerde een 

sterk stijgende werkloosheid, die als struktureel werd gezien, een 

dalende ekonomiese groei, het ineenzakken van de wereldhandel en 

de verslechtering van de Nederlandse konkurrentiepositie en ver- . 

schuiving in de kategoriale inkomensverdeling ten gunste van de 
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looninkomens en ten nadele van de kategorie winstinkomens. 

Op basis hiervan werden twee uitgangspunten geformuleerd: 

1. de kontinuiteit van de Nederlandse produktiesektor met als cen

trale doelstelling volledige en volwaardige werkgelegenheid moest 

worden gewaarborgd; 

2. selektiviteit van de ekonomiese ontwikkeling, belangen van mil

jeubescherming, ruimtelijke ordening, zuinig beheer van de grond

stoffen en energie, alsmede betere kansen voor de ontwikkelings

landen, dienden tot hun recht te komen. 

Daarmee speelde de nota in op de stagnerende ekonomiese groei ener

zijds en het zich verbreidende besef van de eenzijdigheid van eko

nomiese groei als deze uitsluitend in financieel-ekonomiese termen 

werd getematiseerd anderzijds. 

De stagnatie in de ekonomie, de 1kontinuiteitsproblematiek 1 in ter

men van de nota, kreeg beduidend meer aandacht dan de 'selektivi

teitsproblematiek'. 

De kontinuiteitsproblematiek maakt een matiging van de loonkosten

ontwikkeling en een ombuiging in de groei van de kollektieve uit

gaven noodzakelijk. Het winstinkomen zou daarmee worden verruimd 

en de basis voor ekonomiese groei leggen. Dit beleid ging onder het 

motto 'winst is werk' het land in. 

Het ekonomies struktuurbeleid zou zich moeten richten op de omvang 

en de kwaliteit van de werkgelegenheid en de kontinuiteit van be

drijvigheid. Specifieke doelstellingen van dit beleid waren voldoen

de arbeidsplaatsen, zowel in lqwalitatief als kwantitatief opzicht, 

een hoge arbeidsproduktiviteit, een evenwichtig patroon van ekono

miese aktiviteiten en een redelijke regionale spreiding daarvan. 

Het aksent lag evenwel op een algemeen groeibeleid; de industriële 

sektor kreeg geen specifieke nadruk. 

Ook het voorgestelde instrumentarium was voornamelijk algemeen van 

aard. Als voornaamste peilers van het ekonmmies beleid kwamen naar 

voren: generieke loonkostenmatiging, globale stimulering van de be

drijfsinvesteringen, vergroting van de export, stimulering van de 

innovatie en verhoging van de arbeidsproduktiviteit. 

Het selektieve karakter van het beleid werd daarmee in de nota in 

beleidsmatige zin weinig geproifleerd. De hieraan gewijde delen in 

de notawarenvoornamelijk inventariserend van aard. 

Als enkele van de belangrijkste voorstellen in het 'generieke' 

struktuurbeleid kunnen worden genoemd: 
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1. de mogelijkheid tot het verlenen van achtergestelde ten-

einde in bedrijven de als ongunstig ingeschatte verhouding vreemd/ 

eigen vermogen te beïnvloeden en daarmee meer risikodragend ver

mogen naar de ondernemingen te sluisen; 

2. projekten om de produktiviteit te verhogen, zoals een landelijk 

voorlichtingsprojekt met een persoonlijke benadering voor kleinere 

ondernemingen, kwaliteitswaarborgsystemen, normalisatie van pro

dukten, etc.; 

3. een intensiever sektorbeleid, dat zich zou moeten richten op her

strukturering, uitbreiding van hoogwaardige sektoren en op de 

ontwikkeling van geheel nieuwe aktiviteiten. (speerpunten) 

Ten behoeve daarvan zouden onder andere 'sektorraden', met als 

taak het op innovatie gerichte opstellen van onderzoekprogramma's 

voor de middellange termijn, moeten worden opgericht. Ook de NEHEM 

werd hiervoor beter toegerust. Allereerst kon deze zelf initia

tieven gaan nemen voor herstruktureringsprojekten en hoefde niet 

meer te wachten tot binnen een bedrijfstak over te nemen stap

pen overeenstemming was bereikt. Verder zou de NEHEM een rol gaan 

spelen bij de uitvoering van de uit de sektorstruktuuronderzoeken 

voortvloeiende herstruktureringsplannen. 

Een nieuwe wet 'Regelen ter stimulering en sturing van de investe

ringen' (WIR), welke vlak na het verschijnen van de nota in het par

lement werd ingediend, verbond globale en specifieke maatregelen met 

elkaar. De wet diende als vervanging van de investeringsaftrek en 

de vervroegde afschrijving. Zodoende zouden investeringsstimulansen 

kunnen worden gegeven aan zowel winstgevende, als verliesleidende 

bedrijven. Dit laatste was in het voorgaande systeem niet mogelijk. 

De premies moesten investeringen stimuleren, Door de hoogte van de 

subsidies te koppelen aan een aantal kriteria zou een specifiek 

sturende werking ontstaan. 

Aanvankelijk hadden de kriteria betrekking op de omvang van de be

drijvigheid (in de vorm van een kleinschaligheidstoeslag of een 

toeslag voor zeer grote projekten) en de ruimtelijke spreiding 

{in de vorm van een regionale toeslag in gebieden met een hoge werk

loosheid of een ruimtelijke ordeningstoeslag in steden die in het 

ruimtelijk beleid een spreidingsfunktie hadden). 

Extra financiële prikkels zouden ook kunnen worden toegekend in be

drijfstakken als na tripartite overleg overeenstemming over een ge

wenste herstrukturering bestond. 
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De kriteria zèlf waren in de nota nauwelijks uitgewerkt. 

De val van het kabinet Den Uyl, de lange kabinetsformatie en bezwa

ren vanuit de EEG tegen bepalen delen van de WIR, waaronder de re

gionale toeslag, vertraagden de invoering ervan. Pas in 1978 werd 

deze in het parlement behandeld en aangenomen. 

3.2. Steunverlening bedrijven. 

Zoals in het vorige hoofdstuk is uitgewerkt, werd in 1972 de NEHEM 

opgericht om de overheidspolitiek ten behoeve van bedrijven en be

drijfstakken te stroomlijnen. Door minister Langman werd daarbij ge

suggereerd dat de individuele steun van het rijk aan individuele 

bedrijven znu worden teruggedraaid, ten gunste van een systematiese 

aanpak. 

In het midden van de jaren zeventig steeg deze vorm van steunver

lening, onder Lubbers, snel en tot grote hoogte: in 1973 bedroeg de 

totale financiële steunverlening aan noodlijdende bedrijven 50 mln. 

gulden, in 1976 was dat opgelopen tot 1,5 mrd. en in 1978 tot 1,75 

mrd. gulden. (34) 

Bij noodlijdende bedrijven bleek vaak onvoldoende interesse in 

een strukturele verbetering van de bedrijfstak via de NEHEM en vooral 

grote bedrijven klopten direkt en vaak met sukses aan bij het Minis-

van Económische Zaken om individuele steun. 

Er bestonden twee typen regelingen: de Werkgelegenheidsgelden en 

de Regeling Bijzondere Financiering. 

Deze laatste bestond al sinds 1945 en werd in de jaren vijftig en 

gebruikt voor garantiekredieten aan snel groeiende industrie

en. Ten behoeve van de ekonomiese ontwikkeling in Zuid Limburg en 

later ook in het noorden kreeg deze een wat ruimere interpretatie 

in de vorm van garanties die voor streekontwikkeling van belang wer

den geacht, maar waarvan de financiering problemen bleef opleveren. 

Evenals bij de Werkgelegenheidsgelden werden bij de toepassing van 

deze regeling in de jaren zeventig geen strakke kommerciële kri

teria meer toegepast: de doelstelling van de beide regelingen was 

het behoud van de werkgelegenheid. 

Dit steunbeleid bestond uit ad hoc reakties op noodsituaties •. Het 

ontbrak aan doelstellingen en toepassingskriteria die deze indivi

duele steunverlening' in bredere industriepolitiek liet passen. 
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Als kriteria voor de toepassing van de regelingen diende het werk

loosheidspercentage van de regio's waarin het bedrijf was gevestigd 

temnins·te 7 % te zijn of er dienden minimaal 100 arbeidsplaatsen 

in het geding te zijn. Verder mocht het steunbedrag per arbeids

plaats niet meer dan 20.000 gulden, oplopend tot 30.000 gulden in 

regio's met excessieve werkloosheid, bedragen. Deze kriteria dienden 

als richtlijn. In de praktijk werd er dikwijls van afgeweken. 

Ondanks de omvang van de uitgekeerde bedragen gebeurde dit haast 

zonder enige vorm van kontrole. In 1976 ging 60 % van de gelden naar 

zeven grote ondernemingen, terwijl de andere 40 % bij 153 bedrijven 

terecht kwam. In 1979 ontvingen zelfs vijf bedrijven met meer dan 

1.000 werknemers 90 % van deze gelden. (35) 

Een gevolg daarvan was dat de verdeling van deze gelden in regio

naal opzicht zeer onfelijkmatig was: het merendeel van deze grote 

bedrijven zetelde in het westen. 

Van de 2,98 mrd.gulden die in de jaren 1975-1978 als Werkgelegen

heidsgelden werden uitgekeerd, kwam slechts 13 % in de drie noorde

lijke provincies teLecht. (36) 

3.3. Bezuinigingen en loonmatiging. 

Vanaf 1976 keerde het tij. In internationaal verband kregen de voor

standers van een politiek ter bestrijding van de krisis middels for

se bezuinigingen en het wegnemen van wat als 'de beperking van de 

vrije markt' werd gezien, de overhand. Van groot belang bij de me

ningsvorming hieromtrent in Nederland, was het makro-ekonomies model 

van het Centraal Planbureau. "Er is bijna geen land ter wereld' kon

stateerden Driehuis en Van der Zwam 'waar de toepassing van macro

economische modellen bij de voorbereiding van het economisch beleid 

zo'n belangrijke rol speelt als in ons land'. (37) 

In dat model, waarvan de grondslag was gelegd door Den Hartog en 

Tjan, werd een verband gelegd tussen de verhoging in de werkgelegen

heidsontwikkeling in de tweede helft van de jaren zestig en de ver

snelling in de stijging van de reële arbeidskosten, dat is de loon

voet gerelateerd aan de producentenprijs, in dezelfde periode. 

Uitgaande van de specifiek veronderstelde techniese karakteristieken 

van de kapitaalgoederenvoorraad, opgebouwd uit jaargangen met een 

van jaar tot jaar stijgende arbeidsproduktiviteit en een konstante 

kapitaalsproduktiviteit en een voorondersteld ondernemersgedrag, 

waarin is opgenomen dat een jaargang machines wordt afgestoten in-
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dien de arbeidskosten in een jaargang de produktieopbrengst over

treft, werd gekonkludeerd, dat de snellere arbeidskostenstijging 

had geleid tot een versnelling in de afstoot van oude jaargangen 

machines mèt de daarbij behorende arbeidsplaatsen. (38) 

Op deze wijze werd een bijzonder strikt verband tussen werkloosheid 

en arbeidskostenstijging gelegd. De beleidsmatige konklusie die 

daaruit werd getrokken was die van de loonmatiging. 

Nog ten tijde van het kabinet Den Uyl werd het stimuleringsbeleid 

vervangen door de in 1976 door de minister van Financiën, w;Duisen

berg (PvdA), ontworpen 1 %-operatie. Vanaf 1977 zouden de overheids

uitgaven slechts met 1 % mogen groeien. Tegen de achtergrond van 

vele procenten die de overheidsuitgaven tot dan toe jaarlijks waren 

toegenomen, en het feit dat deze toename voornamelijk betrekking 

had op de aspekten van kwaliteit van hèt leven, was dit een dras

tiese en pijnlijke ingreep. De snelle stijging van de rijksbegroting 

betrof met name de posten onderwijs, gezondheidszorg, kultuur, re

kreatie, maatschappelijk werk, volkshuisvesting en stadsvernieuwing. 

Daarnaast namen de uitgaven voor sociale zekerheden sprongsgewijs 

toe: een steeds groter aantal mensen moest een beroep doen op de 

werkloosheids-, bijstand- of WAO-uitkeringen. 

Het kabinet werd in het begin van 1977 door het CDA ten val gebracht. 

De verkiezingen, waaruit de PvdA groter dan ooit naar voren kwam, 

resulteerde in een CDA-VVD kombinatie onder leiding van minister

president A.A.M.van Agt (CDA) en VVD-leider H. Wiegel. Deze pre

senteerde zich aanvankelijk als een voortzetting van het voorgaan

de kabinet. Achteraf gezien bleken de eerste jaren van dit kabinet 

een soort overgang naar een nieuw keerpunt in het sociaal-ekonomies 

beleid: Bestek '81 met een bezuiniging op de overheidsuitgaven ten 

behoeve van het rendementsherstel van het bedrijfsleven van 10 mrd, 

gulden. 

Het sociaal-ekonomiés beleid was sterk bepéJ.ald geweest door interne 

spanningen. De aanzetten tot een selektief groeibeleid en een ge

richte sektorstruktuurpolitiek stond tegenover een snelle groei 

van het individuele steunbeleid aan bedrijven op ad hoc basis, zon

der dat daarbij kriteria werden gehanteerd die verwezen naar een 

systematiese aanpak. De 'kontinuiteitsproblematiek' kende een weer

spannige relatie met de 'sektorstruktuurproblematiek'. Deze interne 
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spanningen kwamen ook in het regionaal beleid sterk naar voren. 

Met de verscherping van de krisis en -ook in internationaal verband

de versterkte oriëntatie op de marktsektor, evolueerde het beleid 

van pogingen tot sturing van marktprocessen naar het elimineren van 

beperkingen in de ontwikkeling van de markt. 

4. DE HOOFDLIJNEN IN HET REGIONAAL BELEID 1973-1977 

In de eerste van de zeventiger jaren werd de problematiek waarvoor 

het regionaal beleid een oplossing diende te geven, geheel gefor

muleerd in termen van kongestie en spreiding. De achterliggende over

wegingen waren, zoals in het vorige hoofdstuk uitvoerig uiteengezet: 

l. de vermindering van de spanning in het westen des lands, vanwege 

de inflatoire druk die daarvan uitging; 

2. in brede kring toenemende gevoeligheid voor de keerzijden van de 

sterke ekonomiese groei in de vorm van miljeuvervuiling, ruimte

gebrek en de eindigheid van grondstoffen; 

3. de diskrepantie tussen hoge maatschappelijke kosten die een sterke 

koncentratie van aktiviteiten in het westen met zich meebracht 

en de bedrijfsekonom~ese voordelen van deze koncentratie; 

4. de konvergentie in de regionale ontwikkeling en de relatief lage 

werkloosheid; 

5. de sociale spanningen in Oost Groningen welke nog vers in het 

geheugen lagen, terwijl ook uit Limburg signalen van tanend ver

trouwen in de regeringspolitiek Den Haag bereikten. 

De herstruktureringsproblematiek werd geheel genegeerd en ook het 

karakter van de industrialisatie van de stimuleringsgebieden werd 

niet als een beleidsrelevant vraagstuk beschouwd. 

Het instrumentarium was bijna uitsluitend gericht op de opvoering 

van de mobiliteit.van kapitaal en arbeid: 

1. een meerjarenplan voor de verbetering van de infrastruktuur in 

het noorden en Zuid Limburg; 

2. de hoogte van de investeringspremieregeling voor industriële be

drijfsuitbreiding werd opgevoerd van 10 naar 15 %; de premie voor 

nieuwe vestigingen bleef 25 %. De tewerkstellingsvoorwaarde bij 

de IPR voor diensten, dat tenminste 75 nieuwe arbeidsplaatsen 

in het geding moesten zijn, verdween; 

3. een verplaatsingsregeling vo'or industriële bedrijven van de Rand

stad naar het noorden of Zuid Limburg. Deze regeling was tot dan 
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toe alleen voor Oost Groningen van kracht geweest; 

4. twee migratieregelingen die de met de' bedrijven uit de Randstad 

naar de steunregio's meeverhuizende arbeidskrachten, subsidieer

den. 

Verder gold voor het noorden nog een loonsubsidie van 35 % bij het 

in dienst nemen van arbeidskrachten die tenminste één jaar lang werk

loos waren geweest. (39) 

De maatregel die gericht was op het benutten van specifieke 

mogelijkheden van de regio, was de financiering van toeristiese pro

jekten, zowel in het noorden als in Zuid Limburg. 

Op langere termijn zou het spreidingsbeleid worden geïntensiveerd 

door een viertal maatregelen: 

de eerste twee daarvan waren gebaseerd op het afremmen van de groei 

van de Randstad middels.een selektieve investeringsheffing en in 

het bijzonder van de regio Den Haag, via een versterkte spreiding 

van de rijksdiensten naar het noorden en zuiden des lands; 

in het begin stond ook het Integraal Struktuurplan voor het Noorden, 

als derde maatregel, sterk in het teken van de spreiding en ontlas

ting van de Randstad; (40) 

het vierde voorstel, een Perspektievennota voor Zuid Limburg, moet 

naast het spreidingskoncept ook in verband worden gebracht met het 

dan nog niet afgerond mijnsluitingsprogranuna. 

Geen van deze vier ideeën, die in kabinetsbesluiten werden vervat, 

was ten tijde van het besluit operationeel uitgewerkt en mij lijkt 

dat de konsekwenties ervan niet voldoende waren onderzocht. 

Dit bleek toen het kabinet Den Uyl ieder van deze voorstellen over

nam en trachtte uit te werken. 

Met de voorstellen werd ook de konceptie van het regionaal beleid 

als spreidingsbeleid overgenomen en dat leverde in de eerste maanden 

van de regeringsperiode een heftig konflikt tussen het kabinet ener

zijds en noordelijke gewesten en de Tweede Kamerfraktie van de PvdA 

anderzijds. Deze laatsten eisten de oprichting van een regionale 

ontwikkelingsmaatschappij voor het noorden, als antwoord. op de her

struktureringsaspekten van de noordelijke problematiek. We komen 

daarop terug in paragraaf 8. 

De opvatting dat de regionale problematiek komplexer was dan alleen 

de spreiding vanuit de Randstad, won snel terrein; in het bijzonder 

toen na de recessie vaft 1975, zoals Ïn paragraaf 2 beschreven, de 

spreidingstendenzen drasties verminderden en de stagnatie in de 
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regionale ontwikkeling vele verschijningsvormen bleek te hebben. 

Het regionaal beleid in deze periode is te zien als een poging hier

op aan antwoord te vinden. Het resultaat daarvan was sterk bepaald 

geworden door de veralgemening van de krisis na 1975 en in het bij

zonder de snelle stijging van de werkloosheid aan de ene kant en 

de politieke krachtsverhoudingen daar tegenover, 

4.1. Vijf vragen, 

In het debat over de heroriëntatie van het regionaal beleid namen 

vijf vragen een centrale positie in. Deze waren verbonden met 

het funtktioneren van het marktmechanisme en de mate waarin dit ga

rant stond voor een gewenste allokatie van ekonomiese aktiviteiten 

over het land. De kern daarbij was een spanning tussen bedrijfs

ekonomiese en maatschappelijke doelen: naarmate deze beide sterker 

uiteenlopen en in politieke verhouding tot uiting kwamen, resulteer

de de diskussie over het funtkioneren van het marktmechanisme in aan

passingen ervan, 

De vijf vragen waren: 

J, in hoeverre was sprake van een selektiviteit in het funktioneren 

van de kapitaalsmarkt waardoor de ekonomiese ontwikkeling in be

paalde regio's stagneerde en was het wenselijk hieraan met insti

tutionele maatregelen tegemoet te komen; 

2. in hoeverrewarenbedrijfsekonomiese doelstellingen als onaantast

baar te zien, c.q.dienden sociale overwegingen, zoals het voor

komen van werkloosheid, een rol in het beleid te spelen; 

3, in hoeverre waren staatsbedrijven ten behoeve van een versterking 

en herstrukturering van de ekonomie in bepaalde s wenselijk; 

4. welke zelfstandige ontwikkelingsmogelijkheden bestonden er in de 

afzonderlijke regio's; 

5. in hoeverre vormde de bestaande traditie in het regionaal beleid 

als een door de rijksoverheid gereguleerde spreidingspolitiek 

een rem op de ontwikkeling van de afzonderlijke regio's? 

Ook halverwege de zestiger jaren, ten tijde van de recessie in 1966-

1967, waren deze kwesties met enige klem naar voren gebracht. Eko-

nomiese en de politiek van opeenvolgende konfessioneel-liberale 

kabinetten, voor wie de werking van het marktmechanisem en het ren

dement van partikuliere ondernemingen een hoeksteen van het beleid 

was, hadden deze echter naar de achtergrond verdrongen. 
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ad. 1. 

De selektiviteit van de kapitaalmarkt werd door regionale autoritei

ten regelmatig als een van de belemmeringen van de ekonomiese ont

wikkeling van hun gebied naar voren gebracht. Met name voor kleine 

en middelgrote bedrijven in probleemgebieden zouden bij nationale 

en internationale banken drempels bestaan. (41) 

Zoals we in hoofdstuk II hebben gezien, vormde dit in de jaren der

tig in Limburg aanleiding tot de oprichting van de Industriebank 

Limburg N.V., waarin de provinciale en lokale overheid een meerder

heidsbelang had. 

De Regeling Bijzondere Financiering werd vanaf 1965 ook toegepast om 

niet-bankabele projekten die voor versterking van de regionaal-eko

nomiese struktuur van Zuid Limburg en -wat later- het noorden belang

rijk werden geacht van de grond te krijgen. 

Door het Ministerie van Financiën werd ten stelligste ontkend dat er 

sprake was van een institutionele bottle-neck bij de financiering 

van industriële projekten i'n.stimuleringsgebieden. (42) 

ad. 7.. 

Lange tijd hadden bedrijfsekonomiese doelstellingen, waaronder het 

behalen van rendement, in de politiek een onaantastbare positie ge

had. De bezwaren tegen de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening 

koncentreerden zich bijvoorbeeld voor een belangrijk deel op de keu

ze die hierin werd gedaan voor het realiseren van immateriële, maat

schappelijke doelen, ook als dat enige vermindering van de ekonomiese 

groei zou betekenen. 

Het tegenovergestelde gebeurde vanaf 1974, toen vanwege de snelle toe

name van de werkloosheid uit werkgelegenheidsoverwegingen, zoals we in 

paragraaf 3.2. zagen, niet renderende bedrijven in stand werden ge

houden en bedrijfsverliezen op de maatschappij werden afgewenteld. 

ad. 3. 

Over de vraag naar de wenselijkheid van staatsbedrijven ten behoeve 

van de versterking van de ekonomiese groei, bestonden grote menings

verschillen. 

De partijen waren het eens over de stelling dat als het partikulier 

initiatief, om welke reden dan ook, naliet bepaalde essentiële funk

ties te vervullen, deze via de staat moesten worden verricht. De li

beralen en de konfessionele partijen stonden staatsbedrijven onder 
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bepaalde omstandigheden toe, maar waren er in principe geen voor

standers van. De linkse partijen waren dat, met onderlinge nuances, 

wel.Verschillende opeenvolgende kabinetten hadden de mogelijkheid 

van staatsbedrijven, of industrieën met staatsdeelname, niet uit

gesloten. De rol van DSM in de industriële herstrukturering van 

Limburg werd in het algemeen als positief ervaren. Hoewel over moda

liteiten veel verschil van mening bestond, waren zowel door het kabi

net Cals (socialisties-konfessioneel) als door het kabinet De Jong 

(konfessioneel-liberaal) voorstellen ontwikkeld en verdedigd om in 

het noorden en Limburg industriële 'motoren' middels aktieve staats

deelname van de grond te krijgen. 

ad. 4. 

Door het ontbreken van een gerichte sektorpolitiek was de vraag naar 

de zelfstandige ontwikkelingsmogelijkheden van de afzonderlijke re

gio's nooit systematies beharldeld. De dominante opvatting was, dat 

de regio's vanzelf zouden groeien als aan bepaalde, externe, voor

waarden was voldaan. De benutting van het aardgas of magnesium uit 

de Groningse bodem ten behoeve van de industrialisatie is bijvoor

beeld van meet af aan een omstreden zaak geweest. 

De ontwikkeling van het toerisme is een van de positieve voorbeelden. 

ad. 5, 

In het vorige hoofdstuk hebben we het gewicht van de kontinuiteit 

van het regionaal beleid als spreidingsbeleid behandeld. Ook in de 

speelde dit een voorname rol. 

4,2, Het kabinet Den Uyl. 

Het antwoord dat ten tijde van het kabinet Den Uyl werd ontwikkeld 

op de beperkingen van het spreidingskoncept, was meerledig en bestond 

uit: 

1. aanzetten tot een aktiever kongestiebestrijding middels de uit

werking van de SIR en de spreiding van de rijksdiensten; 

2. een intensivering van de planning, zowel door de verbetering van 

de beleidsvoorbereiding als door de intensivering van het over

leg tussen de departementen en de verschillende overheidsnivo's, 

waarbij ook voor inspraak ruimte werd ingebouwd; 

3. de van de regionale dimensie van de ekonomiese struk-

tuurveranderingen middels de oprichting van regionale ontwikkelings-
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maatschappijen en het afremmen van het tempo van bedrijf sslui

tingen via individuele 

4. een intensivering in en financieel opzicht, van het 

, traditionele regionas.l beleid bij het inzetten van de recessie 

in 1975, 

Na de recessie van 1975 kreeg het regionaal beleid meer en meer een 

defensief karakter: het voorkomen van bedrijfsslutingen in gebieden 

waar de werkloosheid reeds ver boven het landelijk gemiddelde was ge

stegen. (43) 

In de vorm van enkele monografieën zullen we ieder van de hier ge

noemde karakteristieken in het beleid bespreken. 

5, DE SELEKTIEVE INVESTERINGSREGELING (SIR) 

Aanvankelijk gelanceerd als een relatief eenvoudig idee in het kader 

van maatregelen tot het afremmen van de konjunktuur, liep de SIR uit 

op een regeling, waartegen vanaf het begin geweldige wêerstand bestond. 

Deze had voornamelijk op het negatieve en werende karak-

ter van de voorgestelde Het spreidingsbeleid was tot dan 

toe gebaseerd geweest op de hoop en de verwachting dat de financiële 

stimuli, de relatief ongunstige arbeidsmarktsituatie en het ruimte

gebrek in het westen, ondernemingen voldoende aanleiding gaven tot 

verplaatsing naar elders. Een dergelijk als 'positief' aangeduid in

strumentarium werd nu aangevuld met een 'negatief' element. 

De intentie van de was een sterkere spreiding, maar een 

-algemeen erkend- gevolg zou zeker ook een verlangzaming van de groei 

in de Randstad en daarmee van de groei van de nationale ekonomie 

zijn. 

De scheidingslijn tussen voor- en tegenstanders liep door verschil

lende politieke partijen heen: de VVD had grote reserves, hoewel 

zij de minister had geleverd onder wiens verantwoordelijkheid de 

plannen in eerste instantie werden ontworpen. De grote konfessionele 

partijen waren verdeeld. 

De Tweede Kamerfraktie van de PvdA was vóór een dergelijke regeling, 

hoewel een aantal partijgewesten en llemeentebesturen waarin zij sterk 

was vertegenwoordigd, zich zeer fel tegen deze regeling keerden. 

Een extra komplikatie ontstond, doordat de eerste uitwerking van de 

regeling geschiedde in het konfessioneel-liberaal kabinet Biesheuvel, 
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waarin ondernemersvrijheid en het profijtbeginsel tema's vormden. 

De regeling werd wet in het socialisties-konfessioneel kabinet Den 

Uyl, maar niet voordat in de oorspronkelijke opzet belangrijke wij

zigingen waren aangebracht. (44) 

De benadering van de problematiek was in de eerste opzet konjunktuur

politiek van aard: de sterke ekonomiese groei diende te worden be

streden door beperkertde maatregelen in de vorm van een sterkere be

lastingheffing. De kongestiebestrijding zou daarmee in de traditie 

van het globale beleid blijven. De VVD-minister Langman gaf zijn 

voorkeur aan 'het economisch proces (dat) zich in het algemeen door 

de private rentabiliteitsberekening laat leiden en dat de overheid 

door het in rekening brengen van de zgn. ongecompenseerde effecten 
of door heffingen dan wel het hanteren van een verbods- dan wel 

vergunningenstelsel zodanig correcties aanbrengt op de beslissingen 

die uit de private rentabiliteitsberekening zouden kunnen voort

vloeien, dat een maatschappelijk gezien aanvaardbaar resultaat wordt 

bereikt'. (45) 

Het ingrijpenwasgebaseerd op de vrije ondernemingswijze produktie 

en op het toepassen van he-t 'profijtbeginsel', waarbij een aanwijs

baar en in geld uitgedrukt verband werd gelegd tussen de aktiviteiten 

van ekonomiese subjekten, en waarbij de rekening van aan andere sub

j ekten berokkend nadeel aan de veroorzakers daarvan diende te worden 

gepresenteerd: voor het profijt van de agglomeratievoordelen in het 

westen zou in de toekomst een rekening worden aangeboden in de vorm 

van de SIR als tegemoetkoming in de maatschappelijke kosten die een 

dergelijke agglomeratie met zich meebracht. (46) 

De strulturele aspekten van de kongestieproblematiek werden op deze 

wijze ondergeschikt gemaakt aan het instrumentarium dat van konjunk

tuurpo 1i t ieke aard was. ( 4 7) 

5.1. De heffingsgrondslag. 

De vaststelling van de heffingsgrondslag leverde grote problemen 

op. Aanvankelijk werd gesproken over een heffing op nieuwe bedrijfs

gebouwen. 

Dat gaf bedrijven echter teveel mogelijkheden deze 'te ontgaan': 

als in een oud gebouw investeringen in machines werden verricht, 

waarvoor nieuwe arbeidskrachten nodig waren, werd de kongestie ver

sterkt zonder dat de heffing daarop invloed had. In de petro-che

miese industrie en de scheepsbouw vonden de meeste investeringen 
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plaats in de open lucht,rO'okdaarvan ging een sterke impuls tot ver

dere kongesrie uit, die niet onder de heffing zou komen te vallen. (48) 

Na veel plussen werd door de regering, als voorbeslissing, de 

knoop doorgehakt. Als heffingsgrondslag werd vastgesteld: inves

teringen in bedrijfsgebouwen en installaties in de open lucht, Daar

door werden alleen nieuwe projekten (vestigingen en uitbreidingen 

vanaf een bepaald minimum) en geen reeds bestaande vaste bedrijfs

aktiva belast. , 

Voor investeringen in gebouwen en installaties in de open lucht, die 

inuners aanmerkelijk sneller verouderden, werd een gedifferentieerd 

tarief toegepast: 40 % over bedrijfsgebouwen, niet zijnde kantoor

gebouwen, 20 % over kantoorgebouwen, 5 % over investeringen in ou

tillage buiten bedrijfsgebouwen. Deze percentages waren vastgesteld 

op basis van een CPB-model over de verhouding tussen een zeker hef

fingspercentage en de graad van daling van de investeringen en de 

verhouding tussen investeringen in gebouwen en outillage voor ver

schil lende bedrijfstakken. 

Het model kende vele vooronderste!lingen die de uitkomsten aanzienlijk 

beïnvloedden. 'Het percentage dat gekozen is', luidde een ambtelijk 

advies aan de minister 'is voorshands natte-vinger-werk'. (49) 

Berekend was verder dat op basis van deze percentages de opbrengst 

van de heffing ongeveer 300 mln. gulden zou bedragen. Minister Wit

teveen hield een sterk pleidooi om in de wet een maximumheffing van 

100 % voor gebouwen en 12,5 % voor installaties op te nemen. Men 

hoefde, in zijn ogen, niet direkt het maximim te berekenen, maar 

de mogelijkheid moest er zijn. was hierbij zijn wens het 

'gat in debegroting' te vullen. (50) 

De opbrengst kwam ten goede aan de algemene middelen, Daarmee werd 

afgeweken van een eerdere opzet waarin ,de SIR-gerden, konform de 

door de regering steeds in onderlinge samenhang gepresenteerde pro

blematieken, zouden dienen voor de verdere industrialisatie van ge

bieden buiten het westen. 

Als aanvulling werd voor die plaatsen 'waar te vrezen valt dat met 

heffingen alleen (indien men deze niet tot een minder gewenste grote 

hoogte wil opvoeren) nièt voldoende effect valt te bereiken of waar 

in ieder geval de overheid het 

het verloop van de betrokken 

vergunnigenstelsel voorgesteld. 

acht een sterke greep op 

te kunnen hebben', een 

Hieronder zouden alle nieuwe gebouwen met bouwkosten boven 1 mln. 
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en installaties van meer dan 5 mln. gulden in de Rijnmond en kan

toren en grote bouwprojekten vanaf 10 mln. gulden in het hele SIR

gebied vallen. (51) 

Het kabinet Biesheuvel viel voordat het tot een parlementaire be

handeling van haar wetsvoorstel kwam. 

5.2. Het vergunningenstelsel. 

Na de kabinetswisseling stelde Den Uyl in de regeringsverklaring: 

'het kabinet staat in grote lijnen achter de uitgangspunten van het 

wetsontwerp selectieve investeringsregeling, maar beraadt zich nog 

over de wijze van uitvoering en de te hanteren middelen'. Al snel' 

bleek dat dit een aksentverschuiving inhield: in het begin was het 

vergunningenstelsel bedoeld als aanvulling op het heffingsstelsel, 

in de opvatting van de nieuwe minister van Economische Zaken, Lub

bers (KVP),diende het heffingenstelsel juist een aanvullend karakter 

te krijgen. De nadruk kwam dienovereenkomstig op het vergunningen

stelsel. 

In het verlengde van de opvattingen van de SER en RARO, diende niet 

zozeer gestreefd te worden naar een afremmen van de investeringen, 

alswel naar een geïntegreerd ruimtelijk inrichtingsbeleid in het 

westen. 

De troonrede van 1973 sprak zelfs over de SIR als •een begin van de 

toetsing van investeringen op hun betekenis voor de maatschappij als 

geheel 1 • (52) 

Naast het inrichtingsaspekt, dat als logies gevolg een vergunningen

stelsel kende, golp nog een financieel aspekt: de hoge maatschap

pelijke kosten van de verdere groei van de Randstad dienden te wor

den ge~ompenseerd. Een heffingenstelsel diende om de kosten die wer

den veroorzaakt door nieuwe bedrijfsvestigingen en uitbreidingen 

te kompenseren. Daarmee was het konjunkturele aspekt, dat ook al 

in de laatste fase van het kabinet Biesheuvel op de achtergrond was 

geraakt, geheel uit de regeling verdwenen. 

Op deelmarkten begon zich in de Randstad werkloosheid te manifesteren, 

in eenaantal bedrijfstakken trad een daling van de winst op en de be

volkingstoename was geringer dan verwacht. 

Om deze redenen dienden volgens Lubbers de heffingspercentages, van

wege de remmende invloed op de ekonomie, te worden verlaagd en de 

selektiviteit van de SIR, middels een uitbreiding van het vergunningen-
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stelsel, te worden verhoogd: in beginsel zouden alle bouwwerken 

boven 1 mln. gulden en alle installaties boven 5 mln. gulden in het 

hele westen onder het stelsel moeten vallen. 

Naast de SIR beoogde Lubbers een neutraliserend effekt voor de be

drijven in de Randstad te verkrijgen door een extra stimulans op de 

investeringen in te voeren in de vorm van een investeringsaftrek of 

vervroegde afschrijving. Tot dan toe bestonden deze beide fiskale 

voordelen sinds 1969 voor alle gebieden buiten het westen. Zonder 

het drukverschil tussen het westen en overige Nederland op te hef

fen, zou'de remmende invloed van de heffing op de ekonomiese groei 

dan kunnen worden teruggebracht. (53) 

Geen van beide punten vond in de ministerraad instemming. (54) 

De parlementaire behandeling zou echter andere grote wijzigingen 

in het wetsvoorstel opleveren. 

5.3. De meldingsplicht. 

Vanuit de ARP werd geopteerd voor een meldingsplicht voor investerin

gen in de Randstad. Er zou daardoor een overlegsituatie tussen over

heid én onderneming ontstaan, waarbij op de vestigingsmogelijkheden 

buiten de Randstad en in het bijzonder in de probleemgebieden kon 

worden gewezen. (55) 

Aan het idee, hoe aantrekkelijk het als alternatief voor vergunning 

en heffing in de ogen van sommigen ook was, kleefden er vele juri

diese en techniese bezwaren aan, die het zeer moeilijk uitvoerbaar 

zouden maken. 

In het kamerdebat over het uiteindelijke wetsvoorstel werd zowel 

door Van Aardenne, die namens de VVD het woord voerde, als door het 

ARP-lid Schouten, die dat namens de KVP, ARP en CHU deed, '!!:eer scher

pe kritiek geuit op het vergunningensysteem. Door het ontbreken van 

objektieve kriteria zouden beleidswillekeur en rechtsongeldigheid inde 

hand worden gewerkt. (56) 

Gesteund door de ARP, CHU en een deel van de KVP en de VVD, bracht 

Schouten -na er aanvankelijk zelf van te zijn afgestapt- toch een 

amendement met een meldingsplicht voor investeringen in de Randstad, 

als vervanging voor het vergunningensysteem, naar voren. 

Het vergunningenbeleid zou alleen hoeven te worden toegepast als er 

echt sprake zou zijn van een akute noodsituatie. De SIR zou, bij het 

wegvallen van het vergunningenstelsel, opnieuw de vorm krijgen die 

Langman er in het kabinet Biesheuvel aan had gegeven. 
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Lubbers onderkende de mogelijkheid tot beleidswillekeur bij het 

ontbreken van objektieve kriteria, maar was niet bereid, daarbij 

gesteund door de PvdA, PPR, PSP en D1 66, op het regeringsvoorstel 

terug te komen. 

De verhoudingen in het konfessionele kamp raakten, terwijl de VVD 

en de PvdA feitelijk aan de zijlijn stonden, in een impasse. Deze 

werd doorbroken door een kompromis, ontworpen door het KVP-lid 

Peijenburg. 

Het kompromis hield in, dat het vergunningènstelsel buiten de Rijn

mond werd ingeperkt tot grote projekten. Voor kleinere projekten 

kwam een meldingsplicht: een maand voordat de bouw begint, moest 

het voornemen daartoe bij het Ministerie van Economische Zaken 

worden gemeld; die melding zou zonodig kunnen worden omgezet in een 

vergunningenplicht. Naar aanleiding van de melding kon in ieder ge

val gesproken worden over een mogelijke verplaatsing van het ini

tiatief naar een lokatie buiten het westen. 

Het amendement Schouten werd met een krappe meerderheid verworpen, 

het voorstel van Peijnenburg aangenomen en de strijd om de wet SIR 

erdoor beslecht. 

Een apart probleem in de totstandkoming van de wet, vormde het vraag

stuk van de ruimtelijke begrenzing van het werkingsgebied ervan. 

5.4. De gebiedsafbakening. 

Als maatregel voor het afremmen van kongestie in de Randstad was 

de SIR in haar eerste opzet bedoeld voor Utrecht, Zuid- en Noord 

Holland, met uitzondering van de Kop. Als snel bleek dat dit weinig 

eenduidig was: 

1. binnen de grote steden voltrok zich een herstrukturering die ook 

gevolgen had voor hun ekonomie: met name bedrijven gelegen in de 

oude stadsdelen zouden bij een bedrijfsverplaatsing die in het 

kader van de stadsvernieuwing gewenst was, door toepassing van 

de SIR onevenredig zwaar belast worden; 

2. het inrichtingsbeleid in het westen was door minister Udink in 

1972 uitgebreid met een aantal 'groeikernen' bij de drie grootste 

steden, welke een flink deel van de bevolkingsgroei daarvan zou

den moeten opvangen. De SIR zou de groei van deze 'overloop'

gemeenten, die ook als beslissend werden gezien voor het welsla

gen van de stadsvernieuwing, te veel belasten; 

3. het zgn. 'groen hart' van de Randstad slibde onder invloed van 
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een suburbanisatie van bevolking en bedrijven dicht. Uit miljeu

hygiënies, rekreatief en landschappelijk oogpunt diende voor dit 

gebied een strikter beleid te worden gevoerd; 

4. aan de randen van het voorgestane SIR-gebied dreigden onevenwich

tigheden op te treden, doordat gemeenten net binnen en net buiten 

het gebied -die overigens in gelijksoortige omstandigheden ver

keren- verschillend behandeld zouden worden; 

5. in het direkte ''uitstralin.)l;sjl;ebied' van de Randstad lag in ooste

lijke richting de Veluwe. Daarin lagen gebieden met een hoge na

tuurlijke en landschappelijke waarde en deze dienden zoveel mo

gelijk in takt te worden gehouden. (57) 

De meerdere differentiaties die moeten worden aangebracht om aan 

ieder van de bovenstaande problemen tegemoet te komen, zouden resul

teren in een 'lappendeken' waarmee het systeem onwerkbaar werd. 

Lubbers wilde zo weinig mogelijk van de oorspronkelijke geografiese 

opzet afwijken. De :enige uitzondering in zijn ogen was de uitsluiting 

van Alkmaar en omgeving, vanwege de tegenstrijdigheid met het tege

lijkertijd gevoerde regionaal stimuleringsbeleid. 

Bij motie werd, nadat dit na felle debatten door de Provinciale Sta

ten van Gelderland was bepleit, ook de Veluwe onder het SIR-regime 

gebracht. (58) 

Op kaart V.2 is het uiteindelijke resultaat af te lezen. 

5.5. Het resultaat. 

De wet die op 19 maart in het Staatsblad werd afgekondigd, de 

centrale overheid de bevoegdheid om middels een stelsel van heffingen 

en vergunningen in te grijpen in de lokatie van de investeringen, 

met als doel een betere spreidingvan de investeringen over het land 

te bewerkstelligen. Heffingen werden verbonden met het verlenen van 

bouwvergunningen en beliepen 25 % van de kosten van gebouwen en 3 % 

van installaties. De heffing strekte zich uit over bouwkosten voor 

zover het bedrag 250.000 gulden bij gebouwen en 2 mln. gulden bij 

installaties werd overschreden. De percentages konden bij Algemene 

Maatregel van Bestuur worden gewijzigd. 

Geen heffing verschuldigd waren overheidsgebouwen, kerken, gebouwen 

ten behoeve van de land- en tuinbouw en het openbaar vervoer en ho

rekagebouwen.Naast het heffingstelsel kende de wet een vergunningen

stelsel. Het was verboden in het SIR-gebied gebouwen te (laten) bou

wen,zonder speciale vergunning, wanneer de bouwkosten meer dan 3 mln. 'of 
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installaties meer dan 15 mln. gulden kostten. 

Voor het Rijnmondgebied golden in dit verband bedragen van 1 mln. 

bij gebouwen en 5 mln. gulden voor installaties. 

Ook hier konden de bedragen bij Algemene Maatregel van Bestuur wor-

den veranderd. Een vergunning kon slechts worden geweigerd op grond 

van overwegingen die betrekking hadden op de koncentratie van be

volking of aktiviteiten, of op de ekonomiase struktuur of de arbeids

marktpositie van het gebied. De vergunningen werden verleend door 

de ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting & Ruim

telijke Ordening. Bij Algemene Maatregel van Bestuur kon deze be

voegdheid worden gedelegeerd aan een kollege van Gedeputeerde Sta-

ten of aan het Openbaar Lichaam Rijnmond. Dit laatste is binnen be

paalde grenzen ook gebeurd, Met uitzondering van de Rijnmond, waar 

een vergunningplicht gold, moesten investeringen in gebouwen of in

stallaties hoger dan 1, respektievelijk 5 mln. gulden tenminste êén 

maand voordat de bouw begon bij de minister van Economische Zaken 

kenbaar worden gemaakt. 

De invoering van de wet werd bepaald op 1 september 1974, maar,,eerst 

werd deze 28 mei 1975 nog gewijzigd: per Algemene Maatregel van Be

stuur werd het mogelijk gemaakt ook gebieden binnen het westen ge

heel of ten dele buiten de heffingen te plaatsen, 

Op 1 oktober 1975 werd de wet van kracht, 

Het drieluik van heffingen, vergunningen en meldingen zag er toen 

als volgt uit: 

heffingen 

gebouwen (boven 250.000,--) 

installaties (boven 2 mln.) 

vergunningen 

gebouwen 

installaties 

meldingsplicht 

gebouwen 

installaties 

RIJNMOND 

JO % 

3 % 

boven mln. 

boven 5 mln. 

OVERIG SIR-GEBIED 

0 % 

3 % 

boven mln. 

bovem S mln, 

Op 9 juni 1976 werd de SIR-heffing, zonder dat er ooit enig belasting

geld werd geïnd, bij het verschijnen van de Nota inzake de Selectieve 
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Groei in zijn geheel opgeschort. 

De jaarverslagen van de SIR over 1975 en volgende, laten een weinig 

florisant beeld van de invloed van de wet zien. 
'De mogelijkheid om via de melding een gesprek te openen over de ves

tigingsplaatskeuze van het bedrijf en te informeren over eventuele 

alternatieve locaties buiten het SIR-gebied, heeft tot op heden niet 

geleid tot een daadwerkelijke wijziging van de plannen'. 

In 1977 waren middels de vergunningenprocedure drie projekten gewei

gerd: twee kantoorpanden in de Utrechtse heuvelrug en een groot

winkelbedrijf aan een stadsrand in de Rijnmond. (59) 

6. DE SPREIDING VAN RIJKSDIENSTEN 

Naast de SIR gold de spreiding van rijksdiensten als een tweede type 

maatregel van het kabinet Biesheuvel ter ontlasting van de Randstad 

en in het bijzonder van Den Haag. De ideevorming over de 

van rijksdiensten ging terug tot het einde van de 

tijde van de sterke uitbreiding van het regionaal beleid. Er werd 

toen een spreiding van rijksdiensten bepleit, omdat deze éénderde 

van de totale stuwende werk~elegenheid in Den Haag uitmaakten. Het 

probleem werd uitsluitend gezien in termen van vermindering van de 

druk op de Randstad, Van werkgelegenheidseffekten in het land werd 

weinig verwacht, 

Tot de maatregelen van het kabinet Biesheuvel was de geschiedenis 

van het spreidingsbeleid er een van kommissies. Van een feitelijke 

spreiding was nauwelijk sprake, (60) 

Via de ambtelijke organisatie kwam de verantwoordelijkheid bij mi

nister Udink van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening te 

In zeer korte tijd werden via persoonlijke kontakten informaties 

over mogelijk te spreiden instellingen ingewonnen en ondanks alle 

relativeringen en waarschuwingen direkt gepubliceerd als kabinets

besluit; vóór de kamerverkiezingen van 1972 verscheen de nota 'De 

ontwikkeling van de Haagse agglomeratie en de afremming van de 

van de kantorensektor' ('Haagse Nota'). Daarin werd aangekondigd 

dat in de eerste vijf jaar 6.500 arbeidsplaatsen dienden te worden 

gespreid. In de daarop volgende vijf jaar kwamen daar nog eens 

9.500 bij. In totaal het dus om 16.000 arbeidsplaatsen, (61) 

Het werkgelegenheidseffekt daarvan werd voor 1990 geschat op 22.000 

arbeidsplaatsen. Dit extra-effekt werd toegeschreven aan de 
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kompenserende reakties: de ontspanning op de arbeidsmarkt zou de 

ontwikkeling van nieuwe verzorgende diensten stimuleren. Op de be

volkingsomvang zou het effekt in 1990 maximaal 1,5 % in Zuid Holland 

en 4 % in Den Haág kunnen zijn. (62) 

Een dergelijke aktieve spreidingspolitiek als bij de rijksdiensten 

werd voorgenomen was in de traditie van het regionaal beleid een no

vum. De overwegingen waren op de eerste plaats verbonden met een in

schatting van de situatie van Den Haag. Pas later werd de werkge-

·1egenheidssituatie in Zuid Limburg en het noorden naar voren ge

bracht. Allengs werd dit laatste het gewichtigste argument bij de 

verdediging van de in dit kader voorgenomen projekten. 

Nog vóór het kamerdebat besloot het kabinet Biesheuvel tot de ver

plaatsing van een deel van het CBS (2.000 arbeidsplaatsen) naar 

Heerlen. Het voelde zich dáarin gesteund door de positieve uitspra

ken in het merendeel van de verkiezingsprogrannna's van de politieke 

partijen van 1971 en door een met algemene stemmen aanvaarde motie

Keuning in december 1971, waarin instemming met het regeringsbeleid 

inzake de spreiding der rijksdiensten werd betuigd. 

Het kabinet Den Uyl nam het idee van de spreiding van de rijksdiens

ten over. 

Bij de verdere uitwerking bleek dat de gegevens uit de 'Haagse Nota' 

onvoldoende onderbouwd waren om er beleid op te baseren. 

Afgezien van de vele techniese problemen rezen ernstige menings

verschillen in het Georganiseerd Overleg tussen de regering en amb

tenarenbonden. Daarbij ware~ aan de orde vraagstukken als gedwongen 

verhuizing naar de in het spreidingsgebied genoemde gemeenten, de 

financiële positie van de werknemers, het werkklimaat, de bestuur

baarheid van de organisatie en de keuze van de vestigingsplaats bij 

spreiding. 

Het kamerdebat, eind augustus 1973, leidde tot een aanvaarding van 

de intentie en de omvang van de in de 'Haagse Nota' ~epresenteerde 

s~reiding van rijksdiensten. 

Daaraan was een touwtrekkerij over de lokatie van de te spreiden 

aantallen arbeidsplaatsen voorafgegaan. Naast Zuid Limburg, Gronin

gen -dat in de Nota Noorden des Lands 1972 als de tweede schrijf

tafel van Nederland was aangemerkt- en andere steden in het noorden, 

werden om verschillende redenen ook door de groeikernen Twente, 
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Zwolle, Arnhem en Nijmegen aanspraken op dergelijke diensten gemaakt. 

Nadat in maart 1974 een voorstel werd gepubliceerd, maakte de re-

op 24 april 1975 haar definitieve plannen bekend voor de 

eerste tranche. 

In Limburg werd naast een deel van het CBS een aantal kleinere diens

ten ondergebracht. Voor het noorden werd gekonkludeerd dat de geplan

de spreidingstaak slechts kon worden vervuld, als daar een grote 

dienst werd ondergebracht. Het kabinet koos hiervoor de Centrale 

Directie van de PTT. 

In de periode tussen maart 1974 en april 1975 werd de doelstelling 

voor het noorden, als gevolg van de gerezen problemen met de vak

organisaties, de PTT en de stijgende werkloosheid in Den Haag zelf, 

teruggebracht van 5.300 naar 3.400 arbeidsplaatsen. Ook kwam de na

druk meer te liggen op het spreiden van de zgn. 'groei'-diensten, 

waardoor het aantal werkelijk te spreiden arbeidsplaatsen verminder

de. Besluiten over de tweede tranche werden verschoven tot de be

handeling van de verstedelijkingsnota, (63) 

Eind augustus ging de Tweede Kamer, nadat besloten was tot enkele 

tegemoetkomingen in financiële zin aan de betrokken personen, akkoord 

met de plannen. 

Een motie van de CPN om de hele operatie te verwerpen als niet in 

het belang van ieder .van de betrokken regio's, werd met alleen voor

stemmen van de CPN, PSP, RKPN en BP verworpen. Datzelfde lot was een 

PSP-motie voor een open onde~zoek naar de mogelijkheden tot 

ding van de rijksdiensten, beschoren. (64) 

In 1976 trad onder invloed van de al eerder genoemde problemen een 

kentering in het spreidingsbeleid op: er werd vanaf dat moment uit

gegaan van de opvatting, dat de uitvoering van het spreidingsbeleid 

niet zou mogen leiden tot een aantasting van de bestaande omvang 

van de werkgelegenheid bij het rijk in de Haagse regio. De omvang 

van de spreiding werd gerelateerd aan de verwachte groei van de werk

gelegenheid in de periode 1980-1990 bij de rijksdiensten, gevestigd 

te Den Haag. 

Deze naar schatting 10.000 arbeidsplaatsen zouden afhankelijk van 

de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Haagse regio, kunnen 

dienen voor een flexibele en indikatieve taakstelling in het sprei

dingsbeleid en dus niet strikt als uitgangspunt worden gehanteerd. 

(65) 
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In 1978 en 1979 werden in respektievelijk de Perspectievennota en 

het Integraal Structuurplan Noorden des Lands, waarop we in de vol

gende paragraaf terugkomen, de konkrete aantallen van 2.500 arbeids

plaatsen voor Zuid Limburg en 3.000 voor het noorden genoemd. 

Anno 1983 zijn er in Limburg daadwerkelijk ruim 2.000 arbeidsplaat

sen door spreiding van rijksdiensten bijgekomen, In het noorden zijn 

dat er pas 1.520 van de toegezegde 3.500. 

De grote achterstand wordt veroorzaakt door de trage verplaatsing 

van de PTT-top. Van de 3.400 in dit kader geplande verplaatsingen 

zijn er pas 900 gerealiseerd. (66) 

7. INTEGRALE PLANNEN 

Toen in 1971 de suggestie van de integrale plannen ten behoeve van 

de regionale ontwikkeling in het noorden en Zuid Limburg in het re

geerakkoord Biesheuvel werden opgenomen, werd daarmee verwoord wat 

al veel langer in brede kring als noodzakelijk werd gezien. 

Na het welvaartsplan Zuid Oost Drente, het eerste wapenfeit in het 

na-oorlogse regionaal beleid, was een integrale benadering van de 

regionale problematiek steeds verder op de achtergrond geraakt. Te

genover de samenhangende benadering die met name door de PvdA werd 

voorgestaan stond de opvatting van de meerderheid in het parlement 

en regering dat de regionale ontwikkeling als een afgeleide van de 

nationale ontwikkeling diende te worden gezien en dat de beleids

maatregelen ten behoeve van de ekonomiese groei, de versterking van 

de industriële struktuur, de bestrijding van de werkgelegenheid etc. 

globaal van karakter dienden te zijn. Het gevolg daarvan was, dat 

regionaal specifieke maatregelen alleen in uitzonderingsgevallen, 

bij gebleken ontoelaatbare afwijkingen van wat in het algemeen als 

redelijk werd gevonden, verantwoord werden geacht. In het verleng

de daarvan bleek een samenhangende aanpak alleen ten tijde van zeer 

ernstige problemen op een politieke meerderheid te kunnen steunen. 

Dat was het geval in 1949, dat was ook het geval in 1958 toen de 

Tweede Kamer met algemene stemmen een motie van de socialist A.Ver

meer aannam, waarin de regering werd uitgenodigd een samenhangend 

plan voor de ontwikkeling van het noorden op te stellen, 

Ook de kommissie Van der Peyl kwam in 1971, na de sociale onrust 

in 1969, zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, met het 

voorstel om de Oost-Groningse problematiek integraal aan te pakken, 
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De zinsnede over de wenselijkheid van een integraal struktuurplan 

voor het gebied werd in de uiteindelijke versie geschrapt. 

7.1. ISP en PNL 

Er bestond ten tijde van het regeerakkoord geen beeld van de inhoud 

van dergelijke integrale plannen. Ook de vraag naar de wijze waarop 

zo'n plan, naast of via de bestaande beleidsaktiviteiten van de de

partementen en de lagere overheden,'met ieder hun eigen, vertrouwde 

procedures en instituties vorm zou moeten krijgen, was onbeantwoord. 

Duidelijk was wel, dat inspraak op een aantal belangriike betrokken 

beleidsterreinen een vaste plaats begon te krijgen en er bestond een 

sterke druk om ten behoeve van een inbreng van degenen voor wie de 

plannen bedoeld waren, de beslissingsprocedures bij deze plannen 

doorzichtiger en de onderbouwing ervan toegankelijk te maken. 

Maar ook daarmee bestond geen ervaring. 

De voorgeschiedenis bracht met zich mee dat de beide plannen op 

twee verschillende manieren werden opgevat: 

1. als een meer omvattende poging tot het wegwerken van met name de 

ekonomiese achterstanden in de regio's; 

2. als een poging om de effektiviteit en de efficiency van het beleid 

in het algemeen ten aanzien van de regio's middels koÖrdinatie en 

integratie, te verbeteren. 

De eerste opvatting leefde vooral in de beide gebieden en, naar mijn 

mening, in het parlement. De tweede opvatting was vooral bij de de

partementen te vinden. 

Het integrerende karakter van de plannen had niet alleen een plan

ningstechniese, maar ook een politiek-bestuurlijke dimensie: 

-in de analyse in de periode van de beleidsvoorbereiding ging het 

om het ontwikkelen van een konsistente visie op een komplex geheel, 

die ook een synthese zou zijn van de verschillend~ opvattingen van de 

betrokkenen die via de plannen eigen verwachtingen, doelstellingen 

en voornemens wilden realiseren; 

-nog sterker gold dit bij de vaststelling van het beleid. (67) 

De ontwikkeling van het Integraal Structuurplan Noorden des Lands 

(ISP) en de Perspectievennota Zuid Limburg (PNL) vertonen in orga

nisatories en inhoudelijk opzicht, naast de verschillen die bepaald 
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zijn door politieke tradities en het karakter van de problematiek, 

grote gelijkenissen. 

In beide gevallen bestond de dagelijkse leiding uit een stuurgroep 

die was samengesteld uit topambtenaren uit de betrokken departe

menten en leden van de Gedeputeerde Staten van de betrokken provin

cies. Voor noodzakelijke onderzoeken werden werkgroepen gevormd. 

De organisatie voor het ISP was veel zwaarder dan voor de PNL. 

Het ISP startte als eerste in mei 1973 in een wat euforiese sfeer. 

Er zou een omvattend wetenschappelijk onderzoek worden opgezet, dat 

tot het finale integrale beeld leidde, waarop een adequaat beleid 

kon worden gebaseerd. 

Na een eerste inventariserende fase werden begin 1974 een vijftal 

werkgroepen gevormd: integrale planning, economische· ontwikkeling, 

sociaal-culturele ontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en inspraak. 

Daarbij diende de werkgroep Integrale Planning (WIP) het uiteinde

lijke integrale beeld te ontwerpen. De drie facetgerichte werkgroepen 

zouden het benodigde materiaal aandragen, en de ontwikkelde visie 

zou via de werkgroep Inspraak aan de bevolking worden voorgelegd. (68) 

De intentie van de WIP, die onder voorzitterschap van het CPB stond, 

was bestaande kwantitatieve (met name ekonomiese en demografiese) 

modellen uit te breiden tot een 'integraal geheel'. Dan kon een 

toekomstbeeld-bij-ongewijzigd-beleid worden opgesteld, hetgeen dan 

weer diende als matrijs voor de politi~ke diskussie over prioriteiten. 

Ieder van de departementen en de provincies werd de vraag voorgelegd 

aan te geven welke autonome ontwikkelingen zij verwachtten, hoe deze 

ten opzichte van hun doelstellingen stonden en welke stappen zij bij 

de voortzetting van het huidige beleid zouden ondernemen. 

Essentieel daarbij was dat de uit deze vragen resulterende verbale 

beschouwingen zouden uitmonden in een gekwantificeerde visie voor 

de jaren 1980-2000. Onderlinge verschillen en tegenstrijdigheden 

zouden langs de weg van moeizaam en geleidelijk bijslijpen van de 

departementale en provinciale bijdragen leiden tot een konsistente 

all-in visie, bij de voortzetting van de huidige tendenties, op de 

toekomst van het noorden. Zodoende zou een voor iedereen aanvaàrd-

'bare ontwikkelingsschets ontstaan, ten behoeve van de beleidsbepaling, 

waarin voor inspraak een belangrijke rol was .. gedacht. Ook voor de 

PNL gevormde werkgroepen kregen deze vragen naar doelstellingen, 

plannen en de verwachte ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid, voor-
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gelegd. 

De methode kwam uit de koker van het CPB en was gestoeld op ervarin

gen met model-extrapolaties, waarbij het toekomstbeeld bij voortzet

ting van de huidige tendenties wordt geschetst door ontwikkelings

lijnen vanuit het verleden door te trekken, althans voor zover, en 

op de wijze waarin, dit verleden in het model is geformaliseerd. 

Beleidsprojekties zoals deze door de departementen en provicies wer

den opgesteld waren anders van karakter: daarbij lag niet zozeer 

de nadruk op konstante koëfficiënten en het gedetermineerde karakter 

van verbanden, alswel op de dynamiek van ontwikkelingsprocessen en 

de normatieve behandeling van de problemen die deze oproepen. 

De vraag naar de ontwikkeling van een kwantitatief en staties toe

komstbeeld en naar de te verwachten ontwikkelingen bij ongewijzigd 

beleid, leverden de betrokken instanties onoverkomelijke problemen 

op. 

Met name in het noorden was dit een oorzaak van veel vertraging. Bij 

de PNL speelde de wetenschappelijke voorbereiding niet zo'n grote 

rol. De aanpak was pragmatieser; deels omdat de problematiek zich in 

één provincie koncentreerde en de infrastruktuur van het gebied 

uitgebreider was; deels ook door de bestuurlijk-politieke traditie. 

(69) 

Eerst in 1976 publiceerde de WIP haar integratieschets ten behoeve 

van het ISP. De kern ervan was een ekonomies model dat afgeleid was 

van het makro-ekonomiese vooruitberekeningsmodel van het CPB: VINTAF II. 

Net als in het VINTAF-model werd aan de stijgende kollektieve lasten 

en de arbeidskosten een centrale betekenis toegekend. Het model was 

een verdelingsmodel: het ging uit van een bepaalde omvang van de 

investeringen en onderzocht alleen de ruimtelijke spreiding ervan 

over de landsdelen. De ontwikkeling van het noorden werd primair op

gevat als het resultaat van de nationale ontwikkeling. De problemen 

in het noorden dienden dan ook in eerste instantie met nationale maat

regelen te worden bestreden. Afhankelijk van de effekten daarvan 

kon dan een voor het noorden aanvullend beleid worden ontworpen. 

Het met zoveel moeite opgestelde rapport bevatte door deze voorstel

ling zeker niet het gewenBte beeld van de karakterstieken van de re

gio, dat door iedereen werd onderschreven en als uitgangspunt kon 

dienen voor een politieke prioriteiten-diskussie. 

260 



Volgens het oorspronkelijk geplande tijdschema moesten ISP en PNL 

begin 1977, vlak voor de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer, 

als beleidsplannen funktioneren. 

Het geloof in de integrale opzet was al snel na de start van de beide 

projekten tanende om in de onderzoeksfase min of meer te verdwijnen. 

Om niet helemaal terug te vallen in de traditionele sektorgewijze, 

verkokerde aanpak van de deelproblemen door afzonderlijke departe

menten, werd zowel bij het ISP als de_ PNL besloten tot een facet

gewij ze opdeling van de problematiek. 

In het noorden werden drie centrale knelpunten omschreven: 

-de relatieve achterstand van het noorden op sociaal-ekonomies ter

rein; 

-de integratie van aktiviteiten op sociaal-kultureel terrein in de 

regio, en 

-de ontwikkeling van de keinenhiërarchie. 

Zgn. beleidsgroepen zouden op deze terreinen plannen moeten opstellen, 

die voorzien van de resultaten uit een inspraakprocedure, aan het 

kabinet ter besluitvorming werden voorgelegd. Aanvankelijk werd 

alleen besloten tot een sociaal-ekonomieselbeleidsgroep (SBB). 

Later werd daaraan een sociaal-kulturele beleidsgroep (SCB) toege

voegd. 

In de SBB werd een wat zwaarder aangezette replica van het bestaande 

regionaal beleid geproduceerd. Van een facet-matige aanpak was geen 

sprake meer. 

De werkzaamheden van de SCB koncentreerden zich voornamelijk op 

het opvoeren van de efficiëncy van het bestaande sociaal-kulturele 

beleid, waarvoor reeds een gegroeide praktijk in het kader van het 

zonder Regionaal Welzijnsbeleid bestond. 

Voor de PNL werd êên beleidsgroep gevormd, met als taak op basis van 

de Integratieschets-PNL beleidsalternatieven ten behoeve van de in

spraak en de besluitvorming door het kabinet te ontwerpen, 

In Zuid Limburg werden deze procedures doorlopen, Voor het ISP be

tekende de verandering in het planproces van het ene integrale plan 

met alternatieven naar beleidsstrategieën per facet, waarbij de be

langrijkste, hetsociaal-ekonomies facet, zich slecht leende voor in

spraak vanwege het partikuliere eigendom van de produktiemiddelen, 

dat de positie van de inspraak veranderde. 
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Het ISP onrwikkelde zich van 1 projekt 1 naar 'gezamenlijke beleids

bepaling' van de betrokken beleidsinstanties. Vanuit de Ministeries 

van Economische Zaken en Cultuur, Recreatie & Maatschappelijk Werk 

werd er daardoor sterk op aangedrongen, dat de inbreng van de bevol

king zou vervlopen via de daarvoor beschikbare kanalen van de poli

tieke besluitvorming, De voor de uitvoering verantwoordelijke in

stanties dienden bij de planvorming betrokken te worden. 

Georganiseerde meningsvorming daarbuiten zou, zo was de opvatting, 

mogelijke verwachtingen wekken waaraan niet kon worden voldaan. De 

aktiviteiten naar de bevolking toe dienden meer een informatief ka

rakter te hebben: naast het voeden van het beleid van onderop, dien

de het beleid meer begrijpelijk te worden gemaakt. 

Er hoopte zich daardoor veel konfliktstof op tussen de Stuurgroep 

en de Werkgroep Inspraak, die als uitgangspunten had geformu

leerd dat 'vorm en inhoud van het ISP een beslissende invloed zul

len ondergaan van een degelijk voorbereide inspraak en dat de in

schakeling van de burger bij de voorbereiding van het ISP een kwes

tie van werkelijkheidszin is, omdat ieders kennis van zaken daar

bij nodig is'. (70) 

Op 1 juli 1977 werd door de Stuurgróep besloten het Inspraakbureau 

te sluiten. 

Bij de opzet van de beide plannen is nooit gesproken over een over

dracht van institutionele bevoegdheden van de betrokken partijen. 

De politieke verhoudingen brachten hen in 1973 tesamen. Meer dan voor 

PNL gold voor het !SP dat het elan van het op wetenschappelijke grond

slag gevormde plan voor de middellange termijn als toetssteen voor 

de plannen met een korter perspektief snel plaats maakte voor een 

moeizame operatie waarvan de status onduidelijk bleef. 

De beide plannen ontwikkelden zich tot een platform voor een gezamen

lijke beleidsbepaling, als kader voor onderhandelingen tussen het 

rijk en provinciale autoriteiten. 

Een triviaal meer zeer doeltreffend bindmiddel vormde de aparte 

pot voor ISP- en PNL-gelden. 

Opvallend is dat op geen enkel moment aandacht is besteed aan de 

effektiviteit van de instrumenten, welke tot dan toe werden gehan

teerd. Dat was na bijna dertig jaar regionaal beleid en regionale 

problemen in het noorden, wel het minste wat mocht worden verwacht. 
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Een intensivering van het overleg om tot een grotere konsensus te 

komen en het opvoeren van de effektiviteit van de bestuurlijke or

ganisatie, waren de centrale lijnen waarlangs het beleid meer re

sultaten moest opleveren, 

Van de geplande integrale benadering is weinig terecht gekomen. De 

sektorsgewijze benadering en de smalle definiëring van de (deel) pro

blemen bleven dominant. 

Hoe sterk dit was bleek uit het zgn •. !SP-akkoord dat op 26 januari 

1979 tussen de regering en de noordelijke kolleges van Gedeputeerde 

Staten werd gesloten. 

Overeengekomen werd om als taakstellende werkgelegenheidsdoelstèlling 

te streven naar het tegengaan van een relatieve achteruitgang van de 

werkloosheidssituatie in dit landsdeel. Het hele ISP werd aan de 

voornaamste sociaal-ekonomiese indikator, de regionale komponent 

in de werkloosheid, opgehangen. 

7.2. De Veenkoloniën. 

Anders dan bij het ISP werd voor de rekonstruktie van de veenkoloniën 

in Drente en Oost Groningen wel besloten tot een nieuwe. planvorm met 

een eigen juridiese status. 

De in vele opzichten bijzonder slechte toestand van de veenkoloniën 

in Oost Groningen en Drente, was sinds jaar en dag bekend. Daarin 

lag direkt na de Tweede Wereldoorlog de aanleiding tot de eerste stap

pen in het regionaal beleid. 

De problematiek was veel komplexer dan ieder soort van gangbaar be

leid kon bevaten. 

Maatregelen die direkt zouden moeten worden genomen teneinde de woon

en werksituatie van de bevolking te verbeteren, strekten zich uit op 

een veelheid van terreinen: 

1. de verbetering van de verkeersinfrastruktuur; 

2. herverkaveling van de agrariese gebieden en een vera?dering van 

de ruimtelijke struktuur als geheel; 

3. voorzieningen ten behoeve van de openluchtrekreatie en landschap; 

4. vernieuwing van dorpen, zowel in stedebouwkundig opzicht als naar 

kwaliteit van de woningen; 

5. voorzieningen voor de afvoer en behandeling van afvalwater; 

6. maatregelen op het sociaal-kultureel vlak,, 

De problematiek was extra gekompliceerd vanwege de ligging van het 

gebied in twee provincies en vanwege de zgn. 'Groninger stadsrech-
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ten'. (71) 

Het oorspronkelijke idee was het gebied met behulp van de ruilver

kavelingswet te herstruktureren, maar deze bood hiervoor te weinig 

aanknopingspunten. 

Met de sociale onrust in 1969 werd door verschillende politieke par

tijen de rekonstruktie van het hele gebied als een van de maatregel

en ter versterking van de ekonomiese struktuur van de regio en ter 

onderbouwing van het geschonden vertrouwen van de bevolking naar 

voren geschoven, 

Op 17 januari 1973 werd op initiatief van het Ministerie van Land

bouw & Visserij een Reconstructiecommissie Oost Groningen en de Gro

nings-Drentse Veenkoloniën ingesteld. Deze kommissie was samenge

steld uit ambtenaren van de betrokken ministeries en de provincia

le besturen van Groningen en Drente. 

In beginsel was het de bedoeling dat het hele herinrichtingsgebied 

zou worden onderworpen aan een herverkaveling. Ten behoeve van de 

landbouw als stuwende bedrijfstak in de regio, zou de herinrichting 

moeten leiden tot een in versneld tempo aanpassen van de landbouw 

aan de ekonomiese voorwaarden; in het bijzonder zou ook een effi

ciënte grondstofvoorziening voor de aardappelmeelindustrie moeten 

worden bewerkstelligd. Daarnaast zou het stelsel van wegen, water

lopen, dijken en kaden met de daarbij behorende kunstwerken moeten 

worden herzien, zouden de natuurgebieden en de landschappelijke, 

rekreatieve en kultuurhistoriese elementen moeten worden veilig

gesteld en ontwikkeld. 

Tot slot werd de sociaal-kulturele problematiek van de herstruktu

rering en de werkloosheid benadrukt. 

In de vorm van een speciale wet zouden de bevoegdheden moeten wor

den gekreëerd de herstrukturering in haar verschillende facetten 

tegelijk aan te pakken, 

Al enige tijd bestonden er in defensie-kringen plannen ter reorga

nisatie van de ruimtelijke spreiding van de landmacht, Dit gold zo

wel voor de vestigingsplaatsen van kazernes als voor de situering 

van de oefenterreinen, 

Oost Groningen was daarbij als geschikte lokatie naar voren gekomen. 

(72) 

In november 1970 werd het zgn. 'Plan Ter Apel' gepresenteerd, Het 
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voorzag in een 'aanzienlijke verkorting .••• van de tijd, benodigd om 

in oorlogstijd het aangewezen operatiegebied te bereiken'. De Neder

landse landmacht had in NAVO-verband bij een inval uit het oosten 

taken te vervullen in de Noord Duitse regio. 

Ter presentatie van het plan werden de sociaal-~konomiese voordelen 

ervan voor de streek opgesomd. De werkgelegenheid zou worden gesti

muleerd. De sociale struktuur z0ü door het militaire kader worden 

versterkt. Zelfs het landschap zou er beter van worden. (73) 

Het lag in de bedoeling dat het plan via de 'lex specialis' in de her

strukturering van de streek zou worden opgenomen, zoals in bijgaand 

kaartje is aangegeven. 

KAART V. 1 De rekonstruktie van Oost Groningen en de Gronings
Drentse Yeenkoioni~n. 

!egen deze 'roilitairisering van Oost Groningen' ontstond in korte 

tijd zeer veel protest. 
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Het duurde tot 1977 voordat onder eerste verantwoordelijkheid van de 

minister van Landbouw & Visserij, F,van der Stee, een kaderwet Her

inrichting van Oost Groningen en de,Gronings-Drentse Veenkoloniën 

het parlement bereikt en wordt aangenomen. De kosten welke in 1972 

op 900 mln, gulden werden geraamd, waren inmiddels opgelopen tot 

3 mrd. gulden en werden doorkruist door de bezuinigingspolitiek van 

de regering. 

8. DE REGIONALE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJEN 

De verscherping van het werkgelegenheidsprobleem leverde binnen een 

aantal provinciale besturen aanleiding tot meer aandacht voor de eko

nomiese problematiek en in het verlengde daarvan, meer ruimte in het 

regionaal beleid, dat overwegend een rijksbeleid was. 

Dit streven tot decentralisatie was algemener van aard en uitte zich 

op veel beleidsterreinen. 

Vanuit het Ministerie van Economische Zaken werd extra ruimte voor 

provinciale en lokale overheden als ongewenst beschouwd: regionali

sering zou ongelijke maatstaven en een diskontinuiteit in het beleid 

betekenen en de konkurrentie tussen regio 1 s aanwakkeren. (74) 

Afhankelijk van de politièke verhoudingen in de betreffende provin

cies en mede bepaald door de scherpte van de problematiek werden ver

schil lende modellen voor de vergroting van de provinciale beleids

ruimte ontwikkeld. 

Algemeen werd de noodzaak tot regionale of provinciale kontaktpunten 

gevoeld. Daarmee zou een centrale loketfunktie voor bedrijven in de 

regio ontstaan welke ook als verbindende schakel tussen provincie 

en rijk kon dienen. 

Over het type invloed van de provincie op de regionale ekonomie be

stond geen konsensus. Daarbij stonden twee modellen tegenover elkaar. 

Provinciale politieke verhoudingen waren hierbij van doorslaggevend 

belang. 

In Noord Brabant werd, met een ruime konfessionele meerderheid, een 

Provinciaal Overlegorgaan Welvaart (POW) in het leven geroepen, Dit 

breed samengestelde orgaan, waaraan een dienstverlenend buro was 

verbonden, diende tot integratie van het werkgelegenheidsbeleid van 

gemeenten, gewesten en provincie, het opzetten van een gekoÖrdineerd 

sociaal-ekonomies onderzoekprogramma voor instituten en diensten en 

voor het adviseren van het rijk met betrekking tot het regionaal be-
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leid, 

Het POW beschikte niet over eigen middelen, het dienstverlenend 

buro was bij de Griffie ondergebracht en werd via de provinciale be

groting betaald. Overleg en koÖrdinatie vormden in dit model de sleu

telbegrippen. 

Daartegenover stonden de verschillende ideeën over regionale ontwik

kelingsmaatschappijen. Deze waren bedoeld als overheidsbedrijven die 

aktief, met risikodragend kapitaal, opereerden, teneinde de regionaal

ekonomiese struktuur te versterken of tenminste een afbrokkeling er

van te voorkomen. 

Het tweede model had veel verdergaande gevolgen. Het impliceerde niet 

alleen een decentralisatie van een deel van het regionaal beleid, 

maar tevens een andere taakopvatting van de overheid. 

Toen in 1974 de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) als eer

ste regionale ontwikkelingsmaatschappij werd opgericht, was daaraan 

een meer dan zes jaar durende meningsvorming -welke soms zeer scherpe 

vormen had aangenomen- voorafgegaan. 

In politieke zin werd voor de NOM in het parlement de noodzakelijke 

ruimte gekreëerd door de PvdA, die ideëen in deze trant als sinds 

1968 propageerde. 

8.1. De Ontwikkelingsmaatschappij voor Regionale Industrialisatie. 

Als reaktie op de nota 'Ontwikkeling van het Noorden des Lands' (1968) 

van het kabinet De Jong, publiceerde de Tweede Kamerfraktie·van de 

PvdA nog voor het kamerdebat over de nota een memorandum waarin de 

oprichting van een 'Maatschappij voor Industriële Ontwikkeling' (MIO) 

werd bepleit. Deze N.V., waarvan de aandelen in rijkshanden bleven 

had een opzet analoog aan die van de Staatsmijnen en kreeg een drie

ledige taak: 

1. bevorderen van de partikuliere vestigingen in het noorden middels 

acquisitie en onderzoek; 

2. deelnemen in het risikodragend kapitaal van ondernemingen die in 

het noorden gevestigd waren of zich er zouden willen vestigen; 

3. waar nodig zelf de produktie ter hand nemen. 05 ) 
Wat later werd dit idee in een uitgewerktere vorm als ORI gepresen

teerd. In de Tweede Kamer verzette minister De Block (KVP) zich te

gen de overdracht van bevoegdheden naar lagere bestuursnivo's omdat 

dit 'ten nadele van de slagvaardigheid zou uitwerken'. 06) 

267 



Staatssecretaris Van Son (KVP) beantwoordde de vraag of de situatie 

in het noorden ernstig genoeg was om een dergelijke uitbreiding als 

de ORI in het regionaal beleid op te nemen, ontkennend. (77) 

8,2, Een institutionele tussenoplossing: industrialisatieburo's. 

De verscherpende regionale problematiek in de recessie van 1967 en 

later de sociale konflikten in Oost Groningen maakte voor De Block 

een extra instrumentarium met betrekking tot de versterking van de 

regionale ekonomiese struktuur noodzakelijk. In het verlengde van 

het spreidingsbeleid werd dit .gezocht in een intensievere acquisitie 

van bedrijven ten behoeve van probleemregio's. 

Nog in novemner 1967 had De Block zich zeer scherp gekeerd tegen het 

idee van de socialistiese afgevaardigde E.Wieldraaijer, die een 

acquisitieapparaat voor het noorden voorstelde: ' ••• één acquisitie

apparaat voor het noorden geeft er ook een voor het zuiden en er zit 

er ook één in Den Haag ••• de grootste ellende'. (78) 

In november 1969 sloot hij echter aan bij een initiatief van de Gas

unie en de Groningse Kamers van Koophandel en sprak zich uit voor 

een acquisitieburo voor het noorden. Als voonbeeld gold het Industri

alisatieburo van de Limburgse Staatsmijnen. 

De Block wilde een dergelijk acquisitieburo snel van de grond krijgen 

als een dam tegen het ORI-idee: 'het zou prettig zijn de zaak rond 

te hebben, vóórdat in de Kamer over de ORI gesproken wordt', (79) 

Een van de belangrijkste problemen was het op êên noemer brengen van 

de drie provinciale besturen in het noorden. Regionale 'mentaliteits

verschillen' stonden tegenover de door De Block gestelde 'politieke 

en psychologie se noodzaak' van één dergelijk buro voor het hele noor

den. Een tweede komplikatie was, dat de Groningse gedeputeerden 

hun goedkeuring voor een Industrialisatiebureau voor het Noorden 

(IBN) moesten geven, verbonden aan ministeriële toezeggingen met 

betrekking tot het financieringsprobleem van de industrialisatie. 

(80) 

Na ettelijke 'blauwdrukken' voor de organisatie werd op 8 oktober 

1970 het IBN door staatssecretaris Van Son op de derde zgn. Noorde

lijke Dag te Amsterdam gepresenteerd, 

Het IBN, dat officieel op l november 1970 van start ging, kreeg 

drie taken: 

1. de werving van nieuwe industrieën voor het noorden; 
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2. de begeleiding van investeerders die in vestiging in het noor-

den waren geintersseerd; 

3. anderszins stimuleren van nieuwe ekonomiese aktiviteiten. (81) 

Op een min of meer analoge wijze kwam in 1972 de Stichting Economische 

Ontwikkeling Limburg tot stand, 

Na het ontstaan van het IBN in het noorden en het verdwijnen van het 

Industrialisariebureau van de Staatsmijnen, waarvan de staf goeddeels 

naar het IBN vertrok, werd door het provinciàal bestuur, de gemeente 

Maastricht, de industrieschappen Oostelijke Mijnstreek, Westelijke 

Mijnstreek en de Roerstreek en het ETIL een gezamenlijk initiatief 

tot de oprichting van een Limburgs Promotion Bureau genomen. Daartoe 

werd 100.000 gulden in een stichting ondergebracht. 

Deze Stichting Herstructurering Zuid Limburg zou zich allereerst 

moeten bezighouden met een systematiese acquisitie van bedrijven voor 

Limburg. Daarnaast zouden de tot dan toe gemeentelijke bedrijventer

reinen ~r in worden ondergebracht. 

Gemeenten konden zo worden ontlast van dekkings- en financierings

problemen die met de exploitatie van de bedrijventerreinen waren ver

bonden en ook de konkurrentie tussen de gemeenten kon worden ingedamd. 

De stichting zou -analoog aan het IBN- goeddeels door het 

worden bekostigd. (82) 

moeten 

Het ministerie zag de oprichting van deze stichting vanwege de voor

genomen gelijke behandeling van het noorden en het Limburgse Her-

structureringsgebied als een onontkoomnare zaak. 

In april 1972 kreeg dit zijn beslag. In haar vergadering van 14 april 

besloten de Provinciale Staten op voorstel van GS tot de oprichting 

van een tweetal stichtingen. In de Stichting Economische Ontwikkeling 

Limburg (SEOL) werden de acquisitie-aktiviteiten samengebracht. In 

de Stichting Stimulering en Coördinatie Economische Aktiviteiten 

Zuid Limburg (STICOL) werkten gemeenten en industrieschappen samen 

aan de koÖrdinatie, het beheer en de ontwikkeling van industrieter

reinen. (83) 

8.3. De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM). 

De Nota Noorden des Lands 1972 ondervond eenzelfde type van kritiek 

als de nota uit 1968: gebrekkige instrumentatie voor de ernst van 

het probleem. Opnieuw werd door de PvdA-fraktie met klem een regio

naal industrialisatiemodel, zoals de ORI, naar voren geschoven. 

Het kabinet Biesheuvel viel voordat de Nota in de Twwede Kamer was 
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behandeld. Het kabinet Den Uyl leek deze nota, waarop door de PvdA

fraktie zo'n scherpe kritiek was geleverd, te willen overnemen. (84) 

Zowel in de fraktie als door de Groningse partijafdelingen werd 

hiertegen heftig geprotesteerd: de regionale ontwikkelingsmaatschap

pij voor het noorden moest er komen. 

Intern kabinetsberaad bracht minister Lubbers, aanvankelijk een te

genstander, ertoe op de dag dat in de Kamer de genoemde nota zou 

worden besproken, de Tweede Kamer in een kort briefje te berichten, 

dat besloten was tot .de oprichting van een regionale ontwikkelings

maatschappij voor het noorden. In de brief werd een verbinding ge

legd tussen de ekonomiese ontwikkeling van het noorden en de op

brengst van het noordelijk aardgas en ook dat druiste in tegen een 

aanvankelijk ingenomen regeringsstandpunt. (85) 

In het Statuut van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij kwam 

een brede taakomschrijving te staan: de NOM 'tracht haar doel te 

bereiken door het stimuleren van initiatieven tot oprichting van 

nieuwe- en deelneming in het kapitaal van nieuwe- en bestaande on

dernemingen, alsmede het zelf oprichten van nieuwe- en deelnemen 

in het kapitaal van nieuwe en bestaande ondernemingen'. 

Door de linkse partijen werd de NOM opgevat als een instrument 

om feilen van het marktmechanis~e terug te dringen en tot een plan

matige industrialisatie van de regio te komen. In de opvatting van 

Lubbers was de NOM echter een 'volstrekt pragmatische oplossing 

van een politiek-psychologisch probleem'. (86) 

De NOM werd een N.V. waarvan de Staat de enige aandeelhouder zal 

zijn. Het initiële kapitaal bedroeg l mln. gulden. De NOM zou pri

mair opereren met risikodragend kapitaal. Meerderheidsbelangen wer

den niet nagestreefd. Ook indien het risikodragend kapitaal uit

sluitend door de NOM werd verschaft, zou het niet in de normale 

funktionering van het management interveniëren. 

De Raad van Conmissarissen bestond uit vier leden van de Gedeputeerde 

Staten van de vier betrokken provincies, twee uit het bedrijfs

leven, twee funktionarissen van de betrokken ministeries Financiën 

en Economische Zaken en een voorzitter. 

Het gegarandeerde plafond voor 1974 werd vastgesteld op 50 mln. 

gulden. Om in aanmerking te komen voor steun van de NOM, diende een 

minimum investering van 500.000 gulden. De apparaatskosten zouden 

volledig voor rekening komen van Economische Zaken. 
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In haar eerste periode participeerde de NOM niet in onrendabele be

drijven. Kredieten werden verschaft tegen dezelfde rente die elders 

gold. Het enige verschil met de partikuliere banken was, dat de ter

mijn waarop door bedrijven een redelijk rendement moet worden be

haald, wat langer was dan bij konnnerciële banken. Al in 1975 kwam 

daarin enige verandering. Bij besluiten tot participatie speelde 

het arbeidsintensieve c.q. extensieve karakter van een onderneming 

geen rol. De NOM werkte ook niet met industrialisatiemodellen voor 

het noorden. De tàakopvatting werd daarmee in de richting van de her

strukt~rering en revitalisering van de ekonomie in het noorden, wei

nig inhoud gegeven. 

8.4. Het Investerings- en Ontwikkelingsfonds (LIOF). 

Onderzoek naar de slagvaardigheid van het regionaal beleid, leidde 

in 1974 tot een koncentratie en rationalisering van de organisatie 

die zich met steunverlening aan bedrijven in Limburg bezig hielden. 

Tussen de provinciale autoriteiten en het rijk werd overeenstemming 

bereikt over een 'halter-konstruktie' met één centraal knooppunt 

bestaande uit handelingsbevoegde personen in den Haag en één cen

traal punt in Limburg waar hetbedrijfsleven in principe voor alle 

problemen terecht zou kunnen. (87) 

De bestaande Industriebank N.V. werd hiervoor omgebouwd tot een cen

traal instituut voor sociaal-ekonomiese ontwikkeling van Zuid Limburg. 

Het aandelenkapitaal wordt gelijkelijk verdeeld over Economische 

Zaken enerzijds en het Provinciaal Bestuur en de PLEM anderzijds. 

Het instituut kreeg de naam Industriebank N.V., Instituut voor de 

Ontwikkeling en Financiering (LIOF). Aanvankelijk had het LIOF de 

funktie van advieslichaam en intermediair ten opzichte van Den Haag 

voor de afhandeling van premieaanvragen etc. De financieringsaktivi

teiten beperkten zich tot de kredietverlening en leninggaranties, 

De regering had hierbij een vetorecht, met als praktiese konsekwentie 

dat de centrale overheid ook de volle verantwoordelijkheid voor even

tuele nadelige saldi voortvloeiend uit de financiële operaties van 

de industriebank, e.anv:aäidàe. In 1977 werden de mogelijkheden van 

het LIOF verruimd en vergelijkbaar met die van de NOM. 

8.5~ De Overijsselse en Gelderse Ontwikkelingsmaatschappijen 
(OOM) en GOM). 

In maart 1972 nam de Provinciale Staten van Overij sse.1 een motie. 
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aan waarin werd gepleit voor een ontwikkelingsburo en een ontwikke

lingsfonds ten behoeve van de regionale ekonomiese ontwikkeling. De 

initiatieven kwamen uit het linkse kamp. PvdA. PPR, PSP en D1 66, maar 

kregen de steun van de konfessionele partijen KVP, CHU en ARP. 

In het voorstel diende het ontwikkelingsfonds als antwoord op •,een 

gevoel van onmacht (op het provinciale niveau) door het ontbreken 

van financiële middelen om ontwikkelingen in een bepaalde richting 

te sturen of om bepaalde negatieve ontwikkelingen, waaronder het ver

lies aan arbeidsplaatsen, tegen te gaan'. (88) 

De bestedingen uit het fonds moesten dienen voor het verstrekken 

van premies aan bedrijven, de voorfinanciering van projekten, het 

verstrekken van langlopende leningen als het deelnemen in risiko

dragend kapitaal van ondernemingen in Overijssel. 

Aangezien vanaf het begin duidelijk was dat vanuit het rijk geen 

voeding van het fonds was te verwachten, werd dit gezocht in de fi

nanciële reserves van de IJsselcentrale, waarin de provincie een 

meerderheidsbelang had. 

De verder ontwikkeling werd mede bepaald door de verkiezingen voor 

de provinciale staten die in mei 1974 plaatsvonden. 

Nog niet zo lang daarvoor had Lubbers zich uitgesproken tegen het 

idee van een regionaal fonds: de regionale industrialisatie was een 

rijkstaak en konform EEG-afspraken was het verlenen van steun aan be

drijven voorbehouden aan centrale regeringen. Op een verkiezings

bijeenkomst sprak hij zich, evenals elders minister Andriessen, in 

positieve zin uit voor een OOM, die zekere overeenkomsten met de dan 

net opgerichte NOM zou vertonen. (89) 

Bij de direkte Regionaal Economische Politiek bestonden overwegende 

bezwaren tegen een OOM vanwege de doorkruising van het bestaande be

leid. 'Kunnen wij het, gezien de steeds somberder werkgelegenheids

situatie' hield Lubbers zijn ambtenaren voor 'ons veroorloven dit 

soort politieke initiatieven van onderaf, te torperderen•. (90) 

In september 1974 werd tussen de betrokken partijen overeenstemming 

bereikt. De OOM kreeg een takenpakket, naast de acquisitie-aktivi

teiten, dat veel geringer was dan dat van de NOM en LIOF. Eigen 

financiële aktiviteiten kon ze slechts ondernemen bij: 

l. bepaalde voor de regio van betekenis zijnde projekten, die zonder 

in strijd te zijn met het nationale beleid, een minder hoge pri

oriteit hadden om met nationale middelen te worden gefinancierd; 
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2. projekten, die hoewel interessant, door de aard van de nationale 

regelingen moeilijk uit de 'Haagse potjes' konden worden gefinan

cierd; 

3. voorfinanciering door de OOM bij projekten waarvoor financiering 

uit Den Haag nog enige tijd zou vergen. (90) 

Gestimuleerd door het sukses van de OOM namen de Provinciale Staten 

van Gelderland bij de behandeling van de begroting voor 1975 een 

PvdA-motie aan, waarin tegen de achtergrond van de snel stijgende 

werkloosheid werd gepleit voor een provinciale organisatie 

voor het verstrekken van financiële en andere hulp aan bedrijven en 

voor h~t ontwikkelen van plannen met nieuwe werkgelegenheid. 

De diskussie ging lang tussen het 'Brabantse model' dat werd ge

steund door de konfessionele partijen en een groot aantal maatschap

pelijke en sociaal-kulturele instellingen en een regionale ontwik

kelingsmaatschappij, welk idee werd gesteund door de linkse partijen, 

Kamers van Koophandel en de vakbeweging. 

Zonder hoofdelijke stemming werd door Provinciale Staten in het voor

jaar van 1976 besloten tot een Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij. 

Minister Lubbers was niet erg enthousiast: 'Drie ontwikkelingsmaat

schappijen- in het zuiden, noorden en oosten- is genoeg. Den Haag 

kan zich niet permitteren dat haar beleid wordt doorkruist door een 

Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij', verklaarde hij, (92) 

Toch bleek bij het doorzetten vanuit de provincie dat hij een GOM 

wilde gedogen. Het rijk zou evenwel niet participeren in het aan

delenkapitaal en de GOM kreeg geen eigen bevoegdheden op het terrein 

van het participeren in het aandelenkapitaal van ondernemingen, De 

bevoegdheden leken sterk op de OOM. Net als bij de OOM bedong Eco

nomische Zaken een vetorecht aangaande financiële steunverlening 

aan het bedrijfsleven en werden 50 % van de apparaatskosten door 

het rijk vergoed. 

9. DE INTENSIVERING VAN HET BELEID 1975-1977 

Door de snelle stijging in 1979 kwam het werkloosheidspercentage in 

een aantal regio's boven de 10 %. In de loop van dat jaar werden aan 

Nijmegen, Twente , Tilburg en Helmond (industrie), alsmede voor twee 

vestigingen in Terneuzen door Lubbers toezeggingen gedaan voor steun 

uit het regionaal beleid. De nadruk bij die steun lag telkens wel op 
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het uitzonderingskarakter. 

De reaktie van de regering op de recessi~ in 1975 was, zoals in 

paragraaf drie behandeld, een stimulering van de ekonomie door de 

verhoging van de staatsuitgaven. 

Van deze verhoging werd 3,5 mrd. gulden bestemd voor het regionaal 

beleid. Daarin waren programma's opgenomen voor aanvullende werk

gelegenheid, de vervroegde uitvoering van infrastruktuurprojekten 

en 80 mln. gulden voor de verhoging van de regionale stimulerings

maatregelen in het kader-van de IPR en de subsidiëring van bedrijfs

terreinen, 

De eerste en beslissende graadmeter voor de selektie van gebieden 

bij de uitbreiding van het regionaal beleid was de werkloosheids

situatie, die als afspiegeling van de draagkracht van de regionale 

werkgelegenheidsstruktuur, werd opgevat. (93) 

Parallel met de selektieve benadering in het sektorbeleid werd in 

het regionaal beleid gezocht naar een sterkere nuancering van het in

strumentarium teneinde nauwkeuriger op de specificiteit van de pro

blematiek in de afzonderlijke gebieden te kunnen inspelen. 

Het resultaat was een zeer gedetailleerde lijst maatregelen: 

I, het IPR voor de industrie zou kunnen worden toegepast in Helmond, 

Tilburg, Den Bosch, Nijmegen en op de terreinen van het Havenschap 

Terneuzen en het zgn. droge terrein in deze gemeente; 

2. een incidentele toepassing van de !PR-industrie als de projekten 

van voldoende belang weden geacht voor een verbetering van de re

gionale arbeidsmarktsituatie c.q. een versterking van de regio

nale bedrijfstakstruktuur. Dit gold voor Vlissingen-Oost, Goes, 

Bergen op Zoom, Oss, Cuyk, Uden, Doetinchem, Zwolle, Kampen, Ven

ray en Twente; 

3. de !PR-diensten werden van toepassing verklaard op de gemeenten 

Almelo, Hengelo, Enschede en Nijmegen; 

4. een incidentele toepassing van de IPR-diensten was mogelijk in 

de gemeente Helmond; 

5. in de nota inzake de werkgelegenheid van het Ministerie van Sociale 

Zaken werd aangekondigd dat een aparte pot van 80 mln. gulden 

voor majeure werkgelegenheidsprojekten in de betrokken gebieden 

voor de jaren 1975-1976 was vrijgemaakt, alsmede de mogelijkheid 

tot incidentele subsidiëring van bèrijventerreinen voor in totaal 

20 mln. gulden; 

6. de regeling voor Lelystad werd verlengd tot 1980, en zou niet 
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alleen meer voor mannelijke, maar ook voor vrouwelijke arbeids

krachten gelden; 

7. in plaats van de bestaande IPR-regeling zou ook van een alterna

tief, met een gelijke omvang van uit te keren gelden, gebruik 

kunnen worden gemaakt. Het werd mogelijk het bedrag gespreid over 

5 achtereenvolgende jaren à fonds perdu uitgekeerd te krijgen. 

Daarmee werd een soort kombinatie van IPR en rentesubsidie ver-

kregen; 

8. de bij de premiëring gehanteerde norm van 40 % eigen vermogen van 

een onderneming in het nieuwe projekt werd verlaagd naar 35 %. 
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KAART V.2 Het regionaal beleid 1973-1977. 

Al in de tweede helft van 1975 werd de werkloosheidsproblematiek 

in bepaalde regio's opnieuw onderwerp van beleid. 

Op basis van de werkloosheidscijfers van mei 1975 werd binnen het 

Ministerie van Economische Zaken een lijst opgesteld van 'kernge-
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bieden' waarbinnen -op basis van de daar.bestaande zeer hoge 

werkloosheid- in principe geen bedrifssluitingen meer zouden worden 

aanvaard. Deze gebieden waren: 

1. Oost-Groningen en Zuid-Oost Drente (de arbeidsmarktrayons 

Stadskanaal, Emmen en Coevorden); 

2. Oostelijk Noord-Brabant en Noord-Limburg (de arbeidsmarktrayons 

Helmond en Venray); 

3. Zuid-Limburg (de arbeidsmarktrayons Oostelijke Mijnstreek en 

Kerkrade). 

Als belangrijkste bijzonder maatregel werd daarbij gedacht aan het 

tijdelijk overnemen door de overheid van het bedrijfsrisiko van in 

ernstige moeilijkheden verkerende ondernemingen. (94) 

Het kader daarvoor kon worden gevormd door de regeling steunverle

ning aan individuele bedrijven. De interpretatie van de 'perspek

tieven op een redelijk rendement' -een van de voorwaarden om voor 

steunverlening in aanmerking te komen- zou kunnen worden verruimd. 

Aan deze intentie zou geen ruime bekendheid mogen worden gegeven 

vanwege het effekt dat ervan zou kunnen uitgaan op ondernemers om 

hun bedrijven eerder te sluiten of werknemers sneller op straat te 

zetten. 

Het pakket van stimuleringsmaatregelen werd verder uitgebreid met 

enkele meer traditionele maatregelen, zoals een extra bouw-programma 

van 65 mln. gulden dat door het Ministerie van Sociale Zaken als 

werkgelegenheidsimpuls voornamelijk naar de probleemgebieden zou 

worden gesluisd, een aktiever acquisitiebeleid voor bedrijfsvestigin

gen in de probleemgebieden, extra aandacht voor de schoolverlaters 

en het versneld uitvoeren van infrastrukturele werken. 

Het hele pakket werd als 'tijde rijk' gepresenteerd. De recessie van 

1975 bleek echter naast konjunkturele vooral ook strukturele oor

zaken te hebben. In de nièuwe beleidsperiode, 1977-1980, werden de

ze gekontinueerd. 

10. RESUME 

Vanaf 1973 tekenden zich krisisverschijnselen in de Nederlandse eko

nomie af. De herstrukturering van de produktie welke in de loop van 

de jaren zestig was ingezet raakte in een stroomversnelling, door de 
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omvangrijke kostenstijgingen in de produktie, onder andere als ge

volg van de toename van de grondstofprijzen en de stijging van de 

lonen, en de verscherpte internationale konkurrentie. 

In het verlengde daarvan namen de komplexiteit en intensiteit van de 

maatschappelijke problemen op regionaal nivo toe. Naast de landelij-

ke, gebieden en de traditionele industriële regio's, die 

we in de vorige periode reeds tegenkwamen, vertoonden nu ook de eko

nomieën van de grote steden, die tot dan toe als de 'motoren' van de 

ekonomiese groei waren beschouwd, verschijnselen van 

Er dook nog een ander, vierde type problematiek op. De industriali

satie van de stimuleringsgebieden in de jaren vijfitg en zestig, was 

voor een belangrijk deel het resultaat van de expansie van enkele 

bedrijfstakken waarbij bedrijven in de vorm van nevenvestigingen de

len van hun produktie overbrachten. Het waren juist deze bedrijfs

takken waarvan de ontwikkeling sterk door de internationale konkur

rentie werd beinvloed. 

Een van de gevolgen daarvan was de vermindering van de werkgelegen

heid in de nevenvestigingen in de gebieden waarvoor het regionaal 

beleid tot'dan toe bestemd was. 

De traditionele basis van het regionaal beleid was het spreidings

beleid. De betekenis van de spreiding van de bevolking en werkgele

genheid verminderde snel en sterk vanwege de stagnatie in de ekono

miese groei. 

In het kabinet Den Uyl werd langs verschillende onderling samenhang

ende wegen gezocht naar een oplossing van enerzijds de versterkte 

struktuurproblematiek in de regionale ontwikkeling en ds de 

wegsmeltende basis van het traditionele regionale beleid: 

-allereerst werd getracht de basis van het traditionele regionaal 

beleid te verbreden door een intensivering van de spreiding. Via 

een selektieve investeringsheffing voor het westen werd de groei 

aldaar afgeremd in de hoop dat deze investeringen elders in Neder

land zouden worden gerealiseerd. De spreiding van de rijksdiensten 

beoogde een aktieve bijdrage van de rijksoverheid aan de ontlasting 

van de Randstad ten behoeve van liet noorden en Zuid Limburg te zijn; 

-verder diende de effektiviteit van het beleid te worden opgevoerd 

door een intensivering van de planning. Dit was gebaseerd op: 

a. de uitbreiding van het overleg tussen alle betrokkenen (waarbij 

ook plaats was ingeruimd voor inspraak),· 
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b. een verbetering van de wetenschappelijke onderbouwing van het 

regionaal beleid en 

c. een verbetering van de onderlinge afstemming van de afzonder

lijke beleidsterreinen van de departementen die met de regionale 

ontwikkeling het meest direkt te maken hadden; 

-de regionale dimensie van de ekonomiese herstrukturering werd ener

zijds benaderd middels de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en 

anderzijds via individuele steunverlening aan bedrijven in moeilijk

heden, 

Bij het uitbreken van de recessie in 1975 werd het traditionele be

leid, de premieregeling IPR, zowel in geografiese als financiële 

zin geintensiveerd. 

Het regionaal beleid werd onder invloed van de ekonomiese krisis 

meer en meer defensief van aard: het richtte zich op de verlangza

ming van de uitwerking van de krisis en de herstrukturering uit oog

punt van het behoud van werkgelegenheid. 

278 



JZI. Synthese en konklusies 

Het vertrekpunt van onze studie is de stelling geweest dat het re

gionaal beleid niet kan worden opgevat als een eenduidig beleid voor 

het oplossen van nauwkeurig omschreven doelstellingen. 

Bij preciese bepaling van de inhoud en het doel van het regionaal 

beleid, als grondslag voor een diskussie over de effektiviteit en 

de wenselijkheid van dit beleid, zal naast de beschrijving van het 

beleid zelf de kontext waarbinnen dit is ontwikkeld en waarop dit 

ingrijpt, in de beschouwing moeten worden betrokken. 

De ruimtelijke ongelijkmatige ontwikkeling verbonden is met het 

sociaal-ekonomies ontwikkelingsproces, heeft voor verschillende 

maatschappelijke groeperingen een verschillend karakter en dus een 

verschillende uitwerking op de ontplooiingsmogelijkheden. Dit leidt 

tot verschillende probleemdefiniëringen. 

Hetgeen als regionaal beleid onderwerp is van staatspolitiek, is een 

resultante van deze verschillende probleemformuleringen. Naast de 

karakteristieken van de ruimtelijke dimensie van het maatschappelijk 

ontwikkelingsproces zèlf, spelen machtsverhoudingen en de organisa

tie van de besluitvorming een doorslaggevende rol. 

In deze studie is het regionaal beleid tussen 1949 en 1977 gere

konstrueerd. Het beleid, in de vorm van nota's en maatregelen, werd 

onderworpen aan een histories en analyties onderzoek. 

Bij het histories onderzoek stond de vraag naar de ontstaansgeschie

denis en de ontwikkelingsdynamiek ervan centraal, bij het analyties 

onderzoek de vraag naar de preciese inhoud van het beleid: welke 

aspekten van de regionale struktuur worden wel en welke niet beïn

vloed. 
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Door de jaren heen worden onder de term 'regionaal beleid' bepaalde 

probleemformuleringen en beleidsdoelen en een aantal maatregelen ge

rangschikt. 

Daarin kan een variabel en een invariabel deel worden onderkend. 

Tot het invariabele deel behoren maatregelen ter bevordering van de 

geografiese mobiliteit van kapitaal en arbeid, onder andere infra

strukturele maatregelen, een premieregeling voor ondernemingen om 

investeringen in bepaalde gebieden aan te moedigen en migratiesubsi

dies voor arbeidskrachten. 

De daaraan ten grondslag liggende idee is, dat een spreiding van 

bevolking en ekonomiese aktiviteiten tot een gelijkwaardiger ver

deling van welvaart en welzijn zal leiden. 

Het variabele deel is moeilijker samen te vatten. Het betreft in 

iedere periode een reeks van maatregelen die hun bestaansgrond vin

den in de vigerende ruimtelijk-ekonomiese problematiek en de poli

tieke krachtsverhoudingen met de daaruit resulterende prioriteiten. 

De kontext waarbinnen het regionaal beleid vorm krijgt en daarmee 

ook de funktie die het vervult in de totaliteit van de maatschap

pelijke ontwikkeling is in de loop der jaren veranderd. 

De resultaten van het onderzoek samenvattend komen we tot drie his

toriese fasen waarin het regionaal beleid telkens een andere rol heeft 

gespeeld in de beïnvloeding van de regionale struktuur. 

In de periode 1945-1958 is de globale ruimtelijke struktuur van de 

sociaal-ekonomiese ontwikkeling in bet beleid van ondergeschikt be

lang. De beïnvloeding van de ruimtelijke struktuur is beperkt tot 

hetgeen in de vorm van streekplannen en nog meer in uitbreidingsplan

nen over het konkrete grondgebruik wordt vastgelegd. Het regionaal 

beleid is een ontwikkelingsbeleid voor enkele kleine gebieden waar

voor dit uit sociaal en politiek oogpunt noodzakelijk wordt geacht. 

De sociale oriëntatie wordt in de periode 1959-1972 in belangrijke 

mate vervangen door een ekonomiese: de kern van het regionaal beleid 

richt zich op het mobiliseren van de voor de ekonomiese groei nood

zakelijke arbeidskracht. In de jaren na l973 speelt beschikbaarheid 

van arbeidskracht niet meer de centrale rol van voorheen. Arbeids

kracht wordt op grotere schaal dan voorheen vervangen door produktie

midde len. Werkloosheid neemt toe. De internationale herstrukturering 

van de produktie van goederen en diensten voltrekt zich in een snel 

tempo en heeft grote gevolgen voor de Nederlandse ekonomie. Het re-
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gionaal beleid wordt meer en meer bepaald door de politiek-ekonomie

se reakties op deze herstrukturering. 

De studie strekt zich om pragmatiese redenen uit tot 1977. Dit is 

echter geen keerpunt in het regionaal beleid. Tot op de dag van van

daag wordt gezocht naar adequate antwoorden op de ekonomiese her

strukturering en de stagnatie. 

1. DE SOCIALE ORIENTATIE: 1945-1958 

In de Wederopbouwperiode vond een intensieve diskussie plaats over 

de richting waarin zich de Nederlandse ekonomie zou moeten ontwik

kelen. Het resultaat is een kontinuering van de op het partikulier 

eigendom van de produktiemiddelen berustende organisatie, waarbij 

de markt als belangrijkste allokatiemechanisme voor de verdeling 

van kapitaal en arbeid over de bedrijfstakken en de ruimte werd ge

zien. Dit betekende een nederlaag voor een meer planmatig gerichte 

aanpak, waarbij de aanwending van kapitaal en arbeid ten behoeve van 

de produktie van goederen en diensten via politieke besluitvorming 

in overeenstemming met maatschappelijke doelen zou worden gebracht. 

Reeds vóór de Tweede Wereldoorlog was in de praktiese politiek reeds 

gebroken met de leer van de staatsonthoudingen en vervulde de over

heid een steeds meer sturende rol in de ekonomie en in andere delen 

van het maatschappelijk leven. 

Na de oorlog nam deze ontwikkeling een hoge vlucht. 

De rol van de overheid was als uitkomst van het industrialisatiedebat 

aan het einde van de veertige·r jaren, indirekt, voorwaardenscheppend 

en globaal van aard: aan de vrijheid van de partikuliere ondernemer 

mocht niet worden getornd; de ondernemer diende slechts in een be

paalde richting te worden gestimuleerd. 

Het beleid rustte op drie pijlers: 

-een aktief en expansief industriebeleid, waarin industrialisatie

schema's met een indikatieve betekenis, de bevordering van de ex

port en de rechtstreekse deelname van de Staat in enkele sleutel

bedrijven de kern vormden; 

-het mobiliseren van de (beroeps)bevolking door omscholing en op

leiding voor industriële beroepen, het opvoeren van de ruimtelijke 

mobiliteit van de beroepsbevolking en het winnen van de bevolking 

voor de positieve betekenis van de industrialisatie: de gezamenlijke 
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opbouw van de ekonomie, het uitstellen van verbeteringen in de 

inkomenssfeer ten behoeve van de ekonomiese groei en daarmee van 

de verruiming van de werkgelegenhei,d; 

-de financiering van de industrialisatie door de geleide loonpoli

tiek waarbij de loonontwikkeling achterbleef bij de produktiviteits

ontwikkeling en een gunstige internationale konkurrentiepositie 

kon ontstaan en globale fiskale maatregelen ter stimulering van de 

investeringen in de vorm van de verlichting van de belastingdruk 

voor het bedrijfsleven. 

Nederland industrialiseerde en het fundament daarvan werd gevormd 

door produktie voor de export. De Nederlandse konkurrentiepositie 

stoelde op goede maar vooral goedkope produkten. 

De regionaal-ekonomiese struktuur in Nederland was aanvankelijk 

sterk bepaald door een sektoraal-ruimtelijke arbeidsdeling. Deze 

vond haar oorsprong in de eerste industriële revolutie, welke in 

Nederland veel later dan elders in West Europa plaatsvond, In tegen

stelling tot de grote en sterk geïntegreerde industriële agglomera

ties in andere landen, was de industriële struktuur in Nederland 

ruimtelijk ze.er versnipperd. 

Verschillende steden en gebieden kenden eigen ekonomiese specialisa

ties. Zo werden in de Zaanstreek hout en koloniale produkten ver

werkt, in Groningen strokarton, aardappelmeel en kleine scheepsbouw, 

in Twente katoen, Utrecht metaal, Oost Brabant agrariese industrie, 

Tilburg wol, Eindhoven elektrotechniek, Zuid Limburg mijnbouw, etc. 

In de benadering van het industrialisatievraagstuk uit de jaren 

vijftig paste geen afzonderlijke aandacht voor de ruimtelijke struk

tuur, anders dan de konkrete strukturering van de ruimte in de vorm 

van uitbreidings- en streekplannen in het kader van het ruimtelijke 

ordeningsbeleid. Marktprocessen zouden in principe op den duur lei

den tot een adequate en tenminste een akseptabele globale verdeling 

van bevolking en ekonomiese aktiviteiten over het land. Om deze re

den werden de industrialisatieschema's, die zo'n belangrijke rol 

speelden in het winnen van de bevolking en het bedrijfsleven voor de 

industrialisatie, niet geregionaliseerd. 

Hardnekkige werkloosheid in bepaalde delen van het land diende aller

eerst te worden bestreden door het opvoeren van de geografiese mo

biliteit van de beroepsbevolking. 

Toen bleek dat dit om historiese, sociaal-kulturele oorzaken slechts 
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zeer beperkt zou lukken en daardoor weer andere problemen in de be

treffende gebieden ontstonden en de werkloosheid in bepaalde delen 

van het land min of meer als probleem erkend raakte, werd binnen 

het industrialisariebeleid bij wijze van uitzondering en uit soci

ale overwegingen een beleid ontworpen ter kompensatie van kennelijke 

feilen in het marktmechnisme met betrekking tot de ruimtelijke ver

deling van ekonomiese aktiviteiten over het land, 

De erkenning van de regionale werkloosheid als aanleiding voor staats

steun in één specifiek geval {Zuid Oost Drente), leidde snel tot een 

zekere veralgemening: ook andere regio's maakten aanspraak op dezelfde 

overheidssteun en de legitimiteit ervan kon, als gevolg van een pre

cedent, moeilijk meer worden ontkend. 

In de diskussie over de vr~ag welke problemen de globale ruimtelijke 

struktuur van de produktie voor bepaalde regio's met zich meebracht 

en hoe deze dienden te worden bestreden, kwamen drie typen benaderings

wijzen naar voren. 

In de eerste werd de ruimtelijk dimensie opgevat als de technies

ruimtelijke uitwerking van de voorgestane uitbreiding van de indus

trialisatie. In deze opvatting zou onder andere een regionalisatie 

van de industrialisatieschema's kunnen passen. 

In de tweede benadering veroorzaakten histories verklaarbare achter

standen, onder andere door de instelling van de bevolking en de 

fysies-geografiese gegevenheden, een weinig geschikt miljeu voor 

ekonomiese groei en industrialisatie. 

In de laatste opvatting speelde de sociale en politieke instabili

teit, die het gevolg was van de lage ontwikkelingsgraad van ekono

mie en bevolking en de hoge werkloosheid een overwegende rol. 

De eerste vorm van het regionaal beleid stoelde op elementen uit 

ieder van de drie koncepties. 

Als eerste werd in Zuid Oost Drente een regionaal welvaartsplan op

gesteld. De onmiddellijke aanleiding was de sociale problematiek en 

de uitzichtloosheid op mogelijke verbeteringen. 

De veelzijdigheid van de problematiek in de regio werd onderkend en 

kwam ook in het regionale plan tot uiting. Naast maatrggelen ten 

behoeve van de ontwikkeling van de veenderijen, werde de voorwaarden 

voor de ontwikkeling van de industrialisatie van de streek verbeterd 
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en stappen ondernomen om de sociaal-hygiënische omstandigheden van 

de bevolking te verbeteren. Het Welvaartsplan werd ontwikkeld in 

een interdepartementale werkgroep, onder leiding van het Ministerie 

van Economische Zaken. 

In de veralgemening van de erkenning van de problematiek werden nog 

acht gebieden aangewezen waarvoor dergelijke ontwikkelingsplannen 

werden opgezet, zij het beperkter van aard: meer dan in Zuid Oost 

Drente werd de kern ervan gevormd door de verbetering van de materi

ele voorwaarden voor de industrialisatie, zoals verkeersontsluiting, 

de aanleg van bedrijfsterreinen en de verbetering van elektriciteits

en industriewatervoorziening. 

De achterliggende idee was, dat met het beschikbaar stellen van deze 

algemene voorwaarden de remmen voor een opbloei van de industrie in 

de betreffende regio's zouden zijn weggenomen en de industrialisatie 

verder het resultaat van autonome processen zou zijn. 

De realisatietijd voor de in de ontwikkelingsplannen opgenomen projek

ten was in het algemeen lang in relatie tot de urgentie van de so

ciale problematiek. Om dit tijdsverschil te overbruggen werd een 

tijdelijke premieregeling voorgesteld waarmee ondernemers werden ge

stimuleerd zich in de probleemgebieden te vestigen. 

Deze financiële prikkel paste in de traditie van globale financiële 

stimuleringen ten behoeve van investeringen, 

Het uitzonderingskarakter van het regionaal beleid, dat was geba

seerd op kompensatie, impliceerde twee typen, met elkaar samenhangen

de interne frikties: 

I. in welke mate diende kompensatie te worden gegeven; 

2. op welke wijze diende deze te worden verdeeld over kernen en ge-

bieden. 

De konkrete.vorm van het beleid werd sterk door de strijd om de in

terpretatie van deze beide punten bepaald. 

De kern van het regionaal beleid bestond in deze periode uit infra

strukturele maatregelen en een premieregeling, het invariabele deel. 

Beide typen maatregelen verwezen naar fundamentele aspekten van de 

kapitalistiese maatschappij, waarbij de vrijheid van vestiging als 

gevolg werd gezien van het partikulier eigendom van de produktie

middelen en het overheidsbeleid zich in hoofdzaak beperkte tot het 

beschikbaar stellen van externe voorwaarden voor de ontplooiing 

van de produktie._ 

Naast dit invariabele deel was in deze periode het variabele deel 
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voor Zuid Oost Drente een vorm van sektorstruktuurbeleid en voor 

alle gebieden maatregelen in de sfeer van de verbetering van de 

sociaal-hygiëniese .voorzièningen, onderwijs en huisvesting. 

2. DE MOBILISATIE VAN DE ARBEIDSKRACHT: 1959-1972 

Vanaf de Wederopbouwperiode zette zich de ekonomiese groei gestaag 

voort. De relatief jonge industrie speelde goed in op de expansie 

van de wereldvraag naar goederen en diensten. Nederland ontwikkelde 

zich tot een volwassen industriële natie met het aksent op inter

nationale dienstverlening en internationaal verhandelbare goederen, 

die tamelijk grond.stof- enkapitaalsintensief waren. De industrie 

richtte zich daarbij voornamelijk op de verwerking van grondstoffen 

en half fabrikaten. In het arbeidsprofiel in de industrie lag de na

druk op relatief weinig geschoolde arbeidskracht. De internationale 

konkurrentiepositie was gebaseerd op een goed, maar vooral goedkoop 

produkt. 

Deze karakteristieken leidden tot een sterk ruimtelijke koncentra

tie van de groei in het westen. Daar waren de voorwaarden voor in

dustriële ontwikkeling het meest gunstig. 

De groei manifesteerde zich aanvankelijk in alle bedrijfstakken. 

Slechts in de landbouw ging dit samen met een vermindering van het 

aantal arbeidsplaatsen, Dit werd meer dan gekompenseerd door de 

groei van de werkgelegenheid in de industrie en diensten, welke ook 

de snelle groei van de beroepsbevolking als gevolg van de groei van 

de bevolking en de stijging van het deelnemingspercentage, absorbeer

den. 

Het resultaat was een krapper wordende arbeidsmarkt. En daarmee lag 

er een tijdbom onder een van de,•pijlers van de snelle industriali

satie: de geleide loonpolitiek. 

Reeds in 1956 deden zich in de Randstad de eerste tekenen voor dat 

de grenzen van het dominante type industrialisatie werden bereikt. 

Als reaktie hierop pleitte de Partij van de Arbeid, toendertijd één 

van de regeringspartijen, tot een regulering van de groei in het 

westen. Via een inrichtingsbeleid zou een bewuste sturing van de 

globale ruimtelijke struktuur in Nederland moeten worden nagestreefd. 

Dit stuitte op verzet van de konfessionele partijen in en de VVD 

buiten de regering. Voor deze laatste twee bleef de vrijheid van 

vestiging een principiële zaak. 
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Dit was overigens slechts een van de voorbeelden waarin zich halver

wege de jaren vijftig een nieuwe koalitie aftekende. In 1958 leidde 

dit tot een regeringswisseling, waardoor Nederland tot 1964 door 

opeenvolgende konfessioneel-fiberale kabinetten werd geregeerd. 

In deze periode werden mogelijke beperkingen in de ekonomiese 

gezien als 'extern'. In het ekonomiese beleid diende ervoor te wor

den gezorgd dat deze beperkingen zoveel mogelijk werden weggenomen. 

Als beperkingen werden gezien: het toenemend ruimtegebruik van maat

schappelijke funkties, de manifest wordende aantasting van landschap 

en miljeu, de vervreemding van landbouwgrond, de relatief snel toe

nemende kosten voor de aanleg van nieuwe materiële infrastruktuur, 

de woningnood en de beschikbaarheid van arbeidskracht. Deze laatste 

werd onmiskenbaar als het grootste probleem voor de voortgang van 

het vigerende type industrialisatie gezien. 

Er bestond evenwel •vrije ruimte' in een fysieke, ekonomiese en po

litieke zin, deze grenzen te verleggen. De beschikbaarheid van de 

arbeidskracht en ruimte en de aanwezigheid van nieuwe 

markten buiten het westen, leverden mogelijkheden voor verdere ex

pansie zonder strukturele aanpassingen in de organisatie van de pro

duktie. 

Er speelden in dit spreidingsproces een aantal ten opzichte van de 

expansie zelf 'externe faktoren', die dit zeer hebben begunstigd: 

-de hoge en nog stijgende groeivoet van de ekonomie, welke in enkele 

bedrijfstakken en gebieden begon en een centrifugale uitwerking op 

de overige bedrijfstakken en regio's had. Deze groei vertoonde een 

stabiel patroon en was tamelijk voorspelbaar; 

-de energie-, transport- en andere mobiliteitskosten waren laag en 

hadden, doOr de snelle ontwikkeling van het verkeers- en kommuni

katiewezen, de neiging te dalen; 

-de ekonomiese groei had als uitwerking een koncentratie van de pro

duktie in een geringer aantal bedrijven, Onder invloed van de pro

duktietechnologie binnen deze bedrijven, ontstond de mogelijkheid 

tot de ruimtelijke verzelfstandiging en spreiding van afzonderlijke 

produktie(deel}funkties, zodat voor ieder van de deelfunkties de 

meest gunstige vestigingsplaats kan worden gekozen. Dit leidde er

toe dat arbeidsintensieve produktiefunkties werden verplaatst naar 

de gebieden waar deze ruimer dan in de grote steden voor handen was. 

De meeste van deze ten opzicht van de ekonomiese externe fak-
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toren verloren echter aan het ein4 van de jaren zestig en het begin 

van de jaren zeventig hun betekenis. 

De oriëntatie van bedrijven op ruimtelijke spreiding viel samen met 

een intensivering van het regionaal beleid vanaf 1 januari 1959. Zo

wel in geografies als in financieel opzicht werd het regionaal be

leid enorm uitgebreid. 

In de periode tussen 1956 en 11959 kreeg het nieuwe regionale beleid 

vorm als uitdrukking van deze spreidingstendens. De belangrijkste 

impuls ging daarbij uit van de mobilisatie van arbeidskracht ten 

behoeve van de voortgang van de industrialisatie. 

Evenals in de voorgaande fase steunde het beleid opnieuw op een 

zeer brede maatschappelijke basis. Deze basis was de grootste ge

mene deler van onderling zeer verschillende opvattingen met betrek

king tot de aard en aanpak van de ruimtelijke problematiek. 

In een eerste formulering van het ruimtelijk probleem stonden be

schikbaarheid en tekorten aan arbeidskrachten tegenover elkaar, On

der andere door de woningnood in de grote steden in het westen, kon 

een politiek, gericht op het stimuleren van migratie naar het westen, 

niet worden uitgewerkt. 

Dit werd versterkt doordat, in een tweede probleemformulering, in de 

Randstad sp~ake was van kongestie, die sociaal-hygiënies en kultu

reel tot onaanvaardbare situaties zou leiden. Ook uit het oogpunt 

van natuur en landschap diende een verdere groei van de grote steden 

zeer selektief te gebeuren. 

In een derde probleemopvatting werden de welvaartsverschillen tussen 

het westen en de overige landsdelen benadrukt. Deze kwamen tot 

uiting in onder andere werkloosheidspercentages, inkomen per capita, 

kwaliteit van arbeid en het nivo van ontwikkeling van maatschappe

lijke voorzieningen. In de recessie van 1957-1958 bleek ook dat 

minder ontwikkelde gebieden konjunktuurgevoeliger waren dan andere 

regio's: de werkloosheid steeg er sneller en daalde er langzamer. 

In een spreidingsbeleid werd aan elementen van ieder van deze pro

bleemfórmuleringen tegemoet gekomen. Een intensivering van de sprei

ding van ekonomiese aktiviteiten, maakte' zowel de arbeidskracht 

buiten het westen toegankelijker en er kon worden tegemoet gekomen 

aan de politieke druk voor gelijkwaardiger regionale welvaartsnivo's 

en de vertraging van de groei van de Randstad om redenen van soci

aal-kulturele, miljeu-techniese en landschappelijke aartd. 
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De vorm van het beleid werd bepaald door konfessioneel-liberale 

opvattingen: uitgaande van de vestigingsvrijheid werd tot een inten

sivering van het indirekte stimuleringsbeleid besloten: 

-de vestiging van bedrijven of delen daarvan buiten de Randstad werd 

gepremieerd; 

-het infrastruktuurprogramma ter verbetering van de ontsluiting van 

grote delen van Nederland via het rijkswegenplan werden geintensi

veerd. 

Daarnaast wc:rden begeleidende maatregelen genomen voor de opvang van 

de industrialisatie in de betreffende regio's. Dit had betrekking op 

het arbeidsmarktbeleid, de huisvesting, maar vooral op de 'sociale 

planning':een stelsel van maatregelen waarmee de organisatie van het 

dagelijks leven in de gebieden van het regionaal beleid meer op de 

industrialisatie werd toegesneden en deovergang van agrariese naar 

industriële leefwijze werd begeleid. 

In de eerste jaren na 1959 vormde met name deze sociale planning 

het variabele deel van het regionale beleid. In de kern van het 

spreidingsbeleid vinden we de invariabele delen terug. 

Gestimuleerd door de oriëntatie op de export, won de internationale 

dimensie voor de Nederlandse ekonomie aan betekenis. In de sterker 

wordende internationale konkurrentie verdiepte zich de ekonomiese 

arbeidsdeling tussen de afzonderlijke nationale ekonomieën. Onder 

invloed hiervan manifesteerde zich, anders dan in de jaren vijftig, 

vanaf het begin van de jaren zestig de, in het geheel genomene snel

lere, ekonomiese groei niet in dezelfde mate in iedere bedrijfstak; 

sterke groei kwam voor naast stabiliteit, stagnatie en neergang. 

De struktuur van de nationale ekonomie eiste daarom meer aandacht 

dan tevoren. 

In de mate waarin deze ongelijkmatige ontwikkeling van de bedrijfs

takken via regionale specialisatie over het land was verdeeld, lever

de dit nieuwe regionale problemen op. Deze 'kwamen als eerste voor 

in enkele oude industriegebieden, met een sterke koncentratie van 

bedrijven die onder druk van de interantionale konkurrentie inkrom

pen. 

Globaal gesproken en gemeten volgens de gangbare kriteria -werkloos

heid, migratiesaldo, werkgelegenheidsstruktuur- resulteerden de 

spreidingstendenzen tot een zekere konvergentie in de ontwikkeling 
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van de afzonderlijke regio's. 

Deze konvergentie stond naast het opkomen van de geschetste nieuwe 

problemen zoals in Zuid Limburg en de texielgebieden en betekende 

geenszins de reduktie van de regionale ongelijkheid. Er was sprake 

van een verandering in.de verschijningsvorm ervan. 

De aanvankelijke regionale arbeidsdeling was een samenhang tussen 

sektorale en ruimtelijke aspekten. Door de ruimtelijke spreiding 

van deelfunkties binnen bedrijfstakken, verminderde de regionale 

specialisatie en werd de sektoraal-ruimtelijke arbeidsdeling meer 

en meer vervangen door een intrasektorale, hiërarchiese arbeids

deling tussen regio's. Het hiërarchiese aspekt hing samen met de 

vertikale strukturen in de organisatie van de produktie. 

De effekten van d~ze 'nieuwe vormen' van ruimtel~jke ongelijkheid 

waren anders dan in de voorgaande fase: 

-erwa.:i;:,en belangrijke verschillen in kwaliteit van de arbeid, loon

nivo' s en kontrole. Aan de hand van enkele voorbeelden hebben we 

laten zien hoe zich in de ruimtelijke mobiliteit van grote onder

nemingen de reaktie op bepaalde typen arbeidsmarkten weerspeigelde; 

-als resultaat van een hoge mate van 'externe kontrole' was de eko

nomie van de regio 1 s aan dè onderzijde van de hiërarchie zeer 1 open 1
: 

meer dan elders bestond een afhankelijkheid van ontwikkelingen bui

ten de regio. 

Recente voorbeelden van Philips in het noorden of Hyster in Nij

megen laten zien hoe concernstrategieën op de wereldmarkt grote 

gevolgen voor de regio's kunnen hebben, waartegenover weinig meer 

dan machteloosheid kan worden gezet; 

-naar alle waarschijnlijkheid is er een zeer lage werkgelegenheids

multiplier. De nevenvestigingen in de stimuleringsgebieden funktio

neerden in een concernsamenhang en er ontstond weinig verband tussen 

deze vestigingen en de rest van de regionale ekonomie; 

-winsten en dividenden werden voor een groot deel niet in de streek 

zelf maar in het kader van een 'overall-concernstrategie' elders 

ingezet. 

De kenmerken van dit type regionale industrialisatie waren in de 

groei van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig op de 

achtergrond gebleven, maar doken na de energiekrisis van 1973 steeds 

scherper op als 'de nieuwe regionale problemen'. 
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Het resultaat was een ander patroon van probleemgebieden, waarin 

naast de landelijke gebieden, enkele oude industriële gebieden, ook 

de grote steden en de stimuleringsgebieden van de jaren vijftig en 

zestig waren opgenomen. 

Er bestond een direkte parallel tussen de wijze waarop de opeenvol

gende kabinetten de problematiek van de herstrukturering van de eko

nomie aanpakten en hun benadering van de regionale problematiek. 

In de kabinetten De Quay en Marijnen (KVP, ARP, CHU en VVD) was het 

beleid sterk markt-georiënteerd, voorwaardenscheppend en konjunktuur

politiek-gericht van aard: autonome groei, het globale fiskale be

leid en de versterking van de internationale konkurrentiepositie 

stonden centraal. 

Reeds in het begin van de jaren zestig tekenden zich de problemen 

met betrekking tot een aantal bedrijfstakken in Nederland,,,als ge

volg van de internationale herstrukturering, af. Ze werden onder 

andere verwoord in de Achtste Industrialisatienota. 

De houding ten opzichte van deze herstrukturering was er een van 

'koude sanering'. Het kabinet Cals (KVP, ARP en PvdA) doorbrak deze 

politiek, maar het bleek geen lang leven beschoren, Na het interim

kabinet Zijlstra (KVP, ARP) vervolgden de kabinetten De Jong (KVP, 

ARP, CHU en VVD) en Biesheuvel (KVP, ARP, CRU, VVD en DS'70" het 

traditionle spoor. 

Het sektorstruktuurbeleid kwam niet tot ontwikkeling: er werd vol

staan met het opstellen van prognoses over de onmiddellijke en iets 

verdere toekomst. 

Deze dienden als achtergrondinformatie ten behoeve van overheid en 

bedrijfsleven, om daarmee een zekere gelijkgerichtheid in verwach

tingen en hàndelingen te bewerkstelligen, De noodzaak tot planning 

en sturing van de ekonomie leek vanwege de grote en kontinue groei 

niet aanwezig. In het spel van de vrije markt verdwenen sektoren 

die niet meer rendabel waren om ruimte te scheppen voor nieuwe ont

wikkelingen: de afbouw van de industrie zou worden opgevangen door 

groei in de tertiaire en quartaire sektor. Ook de internationale 

herverdeling van de produktie met de geavanceerde produktie en 

dienstverlening in de traditionele industrielanden en de eenvoudiger 

produktie in de ontwikkelingslanden, vormden een aanlokkelijk pers

pektief, 

Hoewel aan het einde van de zestiger jaren de mobilisatie van arbeids-
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steeds meer een ondergeschikte rol speelde, werd in het regionaal 

beleid strikt vastgehouden aan het spreidingskoncept. 

De genoemde konvergentie in de ontwikkeling van de afzonderlijke 

regio's, vormde hiervoor het belangrijkste argument. 

Andere typen problemen, zoals de afbouw van bepaalde bedrijfstakken, 

werden niet als regionale problemen, maar als verschijningsvormen 

van meer algemene vraagstukken gezien, die via een globaal beleid 

moesten worden aangepakt. 

In de Tweede Nota over de Ruimtelijke Ordening van Nederland (1966) 

schetste het kabinet Cals ruimtelijke ontwikkelingsmodellen voor de 

verwachte groei van de bevolking naar 20 mln. inwoners in het jaar 

2000. Een zeer sterke bevolkingsspreiding -en daarmee een sterke 

spreiding van de ekonomie- werd hierbij onontbeerlijk geacht. 

De nota gaf een aanzet de relaties tussen ekonomie, bevolking en 

ruimte omvattend en samenhangend te behandelen. 

Eenzelfde houding nam het kabinet in ten opzichte van de sektor

struktuur van de ekonomie en de problematiek van afzonderlijke re

gio's. De meeste ideeën kwamen niet verder dan nota's. 

In een aantal gevallen leidde de afbouw van bepaalde bedrijfstakken 

tot aantasting van de gehele ekonomiese basis van de regio's. Dit 

kwam onder andere tot uitdrukking in een relatief hoge werkloosheid, 

maar meer nog in een zeer trage groei van de werkgelegenheid. 

In Zuid Limburg werd bij wijze van uitzondering een poging onder

nomen tot een zgn. regionaal herstruktureringsbeleid. Het mijnslui

tingsprogramma had een reorganisatie van de regionaal-ekonomiese 

struktuur noodzakelijk gemaakt. 

Toen dit beleid vorm , en de ekonomiese stagnatie van industri-

ele gebieden of steden als aanleiding voor specifieke staatssteun 

werd erkend, trad opnieuw een zekere veralgemening op. Eerst in Til

burg en later ook elders, werd gesproken over een dergelijke her

struktureringsbeleid. De inhoud ervan kwam sterk overeen met dat 

van het spreidingsbeleid, waaruit het een en ander was verdwenen, 

omdat het traditionele spreidingsbeleid uitging van de stelling dat 

het niet of onvoldoende tot ontwikkeling komen van de industriali-

satie in een bepaalde , te wijten was aan achterstandsituaties. 

In oude industriegebieden die in·'de problemen kwamen als gevolg van 

de internationale herstrukturering, was van dergelijke achterstanden 
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geen sprake. 

De belangrijkste redenen voor het niet tot ontwikkeling komen van 

het regionaal herstruktureringsbeleid waren: 

-de afwezigheid van een sektorbeleid; 

-de formulering van het ruimtelijke probleem als een probleem van 

de verdeling van de bevolking en de ekonomie, waarbij de eerste 

verantwoordelijkheid bij het Rijk lag, in plaats van een beleid ge

richt op de ontwikkeling en benutten van mogelijkheden die een 

regio bood, waarvoor ook provinciale en gemeentelijke overheden 

een eigen verantwoordelijkheid konden dragen. 

Achteraf gesproken waren de fundamenten van de verscherpte regiona

le problematiek in de zeventiger jaren te vinden in deze periode. 

De dreigende moeilijkheden zijn toendertijd op meerdere plaatsen, 

met name in het overleg tussen de provinciale autoriteiten en de 

rijksoverheid, naar voren gebracht. Het is verbazingwekkend te zien 

hoe adequate probleembeschrijvingen, met de daarbij behorende in

strumenten, telkens in de beleidsvoorbereiding verdwenen. 

Bij de rijksoverheid bleek een ongevoeligheid voor de specificiteit 

van de regionale problematiek te bestaan, welke werd verdedigd met 

de verwijzing naar de genoemde konvergentie, 

De verschillende pogingen om tot een regionaal herstrukturerings

beleid te komen, konden als het variabele deel van het regionaal 

beleid in de tweede helft van de jaren zestig, worden beschouwd. 

Het invariabele deel, verbonden met het spreidingsbeleid, was ge

durende de gehele periode dominant. 

3. REAKTIES OP DE KRISIS: 1973-1977 

In de jaren na 1973 tekenden zich meer en meer verschijnselen af, 

die met krisis en een versterkte herstrukturering van de ekonomie 

waren verbonden. 

De herstrukturering van de produktie op wereldschaal, die in het 

begin van de jaren zestig inzette, raakte in een stroomversnelling. 

Tegelijkertijd traden op een aantal belangrijke markten verzadig

ingsverschijnselen op. Voor een belangrijk deel betrof het hier-

bij bedrijfstakken waarop de Nederlandse ekonomie zich in de laatste 

twee decennia had gespecialiseerd. 

De groei van de werkgelegenheid bleef achter bij die van de beroeps-
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bevolking. Een toename van de werkloosheid is hiervan het resultaat. 

Onder invloed van de krisis nam de regionale probleamtiek in omvang 

en intensiteit toe. Naast de reeds bekende problemen in de agrariese 

gebieden en de oude industriesteden, doken nu ook problemen op in de 

grote steden en in gebieden die juist in dejaren vijftig en zestig 

een als geslaagd beschouwd industrialisatieproces hadden doorg·emaaKt. 

De oorzaken van de laastgenoemde ontwikkeling lagen, zoals we 

hebben aangegeven, in de voorgaande fase waarin de industrialisatie 

van deze gebieden het resultaat was van een bepaald type arbeids

deling binnen bedrijfstakken. 

Het kabinet Den Uyl ontwikkelde, anders dan haar voorganger, een 

slagvaardiger politiek ten opzichte van de herstrukturering. 

De selektiviteit die met deze herstrukturering verbonden was, werd 

beantwoord met een politieke selektiviteit in de vorm van een speer

puntenbeleid, waarin niet alleen de sterke punten van de Nederlandse 

ekonomie in internationaal verband werden uitgebouwd, maar tevens 

andere dan direkt financieel-ekonomiese aspekten van de ekonomiese 

de aandacht moesten krijgen. 

Voor wat betreft het regionaal beleid stond het kabinet voor de 

situatie van een intensivering en uitbreiding van de regionale pro

blematiek en een afbrokkelende basis van het traditionele beleid: 

er viel steeds minder te spreiden. 

Het antwoord werd gezocht in drie verschillende typen beleid: 

1. de verbreding van het traditionele fundament van het regionaal 

beleid door de invoering van de Selektieve Investeringsregeling, 

de spreiding van rijksdiensten en -vanaf 1975- een verruiming 

van de premiéregeling; 

2. een intensivering van de planning, teneinde de efficiency van 

het overheidsbeleid op te voeren door een grotere konsensus te 

bereiken in de beleidsvoorbereiding, het bèleid beter in weten

schappelijke zin te onderbouwen en een.verbetering van de onder

linge afstennning van het beleid van de afzonderlijke departemen

ten; 

3. een verhoging van de selektiviteit van het beleid. Allereerst ge

beurde dit door de oprichting van de regionale ontwikkelings

maatschappijen. Met de verruiming van het traditionele regionale 

beleid in 1975, werd ook een grotere specificiteit nagestreefd 

door verbijzonderingen bij de toepassing van de !PR-regeling. 

De verbreding van het traditionele fundament van het regionaal be-
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leid stuitte, met het manifester worden van stagnatieverschijnsel

en, op toenemend verzet. 

De intensivering van de planning en het opvoeren van de slagvaardig

heid van het overheidsbeleid op dit terrein, bleek een lange en 

moeizame weg. De hooggespannen verwachtingen hieromtrent in de eerste 

fase van het !SP, leidden tot een teleurstelling. Een zeker resul

taat werd wel bereikt. De periode tot 1977 is echter te kort om tot 

een afgerond beeld te komen; in het bijzonder omdat het sluitstuk 

van de ideevorming, de periodieke rapportage, eerst in 1977 werd 

gelanceerd. Ook de politiek ter verhoging van de selektiviteit in 

het regionaal beleid, was in 1977 nog niet uitgewerkt. 

De regionale ontwikkelingsmaatschappijen zouden een cruciale rol 

kunnen vervullen bij het benutten van de ontwikkelingsmogelijkheden 

welke de afzonderlijke regio's kennen. In deze eerste fase leidde 

het resultaat van de meningsvorming hieromtrent nog niet in die 

richting. De ROM's vervulden voornamelijk een defensieve funktie: 

meer dan het ontwikkelen van nieuwe aktiviteiten werd de aandacht 

gebonden door het in stand houden van bestaande werkgelegenheid. 

4. TER AFSLUITING 

Voor een bepaling van de wijze waarop gewenste ruimtelijke struktuur

veranderingen kunnen worden aangebracht, is een preciese omschrijving 

van doelstelling, probleemstelling, instrumentarium en de werking 

daarvan noodzakelijk. 

In het gangbare beleid is daarvan geen sprake. De doelstellingen 

zijn weinig eenduidig, verschillende -zelfs tegenstrijdige- typen 

probleemformuleringen lopen dooreen, de effektiviteit van instrumen

ten is onbekend. 

In tegenstelling tot de vigerende definitie van het beleid met be

trekking tot de globale ruimtelijke struktuur, zijn we in ons onder

zoek uitgegaan van de stelling dat dit beleid niet los van de kon

krete, historiese kontext kan worden bestudeerd. 

De ontwikkeling van het beleid is door ons in eerste instantie in 

verband gebracht met de veranderende kontext als gevolg van sociaal

ekonomiese en politieke ontwikkelingen. We hebben argumenten aan

gedragen voor de stelling dat het beleid êénduidig is bepaald door 

een omschreven probleem, waarvoor doelstellingen en een geëigend 

instrumentarium worden ontworpen, maar het resultaat is van krachts-
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verhoudingen tussen politieke stromingen, die ook binnen het staats

apparaat tot uiting komen, en welke zijn verbonden met karakteri~-

stieken in de ontwikkeling van de sociaal-ekonomiese struktuur en de 

ruimtelijke dimensie daarvan. 

We hebben ons onderzoek een verkennend onderzoek genoemd. 

In de gevolgde benaderingswijze hebben we een breder dan gangbaar 

perspektief over de ontwikkeling van het regeionaal beleid gegeven. 

Vier groepen bepalingen zijn telkens voor het voetlicht gebracht; 

de globale ontwikkeling van de Nederlandse ekonomie in het inter

nationale perspektief, de globale politieke verhoudingen en het ge

voerde sociaal-ekonomiese beleid, de regionale problematiek en het 

konkrete regionale beleid. 

De samenhangen werden niet gepresenteerd als ka~sale relaties, de 

onderlinge bepalingen zijn komplex, veelal nog duister van karakter 

en zullen in verder onderzoek moeten worden uitgewerkt. 

Het onderzoek kan worden opgevat als het schetsen van de historiese 

achtergrond van de huidige diskussie over de toekomst van het re

gionaal beleid. 

Aangetoond is dat het regionaal beleid of de ruimtelijke struktuur 

nièt als een zelfstandige entiteit kan worden opgevat: de problemen 

zijn niet van ruimtelijke aard maar zijn verbonden met de organisatie 

van de produktie. 

Een precisiëring van problematiek, doelen en middelen is een abso

lute voorwaarde voor een open, verantwoorde en voor een demokratiese 

meningsvorming noodzakelijke, diskussie. 
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Noten 

Er is in deze studie gebruik gemaakt van materiaal uit het archief 
van het Ministerie van Economische Zaken en van stukken van de Sta
ten Generaal. 
Ten behoeve van een beknopte notatie bij de bronvermelding zijn enke
le symbolen gebruikt. 
De interne struktuur van het Ministerie van Economische Zaken is in 
de loop van de periode die ons onderzoek bestrijkt, enkele malen ge
wijzigd. dit komt ook in de struktuur van het archief tot uiting. 
In de noten wordt verwezen naar vier delen van het archief: 
-Archief EZ A verwijst naar het zgn. werkarchief van het Ministerie; 
-Archief EZ B verwijst naar het archief van het Directoraat-Generaal 
voor de Industrialisatie; 

-Archief EZ C verwijst naar het archief van het Directoraat-Generaal 
voor Industrie en Handel; 

-Archief EZ D verwijst naar het archief van het Directoraat-Generaal 
voor Prijzen, Ordening en Regionaal Beleid. 

Bij de verwijzing naar stukken van de Staten Generaal is gebruik ge
maakt van het gangbare systeem. Ter toelichting kan het onderstaande 
voorbeeld dienen: 
II, Zitting 1966-67, 9001, nr. 2: een stuk van de Tweede Kamer uitge
komen in het zittingsjaar 1966-67, met het onderwerp nummer 9001 en 
als volgnummer 2. 
In voorkomen gevallen is voor de duidelijkheid ook de titel van het 
onderwerp in de bronvermelding opgenomen: Nota betreffendB dB uitbrei
ding van dB maatregelen ter bevordBring van de economische ontüYikke
ling in het noorden dBs lands, in Zuid-LimbuPg en in andBre stimule
PingsgebiedBn. 
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HOOFDSTUK I 

1. De aanduiding 'globa1e ruimtelijke struktuur' staat in deze stu
die voor de ruimtelijke struktuur voor zover niet opgevat als 
konkreet ruimtegebruik. 

2. Dat neemt niet weg dat vele typen beleidsmaatregelen ruimtelijke 
konsequenties hebben, in het algemeen worden de ruimtelijke impli
katies van maatregelen niet in de beschouwingen betrokken. 

3. Rapport van de Connnissie Interdepartementale Taakverdeling en 
Coördinatie, Bestuursorganisatie bij de Kabinetsformatie 1971, 
's Gravenhage 1971, p. 38. 

4. D. Hazelhoff, Bedrijfsleven en r>uimtelijke o:rdening, RPD-publi
katie, 's Gravenhage 1976-1, p. 3, 

5, Idem. 

6. C.P.A. Bartels en J.J. van Duijn, Het regionaal beleid in Neder
land, Van Gorcum, Assen 1981, p. 4. 

7. We stellen ons hiermee tegenover de opvatting als zou de ontwik
keling van het beleid te begrijpen zijn als een uitdrukking van 
het streven naar een steeds beter en efficiënter beleid, ten be
hoeve van het bereiken van eenmaal gestelde doelen. 
Cf. P. van Hoogstraten, Opmerkingen bij de diskussie over de 
streekplanning nièuwste stijl, in: P.van Hoogstraten,(red.), 
Reaionale ontwikkeling en planning, Ekologiese Uitgeverij/ZONE, 
Amsterdam 1979, p. 94 e.v. 

8. Er worden in de literatuur voor het geringe aantal evaluaties ver
schillende redenen genoemd: 
-de doeleinden van het beleid zijn weinig precies omschreven, zo
dat een confrontatie tussen de doelen en resultaten er moeilijk 
wordt; 

-het beschikbare datamateriaal is erg gebrekkig; 
-een gebrek aan een adequaat theoretisch kader verhindert een ef-
fectieve evaluatie. 

De eerste aanzet tot een evaluatie van het regionaal beleid wordt 
in 1961 orldernomen door N. Vanhove, De doelmatigheid van het re
gionaal-economisch beleid in Nederland. Het blijft lange tijd een 
geisoleerde poging. 
In 1967 buigt een Interdepartementale konnnissie zich over de ef
fektiviteit van het beleid. De konklusie van het onderzoek is dat 
er geen manieren zijn te vinden om de effektiviteit vast te stel
len. 
Cf. Archief EZ C. nr. 1280. 
Het parlementaire onderzoek naar de steunverlening aan bedrijven, 
waaronder de regionale, mondt uit in de konklusie dat het onmo
gelijk bleek te zijn informatie te verkrijgen omtrent de mate 
waarin de hoofddoelstellingen van de regelingen ook effektief wor
den gerealiseerd. Connnissie Van Dijk, Steunverlening individuele 
beéfx>ijven, II, Zitting 1979-1980, nr. 15306, p. 43, 
Naast de techniese en wetenschapstheoretiese problemen, zoals be-
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schikbaarheid van data en het isoleren van de effekten van het 
beleid uit de totaliteit van de.maatschappelijke ontwikkeling, 
spelen hierbij ook politieke problemen een rol. 
De brede maatschappelijke konsensus over het spreidingsbeleid 
-waarop we. in de studie uitvoerig zullen ingaan- heeft bijvoor
beeld nooit aanleiding gegeven de doelstellingen en instrumenten 
ervan fundamenteel te analyseren. 
Cf. N.A. de Boer, Spreidingsbeleid: een vergissing, ESB, 28-5-1975, 
p. 513; W. Steigenga, Problematiek rond de Randstad, in: West
Ned.erla:nd dhaotisahe planning of gepla:nd.e ahaos, Van Gorcum, 
Assen 1971, p. 5 e.v. 
Anderzijds is het merendeel van de evaluaties van dit type beleid 
juist ontstaan onder politieke druk. · 
De bulk van beleidsevaluaties in Groot-Brittanië -wier methodolo
gie in vele andere landen ook is toegepast, of tenminste een sti
mulerende rol heeft gespeeld bij het opzetten van evaluaties-
kwam van de kant van Labour toen de Tories het regionaal-econo-· 
misch beleid -een van de belangrijke issues van Labour- wilden 
decimeren. 
Toen de gemeenten Zwolle en Kampen in het begin van de zeventiger 
jaren dreigden te worden geschrapt als stimuleringskernen, ver
scheen in opdracht van die gemeenten in 1972 een beleidsevalua
tie van de hand van het Nederlands Economisch Instituut, waarin 
tot op de persoon nauwkeurig werd uitgerekend welk deel van de 
arbeidsplaatsen die er in de voorgaande periode bij waren ge
komen op het conto van het regionaal beleid konden worden ge
schreven en welke er ondanks dat beleid toch wel zouden zijn ge
komen. 
NEI, Zwolle en Kampen na 10 jaar stimulering, Rotterdam 1972. 

9. De studies naar de effektiviteit van het regionaal beleid zijn 
in een aantal kategorieën te rangschikken. Ze kunnen worden on
derscheiden naar de wijze waarop ze het centrale probleem in 
deze evaluaties -de vraag: hoe is de invloed van het r~gionaal 
beleid te isoleren van de rest van al die andere invloeden die 
in de regionale ontwikkeling tot uiting komen- behandelen. 
De vraag wordt op drie verschillende manieren beantwoord. 
De eerste, voor de hand liggende methode is die waarin deze 
vraag -wat is de invloed van het regionaal beleid- gesteld wordt 
aan degenen die van het beleid gebruik gemaakt hebben. 
De tweede benaderingswijze presenteert het effekt van het regio
naal beleid als een soort resftfaktor, die het resultaat is van 
een konfr.ontatie tussen het feitelijke ontwikkelingsnivo van een 
regio en een hypotheties ontwikkelingsnivo dat zou zijn bereikt 
zonder regionaal beleid. Hierbij wordt dus geabstraheerd van de 
feitelijke werking van het beleid. 
In de derde benaderingswijze is dat niet het geval. De beleids
evaluaties die hieronder kunnen worden gerangschikt spreken zich, 
bijvoorbeeld in de vorm van instrumentvariabelen in een verkla
ringsmodel, uit over het karakter van het regionaal beleid. 
Zie voor een bespreking van deze drie typen evaluaties. 
P. van Hoogstraten, Over de effektiviteit van de studies naar de 
effektiviteit van het regionaal beleid in Nederland, in: L. Al
brechts. Regionale onf:b)ikkeling, Acco, Leuven 1983, p. 83 e.v. 

10. P. van Hoogstraten, Over de effektiviteit •••• , t.a.p. 
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11. W. Cremers, Het Nederlands regionaal beleid sinds 1945, Inter
mediair, 25 juli 1976, p. 43 e.v. 
Bartels & Van Duijn, t.a.p. p. 52-113, 

12. Cf. P. Fortuyn, Kerncijfers 1945-1983, Kluwer, Deventer 1983. 

13: Cf. P.F. Maas, Kabinetsformaties in Nederland 1959-1973, Staats
uitgeverij, 's Gravenhage 1982. 

14. Als noot 9. 

15. Cf. D. täpple & P. van Hoogstraten, Opmerkingen over de ruim
telijke struktuur van de kapitalistiese produktiewijze, het voor
beeld van de regionale ontwikkeling in Nederland, ZONE 5, Amster
dam 1971, p. 11-17. 
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HOOFDSTUK II 

1. Ministerie van Economische Zaken, 5 jaar economisch herstel, 
een uitgave van de persdienst van het ministerie, 's Gravenhage, 
1950. 

2. A.C.M.Jansen & M.de Smidt, Industrie en Ruimte, -Van Gorkum, 
Assen, 1974, p.31 e.v. 
D. Läpple & P.van Hoogstraten, Over de ruimtelijke struktuur 
van de kapitalistiese ontwikkeling, het voorbeeld van de re
gionale ontwikkeling in Nederland, Zone 5, Amsterdam, 1977, p.20 

3. Rondschrijven van de Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoor
ziening 6 juni 1953, geciteerd bij P.Lukkes, Migratie- en 
industrialisatieproblemen in Friesland, dissertatie Universiteit 
van Utrecht, 1964. 

4. T.v.d. Brink, Eerste resultaat van een statistische analyse van 
ik loop der geboortecijfers in Neikrland, Instituut voor so
ciaal Onderzoek naar het Nederlandsche Volk, Amsterdam, 1949. 

5. Nederlands Verbond van Vakverenigingen, Welvaartsplan, 
Amsterdam, 1952. 

6. G.A.Kohnstamro, De toekomst van ik Neikrlandse industriële ont
wikkeling, dissertatie, Den Haag, 1948. 

7. H. de Liagre BÖhl, J.Nekkers & L.Slot (red.), Neikrlands in
dustrialiseert, SUN.Nijmegen, 1981, p.137. 

8. G.A;Kohnstamro, geciteerd bij De Liagre BÖhl. t.a.p. p.185. 

9. Idem. 

10. We steunen in deze paragraaf voornamelijk op onderzoek van 
P.Fortuyn, gepubliceerd in Sociaal Economische politiek in 
Neikrland 1945-1949, dissertatie Groningen 1980 en 'Nederlandse 
sociaal-demokraten en het ordeningsvraagstuk, een historiese 
beschouwing', Recht & Kritiek 3/1983. 

ll. Geciteerd bij Fortuyn (1983). 

12. Met deze verwijzing naar het gemeenschapseigendom onderscheiden 
de sociaal-demokraten zich van de opvatting over arbeidsbestuur 
welke in de syndikalistiese en komrounistiese organisaties leef
de. 

13. Zie het uit 1923 daterende rapport Bedrijfsorganisatie en Meik
zeggenschap van de SDAP en het NVV • 

14. Zie P. Fortuyn (1980) p. 16. 
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'15. P. de Hen, Aktieve en :r>e-actieve industrialisatiepolitiek in 
Ne&rland, dB overheid en dB ontwikkeling van dB Ne&rlandse 
industPie in dB ja:r>en dBPtig en tussen 1945 en 1950, Arbeiders
pers, Amsterdam, 1980, p. 177/178. 

16. Zie P. Fortuyn, (1980), p. 232 e.v. en De Liagre BÖhl e.a., 
t.a.p. p.27. 

17. Ministerie van Economische Zaken (minister Van den Brink), 
Nota inzake dB industPialisa:tie van Ne&rland, Staatsuitgeverij 
1 s Gravenhage 1949. 
Geciteerd is uit de versie welke als bijlage bij de begroting 
van het Ministerie van Economische Zaken voor 1950 aan de 
Staten Generaal werd aangeboden. 

18. Eerste Industrialisatienota, t.a.p. p. 26. 

19. Idem, p. 23. 

20. P. Fortuyn .. (1980), p. 32. 

21. Zie W.Dercksen, P. Fortuyn & T,Jaspers, 35 jaar SER-adviezen, 
&el 1 1950-1984, Kluwer, Deventer, 1983, p. 163 e.v. 
De Liagre BÖhl e.a. t.a.p. p. 233 e.v. 
A.v.d.Zwam, Wederopbouw en mobilisatie, Socialisme en Democra
tie, 1981/11, p. 518-531. 

22. Eerste Industrialisatienota, t.a.p. p.127. 

23. Idem, p. 32. 

24. Vanuit een groot aantal regio•s werd door de lokale overheden 
en regionaal opererende bedrijven druk uitgeoefend op 'Den 
Haag' om tegemoet te komen aan de eisen tot ontplooiing van 
de regionale industrie. Afhankelijk van de plaatselijke ver
houdingen traden hierbij B & W, de Kamer van Koophandel, re
gionale industriëlen of een Vereniging van Werkgevers, als 
woordvoerder op. Een enkel keer werd er zelfs een speciale 
stichting voor in het leven geroepen, zoals de Stichting 
tot Ontwikke,ling ,van de Komgronden en de Stichting tot Ont
wikkeling van de Noord-West Veluwe. 
De eisen gingen in het algemeen in de richting van meer en 
een betere infrastruktuur, tenèinde dezelfde produktievoor
waarden als elders te verkrijgen. 

25. Welvaartsplan Noord Brahcmt,'s Hertogenbosch, 1947. 

26. Instituut voor Sociaal Onderzoek naar het Nederlandse Volk, 
(INSOVENO), De sociale aspecten van dB industPialisatie in het 
bijzon&r ten platte lands, Amsterdam, 1950. 
Zie ook W.H.Vermooten, Stad en land in Ne&rlcmd en het pro
bleem &r industPialisatie, uitgeverij Paris, Amsterdam, 1949. 
De ontwerpteksten van de brochure van het INSOVENO zijn aan
leiding geweest tot een nogal scherpe korrespondentie tussen 
de ministeries van Sociale Zaken en Volksgezondheid en Econo
mische Zaken, Deze laatste vond de tekst te negatief met be
betrekking tot de industrialisatie en trachtte de inhoud ervan 

301 



te wijzigen door een benadrukking van de positieve zijden van 
de industrialisatie. · 
Cf. Archief EZ A. nr. 693. 

27. Rijksdienst voor het Nationale Plan, Spreiding dBr Industrie, 
Rijksdienst voor het Nationale Plan en het Centraal Planbureau, 
Voorstudie Industrievestiging, (maart 194 7), Archie EZ A. nr. 
333. 

28. Binnen de sociaal-demokraten gold in zekere kringen ook de 
angst voor de grote stad als argument. 

29. De Nederlandse gemeenten werden onderverdeeld in: 

-gemeenten waar alleen plaatselijk, verzorgende industrie mocht 
worden toegelaten; 

-gemeenten waar industrie toegelaten kon worden die aan den 
aard der te verwerken grondstoffen regionaal gebonden is; 

-gemeenten waar regionaal verzorgende bedrijven mogen worden 
toegelaten; 

-gemeenten waar primaire bedrijven niet regionaal gebonden en 
en van geringe omvang zijn, mogen worden toegelaten; 

-gemeenten waar middelgrote stuwende bedrijven welke niet re
gionaal gebonden zijn mogen worden toegelaten; 

-gemeenten waar groote industrieën die niet regionaal gebonden 
zijn mogen worden toegelaten. (Zie noot 27) 

30. Reaktie NETO Groningen op de voornoemde nota, Archie EZ A. nr. 
619. 

31. Reaktie ETI Utrecht, Archief EZ A. nr. 619. 

32. DG voor de Industrialisatie, Nota omtrent de hoogte van de 
subsidie aan Philips te Emmen, 1947, Archie EZ A. nr. 2053. 

33. Idem. 

34. Eerste Industrialisatienota, t.a.p. p. 32. 

35. Idem. 

36, Archief EZ A. nr. 619. 

37. Hoofdcommissie voor de Industrialisatie, LandBlijke spreiding 
dBr industrialisatie d.oor regionale aonaentratie, Staatsuit
geverij, 's Gravenhage 1951, p.8. 

33. Idem. 

39. Idem, p. 13. 

40. Idem, p. 15. 

41. De kommissie heeft zich een tijd lang bezig gehouden met een 
poging tot het formeren van algemene richtlijnen voor de aan
wijzing van gemeenten die ten behoeve van de industrialisatie 
in aanmerking zouden moeten komen voor rijkssteun. 
In het rapport ~andelijke spreiding der industrialisatie door 
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regionale concentratie' werd -geinspireerd door het werk van 
de RNP- een voorstel tot drie typen gemeenten gedaan: 
-industriegemeenten waar uitbreiding van de industrie gewenst 
is en welke -ongeacht of arbeidsoverschotten al dan niet aan
wezig zijn- door haar overige gunstige vestigingsfactoren met 
naar verhouding geringe offers voor vestiging of uitbreiding 
van industrie geschîkt te maken zijn; 

-gemeenten, waar de overige vestigingsfactoren niet zo gunstig 
zijn als onder bovenomschreven, doch waar een dermate om
vangrijk arbeidsoverschot is, dat dit in zijn geheel als prak
tisch onverplaatsbaar moet worden beschouwd en die met in ver
houding nog aanvaardbare offers voor vestiging of uitbreiding 
geschikt te maken zijn; 

-gemeenten, waar de vestingsfactoren ongunstig zijn of waar ar
beidsoverschotten als prakties. verplaatsbaar moeten worden 
beschouwd en die slechts met naar verhouding onaanvaardbare 
offers voor vestiging of uitbreiding van industrie geschikt 
te maken zijn. 

De eerste twee kategorieën van gemeenten zouden voor onder
steuning in aanmerking moeten kunnen komen. 

Er werd gepleit voor de instelling van een Commissie Regionale 
Ontwikkeling (CRO). Deze kreeg bij haar installatie op 20 
maart 1952 een dubbele taak toegemeten: 
a. desgevraagd de provinciale besturen van advies te dienen 

bij de indeling van gemeenten naar ontwikkelingsmogelijk
heden, 

b. de minister van Economische Zaken op diens verzoek te ad
viseren inzake het treffen van maatregelen ter bevordering. 
van industriespreiding. 

De aanwijzing van de aandachtsgebieden ten behoeve van de re
gionale ondersteuning en de afweging van de wenselijkheid van 
de te nemen maatregelen was tot dan toe te pragmaties gebeurd. 

Voorzitterschap en secretariaat van deze CROberustten bij het 
ministerie van Economische Zaken. Verder wàren alle betrokken 
departementen vertegenwoordigd. 
Het opstellen van algemene kriteria bij de vaststelling van de 
gemeenten die in aanmerking zouden komen voor rijkssteun ten be
hoeve van hun industrialisatie bleek onoverkomelijke problemen op 
te leveren. De CRO informeerde bij de verschillende ETI' s naar 
de bij hen gebruikelijke methode voor de en selektie 
van gemeenten. Dat leverde een weinig homogeen beeld op. Er 
bestond een grote verscheidenheid aan ideeën ten aanzien van 
de methoden ter verdeling van de gemeenten. Het merendeel van 
de provinciale besturen sprak: zich uit tegen een dergelijke 
klassifikatie. 
Er ·werd: daarbij gewezen op dé mogelijke die van 
een dergelijke klassifikatie uitgaat, ook de rivaliteit en de 
onrust tussen de gemeenten zou er door aangewakkerd worden, 
Verder werd een algemene indelingsmethode als ongewenst be
schouwd in verband met de grote regionale verschillen en de 
omogelijkheid sterk verschillende vestigingsplaatsfactoren 
onder één noemer te brengen. 
Door een dergelijke klassifikatie zou een groot aantal gemeen
ten worden uitgesloten van stimulerende maatregelen en ten-
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minste het zicht op een mogelijke ondersteuning van de eigen 
inspanningen worden ontnomen. Inspanningen van lagere over
heden met betrekking tot de industrialisatie werden zodoende 
eerder geremd dan gestimuleerd. 
Als laatste argument werd aangevoerd dat gemeenten die in de 
klassifikatie in de eerste twee kategorieën vielen hieruit 
aanspraken zouden ontlenen. Het effekt van de ten aanzien van 
de ontwikkelingsgebieden gevoerde politiek zou hierdoor aan 
waarde inboeten. 
Als opvolger van minster Van den Brink liet minister Zijlstra 
in het begrotingsdebat voor het jaar 1954 weten, weinig heil te 
zien in de pogingen tot een dergelijke gemeenteklassif ikatie 
te komen. 
Niet lang daarna, op 22 juli 1954, werd de kommissie tegen de 
uitdrukkelijke wens van de vertegenwoordigers van de ministe
ries van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en Wederop
bouw & Volkshuisvesting, voor wie de kommissie een mogelijkheid 
was om invloed uit te oefenen op de ruimtelijke dimenssies 
van het industrialisatiebeleid, opgeheven. 
Archief EZ B. nr. 706-728 

42. Directoraat-Generaal voor de Industrialisatie, Nota Werkge
legenheidsprobleem ZO-Drente, 18 juni 1949, Archief EZ A. nr. 
672. * 

43. Idem. 

44. Verslag mondeling overleg, Archief EZ A. nr. 672. 

45.Developmentscheme for South East Drenthe, hrchief EZ A. nr. 672. 

46. Archief EZ A. nr. 672. 

47. II, Zitting 1950/51, 2322, nr. JO. (Memorie van Antwoord), p. 
30. 

48. H.C.J.H.Gelissen, het CIVI, economisch regionalisme en de 
industrialisatie van Nederland, Eleatroteahniek, Vol. 40 
(1962), nr. 9, p.199 e.v. 

49. P. de Hen, t.a.p. p 146 e.v. 
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41. 
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117. NEI/IVA, t.a.p. p. 44. 
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119. C. Kortmann, Commissaris van de Koninging in Noord Brabant, in 
de Provinciale Staten van Noord Brabant op 30 september 1963. 

120. Nota 429 IR, 28 december 1959, Archief EZ A. nr. 165. 

121. Als noot 106. 

122. Nota 12 IR, 15 januari 1959, Archeif EZ A. nr. 742. 
Als ontwikkelingskernen werden gemeenten aangewezen waar met 
'een minimum aan middelen een maximum effect' werd verwacht. 
De vaststelling van de 'aanvullende kernen' gebeurde op zeer 

315 



heterogene overwegingen. Bij c:Ie oude industrialisatiekernen 
werd gelet op het aantal en de omvang der,nieuwe bedrijfsvestig
ingen, verkeersgeografiese ligging, aantal inwoners, centrumfunk
tie en de ligging ten opzichte van de beschikbare arbeidsreser
ves. Bij nieuw aan te wijzen kernen gold een minimumomvang van 
5.000 inwonders en verder werden de centrumfunktie, de industri
alisatie 1950-1956, de verkeersgeografiese ligging en de wense
lijkheid in verband met den redelijke spreiding, in ogenschouw 
genomen. 

123. Achtste Industrialisatienota, p. 60; 
II, Zitting 1962-1963, 6900, 
Hoofdstuk XIII (begroting Ministerie van Economische Zaken voor 
1963), nr. JO, p •. 3-22. 

124. Archief EZ A. nr. 558; 
Hieronder volgt per provincie gegroepeerd een overzicht van de 
meningsverschillen bij de kernaanwijzingen: 
-De provincie Zeeland was vanwege de hoge expulsiecijfers in 
z'n geheel aangewezen als probleemgebied. Gedeputeerden van de 
Provinciale Staten ·stelden de kernen Goes, Hulst, Breskens, 
St.Maartensdijk en Zierikzee voor als ontwikkelingskern. Zee
land, zo was hun overweging, bestaat uit zes door zeearmen van 
elkaar gescheiden ekonomies-geografiese gebieden. 
Op Walcheren en Oost Zeeuws-Vlaanderen kan worden volstaan met 
globale maatregelen, elk van de overige delen zal een eigen 
kern moeten hebben. Binnen EZ vond dit principe van gelijke be
handeling, gebaseerd op politiek evenwicht in de provincie, 
weinig weerklank. Daar werd de nadruk gelegd op de potentiële 
ontwikke.lingspolen: Terneuzen, Vlissingen (de enige plaatsen 
waar reeds een flinke industrialisatie bestond) en Goes, Van 
Zierikzee en St Maartensdijk werd weinig verwacht. De aanwij
zing daarvan is op te vatten als een koncessie van de minister 
aan het provinciaal bestuur. 

-Bijzonder veel problemen bleken er te zijn bij de vaststelling 
van de kernen in Overijssel, 
De kop van Overijssel werd aangewezen als probleemgebied. De be
langrijkste aanleidingen daarvoor waren: 
een hoge expulsie, omvangrijke pendel, de geringe industriële 
ontwikkeling, op korte termijn plaatsvindende ruilverkavelingen 
gekoppeld aan een hoog latent arbeidsoverschot in de landbouw 
en achterstanden op sociaal, kultureel en maatschappelijk ter
rein. Op aandrang van de Rijksdienst voor het Nationale Plan 
was Zwolle aangewezen als ontwikkelingskern in verband met het 
ruimtelijke ordeningsbeleid. Het op 14 km.afstand liggende 
Kampen werd ook aangewezen omdat het een werkgelegenheidscen
trum van het niet als probleemgebied erkende Noordoost Polder 
zou funktioneren. 
GS benadrukte dat het probleemgebied Kop van Overijssel een 
eigen ontwikkelingskern zou moeten hennen en stelde daarbij 
Steenwijk voor. 'Toegeven aan de wens Steenwijk aan te wijzen 
als ontwikkelingskern, betekent dat de kans groot is, dat plaat
sen als Hulst, Breskens, Franeker, Bolsward, Dedemsvaart, Vrooms
hoop, Gennep, en Bergen op soortgelijke gronden (oriëntatie van 
de direkte omgeving op de genoemde plaatsen) aanwijzing als ont
wikkelingskern zullen claimen'. 
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-Begin 1958 werd Etten in verband met de zeer stijgende werkloos
heid in deze gemeente als ontwikkelingskern aangewezen. Even spek
takulair is echter de ontwikkeling van de industrialisatie die er 
op volgt. In zeer korte tijd werd een groot aantal hectaren be
drijfsterrein in ontwikkeling: genomen en vestigd~n zien er 
een aantal grotere bedrijven. De arbeidsvoorziening dreigde voor 
deze nieuwe vestigingen een knelpunt te worden. 
Het dubio van de regering blijkt uit de interne ambtelijke dis
kussie. 'De ontwikkelingskern Etten reeds thans nog geen jaar na 
de aanwijzing van de lijst af te voeren , menen wij om redenen. 
die voor zichzelf spreken niet te moeten aanraden'. 
In de streek kwam geen enkele gemeente voor die -bij toepassing 
van de normen- voor aanwijzing als ontwikkelingskern in aanmer
king zou komen. 'Zouden wij nu ondanks alles toegeven aan de 
aandrang van de provincie en anderen, dan valt niet meer te mo
tiveren waarom wij Alkmaar niet als ontwikkelingskern kunnen aan
wijzen'. Dat geldt ook voor Tiel en Harderwijk. 
'Om politieke redenen komt het U wellicht veel meer gewenst voor 
een zekere concessie te doen. ( •••• ) • Tegenover het stopzetten 
van de premieregeling voor Etten, wat betreft de nieuwe vestig
ingen zoudt U de provincie kunnen aanbieden naar keuze van de 
provincie zelf één nieuwe kern aan te wijzen. Daarbij dient uit
drukkelijk gestipuleerd te worden dat dit een uiterste tegemoet
koming is en dat over verdere kernaanwijzing in dit gebied geen 
discussie meer mogelijk zal ijn'. 
In andere gevallen werden de bepaling van de keuze van de kernen 
beinvloed door er gevestigde bedrijven voor wie het entameren 
van nieuwe initiatieven ter plaatse afhankelijk werd gesteld 
van de aanwijzing van debetreffende gemeente tot ontwikkelings
kern. In het bijzonder gold dit Voor Philips. Deze meldde in 
Drachten, naast de in het begin van de vijftiger jaren daar ge
starte produktie van scheerapparaten, nieuwe aktiviteiten in 
Drachten te willen ontplooien, mits deze gemeente. als ontwik
kelingskern zou worden aangewezen. Hetzelfde gold voor de aan
wijzing van Stadskanaal. 
In Stadskanaal zouden Boor het Rijk en de provincie nog enkele 
begeleidende maatregelen moeten worden genomen, waaronder de 
modernisering van de hotelakkomodatie, de uitbouw van het zieken
huis, de aanleg van zwembaden, een speelhal en sportvelden, extra 
woningbouw en de aanleg van de weg Musschelkanaal-Odoorn, als
mede de aanleg van de rijksweg Odoorn-Emmen-Coevorden. 

Cf., Nota 71 IR, Il maart 1959, Archief EZ B. nr. 713. 
De citaten zijn ontleend aan ambtelijke nota's aan de minister. 
Archief EZ A. nr. 558 en nr. 165. 

125. Cf. C.P.A. Bartels & J.J.van Duijn, Regionaal eaonomisah beleid 
in NedErland, Van Gorcum Assen, 1981, p. 122 e.v. 

126. Ministerie van CRM, Nota BijzondEr Regionaal Welzijnsbeleid, 
Staatsuitgeverij 's Gravenhage, p. 975, p. 41. 

127. Cf. F.Repriels, Het bijzondEr regionaal welzijnsbeleidinNedErland, 
dissertatie Universitaire Instellingen van Antwerpen, 1977, p. 86. 

128. Pastoor Bastiaan Stichting, Projeat 'Mentaliteitsbeinvloeding 
dEr bevolking met het oog op dE toenemandE industrialisatie'. 

(subsidieaanvraag bij het Ministerie van Maatschappelijk Werk), 
Rucphen, 1955, p. 36 
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129. Cf. II, Zitting 1960-1961, 6100 B, XII a, nr. 7 p.1-2; 
II, Zitting 1961-1962, 6500 B, XI, nr. 9, p.14-18. 

130. Nota 242 IR, 6 september 1960, Archief EZ B. nr. 150; 
Cf. Adhtste Industrialisarienota, p.83, Eerste Nota Ruimtelijke 
Ordening, p. 81 en 100. 

131. .RNP, De onUJikkeling van de Nieuwe Waterweg, "'s Gravenhage, 1956. 

132. Brief van de konnnissie 'Toekomstige ontwikkeling van Amsterdam' 
aan de minster van Verkeer & Waterstaat, 12 juni 1958. 

133. Archief EZ B. nr. 144. 

134, Minister De Pous bij de opening van een vergadering met de pro
vinciale besturen op 12 juli 1962, Archief EZ A. nr. 742. 

135. Zesde Ind:ustrialisatienota, p. 78-79. 

136. Aahtste Industrialisatienota, p. 145. 

137. Archief EZ A. nr. 742. 

138. Aahtste Industrialisatienota, p. 62. 
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1. P. Fortuyn, Kerncijfers 1945-1983 van de sociaal-economische ont
wikkeling in Nederland, Kluwer Deventer, 1983, tabel 93. 

2. Centraal Planbureau, De Nederlandse economie in 1980, Staatsuit
geverij 's Gravenhage 1977, p.21. 

3. P.Fortuyn, t.a.p. tabel 97. Ook de overige g~gevens met betrekking 
tot de ontwikkeling van de import en export waarvan in deze para
graaf gewag wordt gemaakt, zijn ontleend aan de genoemde publikatie. 

4. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Plaats en toekomst 
van de Nederlandse industrie, Staatsuitgeverij 's Gravenhage 1980, 
p. 23. 

5. W.Driehuis & P,J.van Noord, PT'oductie, Werkgelegenheid, Seetor
structuur en Betalingsbalans in Nederland 1960-198E, Staatsuit
geverij 's Gravenhage,1980, p. 25-26. 

6. Centraal Planbureau, De Nederlandse economie in 1973, Staatsuit
geverij 's Gravenhage 1967, p. 43. 

7. Hierbij is rekening gehouden met de vanaf 1961 snel groter worden
de groep buitenlandse arbeidskrachten, Centraal Planbureau, De 
Nederlandse economie in 1980, t.a.p. p. 29. 

8, Driehuis & Van Noord, p. 23. 

9. Idem, p. 24. 

10. J,J,van Duijn, 'The cyclical sens1t1v1ty to unemployment of Dutch 
provincès, 1950-1972' Regional Scienee and Ur'ban Economics 5, 
(1975), p. 107 e.v. 
F.W.van de Voorden, Gezichtspunten voor een geregienaliseerd eco
nomisch beleid, ESB, 3-1-1979, p. 8. 

ll. Centraal Planbureau, De Nederlandse economie in 1980, Staatsuit
geverij 's Gravenhage, 1976, p. 240. 

12. Idem. 

13. M. Dunford, M.Geddes & D.Perrons, Regional policy and the crisis 
in the UK: a long-run perspective, International Journal for 
Ur'ban and RegionaZ Resear>ch, vol, 5 (1981), nr. 3, p. 377 e,v. 
D. Läpple, Internationalisation of capital ani the regional pro
blem, John Walton (red.) Ca:pital and Labor in the u:Pbanised 
world, Sage Publications, London 1983~- (te verschijnen) 

14. Centraal Planbureau, De Nederlandse economie in 1980, Staatsuit
geverij 's Gravenhage, J 976 p. 235. 
Dit werd in de eerste plaats toegeschreven aan het feit dat op 
verschillende terreinen de mate van verandering in eerste instan
tie bepaald werd door elementen, waarvan de werking bij de Neder
landse verhoudingen niet eng regionaal beperkt was: 
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-de verspreiding van technologiese kennis bij de bereikte stand 
van konnnunikatie was nauwelijks regionaal gedifferentieerd, 

-de groei van inkomen en e tijdbezaten bij het systeem van 
landelijke CAO's een mate van uniformiteit, 

-de transportmogelijkheden en de infrastrukturele uitrusting van 
de 'overige' landsdelen was veel gunstiger geworden door de: 
grotere mobiliteit werd het geografiese werkingsgebied van 
cifiek regionale vestigingsfaktoren in de loop der tijd 
lijk verruimd. 

15. D. Läpple & P.van Hoogstraten, Opmerkingen over de ruimtelijke 
struktuur van de ontwikkeling -het voorbeeld van 
de regionale ontwikkeling in Nederland, Zone 5,Amsterdam, 1977, 
p. 26. 

16. Ontleend aan de gegevens van: het rapport De ontwikkeling van de 
werkgelegenheid per bed:r>ijfsklasse en per gewest in Nederland, 
NEI, Rotterdam 1980, hebben we het onderstaande overzichtje 
gerekonstrueerd: 
In Groningen steeg de werkgelegenheid in de kledingindustrie tot 
1966, om daarna te dalen. De voedings- en genotmiddelenindustrie 
daalde in de gehele periode. Chemie, overige metaalnijverheid en 
transportmiddelen bleven min of meer konstant, alleen de elektro
techniek nam echt toe. 
In Friesland stegen met name de bedrijfstakken elektrotechniek, 
aardewerk en overige metalen. De laatste tot 1968. De werkgele
genheid in de overige bedrijfsklassenwasmin of meer konstant. 
In Drente trad een lichte teruggang op in de houtverwerking. Sta
biel bleven de voedings- en genotmiddelenindustrie, aardewerk en 
overige metalen. 
Tot 1970 stegen de textiel en chemie, de kledingnijverheid nam 
tot 1966 in omvang toe, 
Het beeld in Overijssel werd overheerst door de drastiese afname 
van de werkgelegenheid in de textiel en in de kledingindustrie. 
In de eerste bedrijfstak zou de werkgelegenheid dalen van 41.000 
in 1963 tot 19.190 in 1973. De omvang van de werkgelegenheid in 
de kledingindustrie werd bijna gehalveerd: van 11.160 in 1963 
tot 6.120 in 1973. 

Lichte toenamen in de elektrotechniese- en de chemiese industrie 
en in de overige nijverheid konden dat niet kompenseren •• De tex
tielindustrie vertoonde in Gelderland weliswaar een teruggang, 
maar van geringere omvang als in Overijssel: van ruim 8.000 in 
1963 naar 6.000 in 1973. 
De werkgelegenheid in de kledingindustrie daalde wèl in dezelfde 
mate: van 11.000 in 1963 naar 7,400 in 1973. In tegenstelling 
tot in andere provincies nam ook de werkgelegenheid in de chemie 
af; in de overige metaalnijverheid, elektro-techniese industrie 
en de overige nijverheid nam deze evenwel toe. 
Het beeld van de provincie Utreaht kende een groei van de werkge
legenheid in de chemie en overige nijverheid, een stabiele ont
wikkeling in de grafiese industrie en de voedings- en genotmid
delenindustrie en een gestage daling van de werkgelegenheid in 
de overige bedrijfstakken, 
In Noord Holland groeide het aandeel van de basis-metaal geduren
de de gehele periode, Dat gold ook voor de overige nijverheid. 
De overige metaalindustrie nam tot 1968 toe en daalde daarna 
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langzaam. 
Stabiel bleef de omvang van de werkgelegenheid in de chemie, 
grafiese industrie, elektrotechniek en de transportmiddelen. 
Voedings- en genotmiddelen, leder-, hout- en vooral ook de kle
dingindustrie (van 23.280 in 1963 naar 8,580 in 1973) namen af. 
De werkgelegenheid in de chemie in Zuid Holland steeg van 30.310 
in 1963 tot 35.520 in 1971, het jaar waarin het maximum werd be
reikt. Ook de transportmiddelenindustrie had in dat jaar 
in die provincie een maximale omvang. De overige nijverheid nam 
gedurende deze periode in omvang toe, 
Elektrotechniek, overige metalen, kleding en voedings- en genot
middelen daalden. 
Tot 1969 steeeg de werkgelgenehdi in de kledingindustrie in Zee
land. De chemie vertoonde een voortdurende stijgende lijn. Lichte 
stijgingen waren waar te nemen bij de elektrotechniek, overige 
metalen, overige nijverheid en de transportmiddelenindustrie. 
De daling van de werkgelegenheid in de textiel en lederindustrie 
in Noord BT'abant was omvangrijk. Van de 32.270 arbeidsplaatsen 
die de textiel in 1963 bood waren er in 1973 18.450 over. De 
werkgelegenheid in de lederindustrie halveerde van 20.810 in 1963 
tot 10.910 in 1973. Ook in de voedings- en génotmiddelenindustrie 
daalde het aantal arbeidsplaatsen. Andere bedrijfstakken gaven 
een tc~name van de werkgelegenheid te zien: papier, grafiese in
dustrie, chemie, aardewerk, basismetaal, elektrotechniek, overige 
metaalindustrie. 
In Linibu:r>g werd het beeld geheel gedomineerd door het verlies van 
ruim 40.000 arbeidsplaatsen in de periode 1963-1973 in de mijnin
dustrie. Een toename van de werkgelegenheid in de chemie (+ 4.000) 
overige metaalindustrie (+ 4.000), transportmiddelenindustrie, 
basismetaal en de overige nijverheid waren te gerin~ om dit op 
te kunnen vangen, hetgeen onder andere, zoals we reeds zagen, tot 
uiting kwam in de snelle stijging van de werkloosheid. 

17. Op dezelfde manier als bij noot 16 kan ook voor de tertiaire sek
tor een dergelijk overzicht opgesteld worden: 
In GPOningen kwam de toename van de diens.tensektor voornamelijk 
voor rekening van de sektor 'overige dienstverlening'. De handel, 
en in mindere mate de horeka, daalde voor wat betreft de werk
gelegenheid. De overige sektoren bleven min of meer stabiel in 
hun omvang. 
In Friesland was sprake van een lichte toename van de horeka, re
paratiewerkzaamheden. Wat sterker namen de bank- en verzekerings
funkties toe, maar o'ok hier kwam het grootste deel van de stijging 
voor rekening van de overige diensten. De handel bleef stabiel 
en het vervoerswezen kromp enigszins in. 
Hoewel het groeipercentage van de diensten in Drente spektaku
lair genoemd kan worden, week de toename in absolute zin niet 
veel af van de beide overige noordelijke provincies. Ook hier 
bleef de omvang van de werkgelegenheid in de handel stabiel, 
daalde de werkgelegenheid in de vervoerssektor en ook in de kom
munikatiebedrijven. Bank- en verzekeringswezen, reparatie en 
horeka namen licht toe. 
Overijssel kende een toename van de handelsaktiviteiten, bank
en verzekeringswezen en de kommunikatiebedrijven; een afname van 
het vervoerswezen en de reparatie. De horeka bleef min of meer 
gelijk in omvang en groei kwam voornamelijk voor rekening van de 
overige dienstverlening. 
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Tot 1970 steeg de werkgelegenheid in de handel in Gelderland, 
daarna trad een lichte daling in. Bank- en verzekeringswezen en 
-in grotere mate- de overige diensten namen de groei voor hun re
kening. De omvang van de andere aktiviteiten bleef stabiel. 
Tot 1970 steeg de werkgelegenheid in de handel en in de reparatie
werkzaamheden in Utrecht flink, na 1958 trad een daling op in 
de horeka-sektor. In het bank- en verzekeringswezen verdubbelde 
de werkgelegenheid: van 6.500 in 1963 liep deze op tot 12.370 in 
1973. Ook de ko!lllllunikatiebedrijven en de overige diensten namen 
een flink deel van de groei voor hun rekening. 
Noord en Zuid Holland vertoonden min of meer hetzelfde beeld. De 
werkgelegnheid in de handel steeg tot 1966 in Zuid Holland, tot 
1967 in Noord Holland. Het vervoerswezen daalde vanaf 1968 aan
zienlijk. Hoewel in Zuid Holland in iets mindere mate bedroeg de 
werkgelegenheid in deze sektor in 1973 nog slechts 80 % van de 
omvang in 1968. 
De bank- en verzekeringssektor en de,konnnunikatiebedrijven namen 
in hun werkgelegenheid toe. Dat gold in veel sterkere mate voor 
de overige dienstverlening. In Zuid Holland bleven horeka en 
reparatiewerkzaamheden gedurende het gehele dvak van een zelf-
de omvang, in Noord Holland raakten deze iets van hun volume 
kwijt. 
In Zeeland stegen met name de horeka, bank- en verzekeringswezen 
en de overige diensten. De handel daalde vanaf 1966 en de overige 
sektoren bleven stabiel. 
In Noord Brabant daarentegen stegen met name de handel en de ver
voerssektor aanzienlijk gedurende de hele periode. Dat gold ook 
voor het bank- en verzekeringswezen en -opnieuw in veel grotere 
mate- voor de overige diensten. Stabiel bleven alleen de repara
tie en de horeka. 
De toename van de tertiaire sektor in Limburg werd voornamelijk 
toegeschreven aan de diensten. Een lichte toename trad op bij 
bank- en verzekeringswezen. De handel steeg tot 1966 en bleef 
daarna stabiel; dit gold eveneens voor andere sektoren. De 
uitzondering vormde de horeka: die daalde in de onderhavige pe
riode met 20 %. 

18. A.G.J.Dietvorst & E.Wever, De ruimtelijke differentiatie in het 
tertiairiseringsproces, ESB, 25-5-1978, p. 523 e.v. 
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's Gravenhage, 1966, p. 57. 
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Staatsuitgeverij 's Gravenhage 1962, p. 88-89. 
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1982, p. 45. 

26. Aahtste Industrialisatienota, t.a.p. p. 108. 

27. Deze tekorten waren het resultaat van een uit konjunktuurpolitieke 
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in de sektor handel en verkeer. 

28. Ministerie van Economische Zaken (J.M. den Uyl), Nota inzäke 
groei en struatuu:r> van onze economie, Staatsuitgeverij 's Graven
hage, 1966, p. 43-45. 

29. II, Zitting 1965-1966, nr. 8300, Hoofdstuk XIII, nr. 2 (Memorie 
van Toelichting bij de begroting van het Ministerie van Economische 
Zaken voor 1966) p. 5. 

30. Idem, p. l. 

31. Nota inzake groei en struatuur van onze eaonorrrie, t.a.p. p. 32 
e.v. en p. 153. 

32. Idem, p. 7. 

33. II, Zitting, 1967-1968,nr. 9300.. Hoofdstuk XIII, nr. 3 (Memorie 
van Toelichting bij de begroting van het Ministerie van Economische 
Zaken voor 1969) p. 9. 

34. H.Vrolijk, Opkomst en neergang van de Nederlandse Herstructurerings
maatschappij, H.Vrolijk & R. Hngelveld (red,), Interventie en 

markt, SUA, Amsterdam, p.50-60. 

35. II, Zitting 1970-1971, nr. 10900, Hoofdstuk XIII, nr. 3 (Memorie 
van Toelichting bij de begroting van hêt Ministerie van Economische 
Zaken voor 1971) p. 5-6. 
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36. H.Vrolijk, t.a.p. p. 59-60. 

37. J.Zijlstra & B.Goudzwaard, Econorrrisxhe politiek en concurrentie
problematiek in de EEG en da lidstaten, Serie Concurrentie nr. 
2, Brussel 1966, p. 32, geciteerd bij C.A. de Feyter, 'Noodzaak, 
mogelijkheden en perspectief van een sectorstructuurbeleid in 
Nederland' in: WRR, Sectorstructuurbeleid: mogelijkhedan en be
perkingen; preadviezen bij het Rapport plaats en toekomst van 
da Nederlandse industrie, Staatsuitgeverij 's Gravenhage, p. 
169. 

38. De Feyter, t.a.p. p. 169. 

39. Cf.. Nota 153 IR, 30 juli 1963, Archief EZ C. nr. 123. 

40. Staatssecretaris J.A.Bakker, II, Zitting 1964-1965, c. 73. 

41. Achtste Industrialisatienota, p. 74 e.v. 

42. Nota inzake het te voeren industrie-spreidingsbeleid 1965-1968, 
II, Zitting 1963-1964, nr. 7703, p. 2. 

43. Idem, p.2. 

44. Idem, p. 1. 

45. Ontleend aan de Nota (zie noot 42) en het archief EZ C. nr.1132 
is het onderstaande overzicht van de belangrijkste overwegingen 
voor het kiezen en afwijzen van regio's samengevat: 
De noordalijke provincies werden aangewezen vanwege de nog niet 
geheel opgeloste strukturele werkloosheid en de hoge uitstoot 
van arbeidskrachten uit de landbouw. Hoewel het migratieover
schot verminderde was het proces van verschraling van het woon
en leefklimaat nog niet tot stilstand gekomen. Voorts werd de 
industriële struktuur van het gehele gebied zwak geacht. 
Analoge overwegingen golden voor de aanwijzing van de Kop van 
Noord Holland. Naast het bestaande probleemgebied West Fries
land werd het gehele gebied als stimuleringsgebied aangewezen. 
Opnieuw ook werd de provincie Zeeland opgenomen in het regio
naal beleid. De redenen waren een eenzijdige agrariese struk
tuur, uitstoot van arbeidskrachten uit de landbouw en een be
volkingsexpulsie. De geografiese ligging van het deltagebied 
ten opziéhte van andere grote industriecentra en de aanzetten 
tot industriële ontwikkelingen, werden als niet ongunstig be
oordeeld, maar stimulering bleef een noodzaak. De provincie 
Noord Brabant kende volgens het onderzoek met betrekking tot 
de aandachtspunten van het regionaal beleid weinig problemen. 
Ook voor Noord en West Limburg gold: 'statistisch komt het er 
niet uit'. Niettemin doet zich de gunstige ontwikkelinf van de 
werkgelegenheid niet overal binnen dit gebied (Noord Limburg 
en oostelijk Noor Brabant/pvh) gevoelen. In enkele streken is 
nog sprake van een vrij belangrijke strukturele werkloosheid. 
In het onderzoek kwamen aanzienlijke werkgelegenheidstekorten 
in het centrale oostelijk deel van de Achterhoek naar voren. 
Pogingen vanuit het provinciaal bestuur en in het bijzonder 
ook het lid voor de PvdA in de Tweede Kamer Nederhorst, om ook 
dit gebied in het beleid opgenomen te krijgen, mislukten. Als 
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argument tegen de aanwijzing werd aangegeven, dat de industria
lisatie er sneller voortschreed dan het landelijk gemiddelde en 
dat de werkloosheid in kleinere gebieden was gekoncentreerd. In 
bijna alle regio's buiten het westen verliep de groei van het 
aantal arbeidsplaatsen in de industrie sneller dan het landelijk 
gemiddelde, terwijl het gekoncentreerd zijn van de werkloosheid 
in enkele kleinere gebieden in Oost Brabant en Noord Limburg 
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zien, zekere veranderingen, welke het wenselijk maken het tot 
stand brengen van een zekere differentiatie in dit patroon te 
bevorderen' • 
De problematiek in Zuid Limburg week af van de traditionele, 
zodat het normale regionaal beleid geen oplossing bóod. De 
aanwijzing van dit gebied betekende meer dan dat het een kon
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kreeg de provincie extra gelden ter verbetering van de indus
triële infrastruktuur. 

46. Cf. Staatsaou:r>ant 10 december 1964. Daaraan werd op 13 juli 1966 
-naar aanleiding van eenzelfde aanduiding in de regeling ten be
hoeve van Zuid Limburg waarop we in een volgende paragraaf zul
len ingaan- toegevoegd:'tenzij de minister anders beslist'. 
Daarmee werden de uitkering van hogere bedragen en de toeken
ning van bedragen buiten het kernenbeleid om, mogelijk gemaakt. 

47. Cf. Nota 1965-1968, p.4-5. 

48. Idem, p.2. 

49. Nota 145 IR, 8 maart 1962, Archief EZ C. nr. 1118. 

50. Archief EZ C. nr. 1132. 

51. II, Zitting 1965-1966, C. 73. 

52. II; Zitting 1965-1966, Handelingen, p.119. 
Een motie van de PvdA meer geld voor het regionaal beleid be
schikbaar te krijgen en een wig tussen de regeringsfrakties te 
bewerkstelligen strandde op de tegenstemmèn van alle regerings
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53. Idem, p. 696. 

54. Archief EZ C. nr. 1132. 
Ook het landbouwschap weerde zich sterk: een te scherpe koncen
tratie van de industrialisatie deed in haar ogen afbreuk aan de 
gunstige invloed van de regionale industrialisatie op de agra
riese struktuur, doordat extra sociale en psychologiese barrières 
bij de afvloeiing van arbeidskrachten uit de landbouw zouden 
worden opgeworpen; hetgeen de struktuurverbetering in de land
bouw belemmerde. 
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1964. 

56. Knipselkrant EZ, Archief EZ c. nr. 1124. 

57. H, Zitting 1965-1966, C.nr.815. 

58, Archief EZ c. nr. 1124, Zie ook II, Zitting 1965-1966, C. nr.821, 

59. Archief EZ C, nr. 1124. 

60. Zie onder andere Deventer Dagblad 10 juni 1967. 
Tweede Nota inzake de Ruimtelijke Ordening in Nederland, Staat
uitgeverij 's Gravenhage 1966, p. 57. 

61. Idem, p. 87. 

62. Deze konkrete richtgetallen (de enige in de nota) waren op sterke 
aandrang van de PvdA-fraktie in de Tweede Kamer opgenomen. 

63. Tweede Nota, t.a.p. p. 16lf, 

64, J.G.Waardenburg, 'Kritische economische notities bij de Tweede 
Nota over de Ruimtelijke Ordening' ESB, 29-11-1967, p. 204-208; 
J.Buit, 'Het industriële locatiepatroon', Verslag van het Sym
posium Ruimtelijke Ordening en Geografie van het Koninklijk 
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, E. J. Brill, Leiden, 
1967, p.73-82; 
A.J.Hendriks, 'De financiering van de ruimtelijke ordening', 
ESB, 29-11-1967, p.1212; 

65, II, Zitting 1967-1968, nr. 9300, Hoofdstuk XIII, nr. 2 (Memorie 
van Toelichting), p. B. 

66, Bestuurscommissie Noorden des Lands, Het Noorden op weg naaP 
2000, Groningen/ Assen, l 96 7. 

67. Idem, p.44. 

68. Tegelijkertijd werd door het VVD-lid in de Tweede Kamer, K. van 
Dijk, het idee van een strukt kommerciële ontwikkelingsbank voor 
het Noorden gelanceerd, 

69. II, Zitting 1967-1969, nr. 9458, 

70, Nota 255 FD, 19 okotber 1967, Archief EZ C. nr. 462, 

71. Zie de debatten in de Provinciale Staten van Friesland op 6 fe
bruari 1968 en Groningen op 7 februari 1968. 

72. Archief EZ D. nr. 458, 

73. Idem. 

74. Nota IH/RI 472, 15 december 1966, Archief EZ C. nr. 631. 

75. Financieel Dagblad 9 en 11 juli 1966; 
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Beneiu:x, nr. 6, 1966; 
Economie in viaanderen, nr. 2. 1967; 
Zie Eindhovens Dagblad, 7 december 1966; De Nieuwe Limburger en 
het Brabants Dagblad van 6 december 1966. 
Bij het vaststellen van de maatregelen ten behoeve van het her
struktureringsbeleid in Limburg, had deze internationale konkur
rentie een rol gespeeld en als argument voor de omvang en de 
intensiteit van het regionaal beleid werd het algemeen aanvaard, 

76. II, Zitting 1966-1967, nr. 9001, Nota betreffende de uitbreiding 
van de maatregelen ter bevordering van dec.economische ontwikkeling 
in het noorden des lands, ~n Zuid Limburg en in andere stimu
leringsgebieden. 

77. P.F.Maas, Kabinetsfo!'ITlaties 1959-1973, Staatsuitgeverij 's Gra
venhage 1982, p. 211. 

78. Tegen deze rentesubsidiemogelijkheid bestond veel bezwaar van
wege de ongelijke behandeling tussen de nieuwe en reeds geves
tigde bedrijven. In het debat over de Mijnnota 1965 was door het 
VVD-lid Portheine gewezen op de mogelijkheid om, alleen voor 
Limburg, een vervroegde afschrijving en investeringsaftrek toe 
te passen, Deze maatregel was specifiek voor Limburg, maar glo
baal in haar werking en zou de konkurrentiepositie van Limburg 
ten opzichte van het buitenland en de overige regio's in Neder
land verbeteren. 
In de praktijk bleken de rentesubsidies geen rol van betekenis 
te spelen, de fiscale maatregelen als de vervroegde afschrij
ving en de investeringsaftrek komen in het pakket maatregelen 
van het konfessioneel-liberale kabinet De Jong terug. 

79. De verplichte goedkeuring van de EEG liet op zich wachten: 
Het EEG-verdrag van 1956 verbiedt in artikel 92 elke steunver
lening door de nationale overheid, behoudens ontheffeingen welke 
door de Europese Commissie (EC) worden verleend. 
Artikel 93 lid 2 van het verdrag geeft deze Commissie de mogelijk
heid een dergelijke steunmaatregel te verbieden. 
Nadat de IPR bij de EC was aangemeld, maakte deze op 21 april 
haar bezwaren ertegen kenbaar: 
-erwasvolgens haar sprake van een ontegenzeggelijke escalatie 

van regionale steunmaatregelen in de EEG, waarbij de Nederlandse 
maatregelen een te grote stap in de verkeerde richting zouden zijn; 

-de proble~en met betrekking tot de regionale onevenwichtige ont-
wikkeling in Nederland waren in vergelijking met andere lidstaten 
te gering om een dergelijk instrumentarium te rechtvaardigen; 

-het absolute nivo van de steun (25 % premie + rentesubsidie van 
JO %) was te hoog; 

-de maatregelen leken voor Zeeland te zeer bepaald door kon
junkturele omstandigheden enmoestenworden voorzien van een 
tijdslimiet; 

-au fond, zouden de aardgasvoorraden een voldoende voorwaarde 
moeten zijn voor het oplossen van de industrialisatieproblemen 
in Nederland. 

De verdediging van de Nederlandse regering richtte zich op de 
verwiJ naar de karakteristieken van de industriële struk
tuur van de onderwerpelijke, regio's, de noodzaak van een strin
gentere bevolkingsspreiding, zoals beargumenteerd in de Tweede 
Nota Ruimtelijke Ordening en door te wijzen op de steunmaatregel 
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en in de omringende landen. 
Pas op 15 mei 1968 werd de IPR in de·Staatscourant gepubliceerd. 
Archief EZ c. nr. 451. 

80. Notitie Taakomschrijving 30-10-1969, ROP, Archief EZ C. nr,1574. 
De eerste vergadering vond plaats op 1 november 1968; daar werd 
haar uit vier punten samengesteld aandachtsveld omschreven: 
-het formuleren van doelstellingen van het regionaal beleid 
in het kader van de meerjarige ekonomiese programmering; 

-de inventarisatie van de verschillende instrumenten van de 
centrale overheid, de regionale overheid en het bedrijfsleven; 

-het bruikbaar maken van methodieken, aangewend bij de makro
ekonomiese programmering, voor de regionale ontwikkeling; 

-de institutionele organisatoriese opzet ten behoeve van de 
uitvoering van de taken met name de bepaling van de prioriteiten. 

De nadruk lag op het ontwikkelen van inzichten voor de middel
lange- en lange termijn. 

81. Nota inzake de industriespreiding 1965-1968, t.a.p. p. 2. 

82. II, Zitting 1965-1966, nr. 8424 Nota inzake de mijnindustrie 
en de industriële herstructurering van Zuid Limburg, (Mijnnota 
1965); 
Deze spreekt op p.14-15 van 7000 arbeidsplaatsen voor de aanwas 
van de beroepsbevolking en 3000 arbeidsplaatsen ter vervanging 
van verlorengegane werkgelegenheid. 

83. Mijnnota, p. 24. 

84. Archief EZ C. nr. 1182. 

85. Archief EZ C. nr, 1182 en II, Zitting 1965-1966, Handelingen, 
p. 1532-1533. 

86. II, Zitting 1965-1966, Handelingen, p. 1412. 

87. Idem, p. 1426. 

88. Idem, p. 1506. 

89. Idem, p. 1524 en 1533. 

90. Limburgs Dagblad, 16 maart 1966. 

91. II, Zitting 1967, nr. 8424, 10; 
II, Zitting 1967, nr. 9209; 
Zie uitlatingen van minister De Block op 20 november 1969, 
II, Zitting 1969-1970, nr. 29; 
Met name de direktie van de Staatsmijnen drong met klem aan 
op een versnelling van het mijnsluitingsprogramma. Ze voerde 
daarvoor twee redenen aan: 
-de situatie op de kolenmarkt verslechterde snel. Dat gold ook 
voor de markt voor huisbrandkolen, waarvan tot dan toe was 
aangenomen dat daartoe geen problemen zouden opduiken; 

-de personeelsvoorziening van de nieuwe industrieën dreigde in 
gevaar te komen. Dit zou tot de paradox kunnen leiden, dat 
speciaal ten behoeve van de mijnwerkers gekreëerde arbeids
plaatsen niet door hen bezet zouden kunnen worden. Verder werd 
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het onvoldoende beschikbaar zijn van •vrije• arbeidskrachten 
als een rem op de herstrukturering van de s.treek gezien. 
Archief EZ C. nr. 1182. 

92. Nota DG voor de Arbeidsvoorziening; Archief EZ C. nr. 1181 

93. II, Zitting 1967-1968, nr. 9121, 8424, 9201, nr. 5, p.2. 

94. II, Zitting 1969-1970, N.29 

95. Zie uitlatingen van een delegatie van leden van de Tweede Kamer 
van de PvdA in de Nieuwe Limburger van 20 augustus 1968, van een 
dergelijke delegatie van de KVP in de Tijd op 2 oktober 1969. 

96. H.Hoefnagels s.j. in het Vrije Volk van 14 augustus 1968; 
Jaarverslag 1971-1972 van de Stichting Samenlevingsopbouw 
Oostelijke Mijnstreek, Heerlen, 1973. 

97. Limburgs Dagblad van 16 februari 1968. 

98. II, Zitting 1969-1970, nr. 10312, nr. 2 Tweèck Nota inzake dB 
mijninduatr>ie en dB industriële herstructurering van Zuid Lim
burg; 
II, Zitting 1969-1970 nr. 10313, Nota inzake het petro-ahemisahe 
raffinackr>ij-projeat Limburg (N.V.Neckrlandse Staatsmijnen/ 
Shell Neckrland N.V.); Met betrekking tot de voorgenomen ves
tiging werden door D'66 en de PSP in de Tweede Kamer moties in
gediend die op het gevaar van een verdere aantasting van het 
miljeu in de Mijnstreek wezen. Ze werden afgestemd. 

99. J.Ponten, De gevolgen van d.e herstruaturer>ing voor de mensen 
die in dB mijnstreek leven en wonen, uitgegeven door het m<v 
Heerlen, 1966. 

IOO. GS van Limburg, Sociale begeleiding van ds industriële her
structurering van Zuid Limburg, Maastricht, mei 1966. 

101. II, Zitting 1966-1967, nr. 8800, Hoofdstuk XIII (begroting 
Ministerie van Economische Zaken voor 1967), nr. 13, p.4~5. 

102, Een analyse van de besteding van dit bedrag door L,Pengel, 
levert de merkwaardige konklusie op, dat ongeveer een kwart van 
het bedrag dat via het BRW werd uitgekeerd besteed werd aan voor
zieningen welke direkt met de herstruktureringsproblematiek in 
verband stonden. Ten aanzien van de rest was dit verband veel 
onduidelijker, In de Westelijke Mijnstreek werden zeer weinig 
gelden uitgekeerd, terwijl in Roermond en Maastricht, waar re
latief zeer weinig mijnwerkers woonden, vrij hoge bedragen wer
den uitgekeerd. 
L,Pengel, 'Zuid Limburg zoekt naar een ander gezicht', BRW-blad, 
juni 1973, p. 21. 
Uit doelmatigheidsoverwegingen werd in de tNota Herstrukturering 
Zuid Limburg 1972' besloten het BRW-beleid te koncentreren' in de 
Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. (Tweede Mijnnota~ t.a.p. JO) 

Het lij van projekten waarvoor subsidie was verleend: 
vormingscentrum 'de Kluis'• schakeldagen van de mij•nbeambten 
te Spaubeek, de vrouwenbewegingen van de bonden, vormingswerk 
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voor bedrijfsjeugd, open jongerenwerk, een dienstencentrum voor 
bejaarden lektuurvoorziening, sociaal-pedagogiese zorg voor zwak
zinnigen, sociale begeleiding voor jeugdige alleenstaanden. 
Zie F. Repriels, Het bijzorukr regionaal welzijnsbeleid in Ne
derland, dissertatie Universitaire Instellingen van Antwerpen, 
1977, p. 148 e.v. 

103. II, Zitting 1964-1965, 25 april 1965, Aanhangsel p. 325-326. 

104, Zie II, Zitting 1967-1968, M. 41. 

105. Idem, M. 44, De Block: •Ik ben bereid voor die plaatsen buiten 
de stimuleringsgebieden, waar een grote werkloosheid is, bij
zondere maatregelen te treffen'. 

106. Brief aan de Tweede Kamer d.d. 18 maart 1969, 

107. Zie Nota regionaal beleid 1969-1972, p. 15. Verder een brief 
van de minster van Economische Zaken aan de Enschedese Indus
triële Kring d.d. 29 september 1969, Archief EZ C. nr. 450. 
Deze opvatting werd indersteund door het advies van het NEI op 
basis van haar onderzoek •De functie van Twente in de Nederland
se economie', Rotterdam, 1968. 

108. Notitie IH/RI/ARZ nr. 16, 10 januari 1969, Archief EZ C. nr. 
1280. 

109. Idem. 

110. Diskussienota t.b.v. de ministerraad, Archief EZ C. nr. 450. 

lil. De voornaamste woordvoerder van deze gedachten van de toenma
lige Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische 
Zaken. De bezwaren die er tegenin werden gebracht waren van 
techniese en politieke aard: 
-de afschaffing van het kernenbeleid betekendede vermindering 

van de mogelijkheden tot een samenhangende politiek met de 
andere departementen -zoals Onderwijs, CRM, SoZa, VRO-, deze 
kernen waren immers brandpunten van gezamenlijke inspanningen. 
De zgn. trekpaardentheorie zou opeens worden verlaten, ter
wijl deze tot dan toe juist zo•n belangrijke rol had gespeeld 
in de verdediging van het beleid; 

-de beoogde flexibiliteit zou niet kunnen worden waargemaakt, 
omdat net als bij de stimuleringskernen de status van eenmaal 
aangewezen bedrijventerreinen moeilijk meer te veranderen is; 

-een, politiek noodzakelijk geachte, positieve diskriminatie 
van het Noorden en de Mijnstreek zou niet meer waargemaakt 
kunnen worden en meer in het algemeen gold, dat de opheffing 
van het gedifferentieerde systeem van maatregelen als het re
sultaat van een zeker politiek evenwicht tussen de betrokken 
partijen zou worden opgeheven; 

-een dergelijk omvattende wijziging van het beleid zou slechts 
ingang kunnen vinden bij een zeer drastiese verandering van de 
regionale problematiek. En dit laatste werd niet het geval ge
acht. 

Hierbij is geput uit het Archief EZ C. nr. 1280. 

112. Rapport van de werkgroep voor de regionale structuurontwikkeling 
van de CEC van 23 januari 1968, Archief EZ C. nr. 1368. 
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113, De mogelijkheden tot loondifferentiatiewerdenvooruitgeschoven 
door het advies van de SER in te winnen, Deze is daartoe even
wel nooit gekomen en het vraagstuk verdween uit de politieke ak
tualiteit, omdat de nadruk in het beleid op regio-specifieke 
maatregelen kwam te liggen. 
Zie ook: 
J.C.K. Bartel, 'Loonsomheffingen elders' ESB, 13-11-1968, p. 1041-
1042 en J.A.van der Heijden & M.A.D.H.Schalekamp 'Enige opmer
~ingen n.a.v. een in de miljoenennota aangekondigde studie', 
ESB, 23-1-1968, p. 984-988. 

114. De belangrijkste overwegingen en meningsverschillen omtrent de 
preciese afbakening van het gebied waren: 
Sinds de Mijnnota 1965, waarbij een groot deel van Limburg tot 
herstruktureringsgebied werd verklaard bestond er een smat'le 
strook in het Noorden van Limburg welke als een 'witte vlek' lag 
ingeklemd tussen de stimuleringsgebieden in Nederland, België 
en de Bondsrepubliek Duitsland. Hoewel het volgens de gelden-
de kriteria niet voor in aanmerking zou komen en ook de omvang 
van de werkloosheidsproblematiek gering was, doordat het ge
bied dun bevolkt is, werd al snel besloten tot het opnemen van 
deze 'witte vlek' in het lijstje van stimuleringsgebieden.' 
De tweede gebiedsuitbreiding in het regionaal beleid ontstond 
door het opnemen van de gemeente Helmond en omgeving. Helmond 
werd aangemerkt als een plaats 'welke in velerlei opzichten een 
achterstand vertoont'. 
Kort voor de publikatie van de nota was zoals reeds aangegeven 
ook Tilburg c.a. al in het:.beleid, maar dan als hetstrukturerings
gebied, opgenomen. 
Hoewel de problematieken in Tilburg en Helmond vele gelijkenissen 
vertoonden, werd Helmond vanwege' achterstanden 1 als stimulerings-

· gebied en niet als herstruktureringsgebied aangewezen, 
Op basis van de gehanteerde kriteria wekt de selektie van de pro
vincie Zeeland bevreemding: de ontwikkeling van de werkloos
heid was er niet onrustbarend en ook de migratietendensen waren 
nier-negatief. De overwegingen waren van andere aard: de kon
kurrentie met Antwerpen, de overloop van de zuidelijke vleugel 
van de Randstad en de in gang gekomen industrialisatie. 
Aan de andere kant van de Randstad lag het gebied Noord HoUa:nd 
Noord, ook opgenomen in het regionaal beleid, Het regionaal be
leid had in de voorgaande periode in vergelijking met de overige 
stimuleringsgebieden zeer geringe resultaten opgeleverd. 
Op de overwegingen Twente niet op te nemen in het beleid, zijn 
we in paragraaf 5.2. van dit hoofdstuk ingegaan: het bestaan 
van een sektorstruktuurbeleid voor de katoen-, linnen- en rayon
industiie, de incidentele steun aan projekten en de prioriteit 
van het Noorden. Merkwaardig deed het beroep van De Block aan, op 
de kontinuiteit in het beleid en de reeds grote omvang van het 
totale oppervlak t.b.v. het regionaal beleid. Archief EZ C. nr. 
450. 

115. Notitie De Block, Archief EZ C. nr. 450. 

116. II, Zitting 1967-1968, nr. 9463 nr. 3 {Memorie van Toelichting) 
p. 1. 

117. De SER in deze kwestie om advies gevraagd, reageerde negatief 
op de voorstellen. 
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De ratio van de investeringspremie, zo was haar redenering, lag 
in een versterking van de ekonomiese struktuur in de stimulerings
en herstruktureringsgebieden. 'Daatoe dienden zowel uitbreidingen 
als nieuwe vestigingen. 
Door het strukturele karakter van de opzet van de premieregeling 
leende deze zich niet voor kunjunkturele maatregelen. Het 15 % 
nivo voor bedrijfsuitbreidingen was pas sinds 8 maanden in wer
king en het effekt ervan was nog onmogelijk vast te stellen, 
Als laatste argument voerde de SER aan dat een te groot verschil 
tussen de premiëring van uitbreidingen en nieuwe vestigingen kan 
leiden tot gewrongen konstrukties welke een efficiënte bedrijfs
voering in de weg staan, 
Desondanks werd vanaf 1-1-1970 de verlaging, met uitzondering 
van het Noorden, doorgevoerd, 
Zie Archief EZ c. nr. 1574. 
Het SER-advies is niet gepubliceerd. 

118, Cf. Brieven van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan de minister 
van Economische Zaken, Archief EZ C, nr. 1807, 

119, Illustratief in dit verband waren de felle reakties vanuit be
stuurders in de provincie Noord Brabant tijdens een werkbezoek 
van de Tweede Kamerfraktie van de KVP aan deze provincie. De 
voorzitter van de delegatie, drs. M.Peijnenburg, verklaarde om
standig dat de schorsing buiten de wil van de KVP om had plaats
gevonden. Prioriteiten lagen elders. 
Zie verslag in Trouw van Il september 1971. 

120, Het rapport van de werkgroep Oost Groningen,.p. 3. 

121, Vanuit de vakbeweging -door werkgevers en de politieke partijen 
bekritiseerd als de grote afwezige tijdens de loonkonflikten, 
waar aktiekomitees in de bedrijven een belangrijke rol speel
den- kwam de wens het Noorden, net als Tilburg en Zuid Limburg 
als herstruktureringsgebied aan te merken. Daarmee zou een ver
sterking van de uitzonderingspositie kunnen worden bereikt, het
geen van belang werd geacht om 'het psychologisch gevoel te zijn 
verwaarloosd' weg te nemen. 
Het stelde een Plan voor het Noorden op dat uitging van meer 
financiële middelen voor het Noorden waaraan de aardgasopbreng
sten een bijdrage zouden moeten leveren, De maatregelen dienden 
niet louter te zijn gericht op de materiële ontwikkeling van het 
Noorden. 'Terwille van de leefbaarheid dient aan uitbreiding van 
rekreatiemogelijkheden , aan natuurbehoud en verfraaiing van 
het landschap, aanverbetering van miljeuhygiëne en bevordering 
van het kulturele leven en aan de verruiming van onderwijs- en 
vormingsmogelijkheden niet minder aandacht te worden geschonken 
dan aan industrialisatie'. 
Zie ook Archief EZ c. nr. 1577. 

122. Ten behoeve daarvan zouden eveneens l,800 extra woningen moeten 
worden gebouwd. Niet veel later bleek dat het plan mooier was 
voorgesteld dan het in werkelijkheid zou worden. De vestiging 
in Winschoten bleek gepaard te gaan met een reorganisatie in 
Stadskanaal, waardoor arbeiders uit Stadskanaal naar Winschoten 
werden overgeplaatst, Ook de genoemde aantallen arbeidsplaatsen 
bleken erg hoog. en allerlei omstandigheden vertraagden de uit
voer van projekten, Onduidelijk is op welke wijze deze projekten 

332 



333 



in het premiestelsel ziJn ondergebracht of welke andersoortige 
tegemoetkomingen er van regeringswege aan Philips zijn gegeven. 
Zie Archief EZ c. nr. 1577 en II, Zitting 1970-1971, Haruletingen, 
p. 2436 en 2467-2468. 

123. II, Zitting 1969-1970, T.8; 
Het pakket regeringsmaatregelen bestond uit: 
-de aanleg van een persleiding'omvervuiling van het oppervlakte
water door de strokartonindustrie tegen te gaan; 

-de verbetering van de kwaliteit van het woongebied; 
-de oprichting van een schooladvies- en begeleidingsdienst voor 

Oost Groningen; 
-extra gelden ten behoeve van de samenlevingsopbouw via het mi~ 
nisterie van CRM; 

-extra gelden via de pot voor bijzonder regionaal welzijnsbeleid; 
-voor de proefperiode van één jaar zouden in Oost Groningen door 
het Ministerie van Sociale Zaken loonsubsidies van 35 % op het 
loon en de sociale lasten worden gegeven aan werkgevers die ou

.dere werklozen in dienst ~ilden nemen; 
-de Centra voor Vakopleiding van Volwassenen zouden zich meer 

toespitsen op de Oostgroningse arbeidsmarkt; 
-er werd een regionale begeleidingskommissie voor een 'geinte

greerde aanpak' van de problematiek bestaande uit vertegenwoor
digers van de diverse sektoren van de maatschappij, ingesteld. 

(II, Zitting 1969-1970, nr, 10750, nr. 1) 
Dit werd in de Kamerbehandeling aangevuld met een versnelde uit
voering van de rekonstruktie van de veenkoloniën, een uitgewerk
ter programma voor verkeerstechniese ontsluiting van het gebied; 
een regionaal bedrijventerrein zou op fianciële steun van het 
rijk kunnen rekenen en de ondergrens van de IPR voor Oost Gro
ningen voor technologies hoogwaardi&e bedrijfsinvesteringen 
zou worden verlaagd van 500.000 naar 300.000 gulden. 
Korte tijd later werd een verplaatsingskostenregeling voor be
drijven uit de Randstad bij wijze van experiment voor één jaar 
voor Oost Groningen van toepassing verklaard. 

124. Provinciaal Opbouworgaan Noord Brabant, Maatsaha:ppelijke ont
wikkelingen Helmond, Tilburg, z.j. 
Een van de aanleidingen werd gevormd door de konstatering dat 
de traditionele fabrikantenkringen systematies de verbreding van 
de ekonomiese struktuur vanwege de angst voor konkurrentie op 
de arbeidsmarkt tegenwerkten. 

125. Minister Langman in de installatierede van de werkkommissie 
Helmond op 16 november 1971, Archief EZ C. nr. 1581. 

126. Het rapport werd als bijlage bij een ministèriële brief van 6 
oktober 1972 openbaar gemaakt. 

127. Verslag interdepartementaal overleg 20 juni 1972. 
Archief EZ D. nr. 1581. Minister Langman was enigszons terug
houdend omdat het werkloosheidspercentage naar zijn idee geen 
reden tot ongerustheid gaf of maatr~gelen rechtvaardigde. 
De geregistreerde arbeidsreserve bedroeg in mei 1972 in Helmond 
3,1 %, in Noord Brabant 3,5 % en in Nederland 2, 8 %. 

128. Regeerakkoord 19?1, II, Zitting 1971, nr. 11357. 
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129. II, Zitting 1972, nr. 12016, Nota hePstructu:r>ering Zuid Lirriburg, 
1972; 
II, Zitting 1972, nr. 12010, Nota Noorden des Laniis 1972; 
II, Zitting 1972, nr. 12043, De ontüJikkeling van de Haagse ag
glomeratie en de afremming van de groei van de kantorensector; 
II, Zitting 1972, nr. 12045, Regelen ten aanzien van investe
ringen in bepaalde delen van het land (Wet selectieve Inves
teringsrege Zing). 

130, Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening, Advies over het 
spreidings- en inrichtingsbeleid, 1973. 
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48. In de meningsvorming ontrent het type instrumentarium om de 
expansie in het westen af te remmen speelde een advies van de 
Centraal Economische Connnissie uit 1971 een grote rol. De vraag 
die de CEC zich had gesteld was die naar het type investeringen 
dat moest worden afgeremd om tot een demping van de konjunktuur 
in het westen te komen. Voortbordurend op eerdere ervaringen 
kwam daarbij het afremmen van de bouw als eerste naar voren. 
Onderzoek leverde op dat de snelle expansie van de bouwnijver
heid in deze periode met name in het westen geheel plaatsvond 
binnen de utiliteitsbouw. Het lag dus voor de hand om deze sub
sektor af te remmen. 'Om sociaal-politieke redenen werd daar 
weldra tegenover gesteld dat de woningbouw van het beschikbaar 
komen van arbeidskrachten kon profiteren, wat· ook de motivering 
werd van de herinvoering van het bouwvergunningenbeleid'. Dit 
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beleid' dat sinds mei 1960 bestond. Dit beleid voorzag in de 
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gevraagd, was over een dergelijk vergunningenbeleid zeer gere
serveerd. Het argument van de diskontinuiteit in de woningbouw
produktie in de Randstad werd als weinig overtuigend ter zijde 
geschoven. In haar opvatting zou de kontinuiteit in de woning
bouw meer gebaat zijn met een vermindering van de konjunktuurge
voeligheid van de bedrijfstak in haar geheel en daartoe zou de 
invoering van een bouwsomheffing kunnen worden overwogen: in een 
periode van overspannen konjunktuur zou een heffing op bouwakti
viteiten de bouwproduktie kunnen verminderen, bij een ontspannen 
of neergaande konjunktuur zou deze heffing kunnen worden opge
schort. 
Ook minister Schut van Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening 
was meer geporteerd voor een tijdelijke heffing op de aanneem
so111. naar Zweeds voorbeeld •. Daarmee zou het marktmechanisme het 
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bestemmingsplannen en bij de gronduitgiften van gemeenten als 
dit gebeurde ten behoeve van aktiviteiten die de kongestie, de 
spanning op de arbeidsmarkt etc. zou bevorderen. 
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de korte en midé!E Zlange tePmi,jn, 23-4-1971 ; 
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van Toelichting bij de begroting van het Ministerie van Volks
huisvesting & Ruimtelijke Ordening voor 1972), p. 14. 
De bouwkapaciteit, zo luidde de officiële reden, moest ten tijde 
van de hoog-konjunktuur voor woningbouw worden veilig gesteld, 
omdat ze anders naar de utiliteitsbouw dreigde te worden weg
gezogen; 
SER-advies 20 november 1970 19 maart 1971. 
In de diskussie over de uitwerking van het idee tot een wets
voorstel speelden naast de investeringen in nieuwe gebouwen ook 
de investeringen in vaste aktiva (gebouwen en outillage) en de 
loonsom van bedrijven als mogelijke heffingsgrondslag. Bij in
vesteringen in vaste aktiva zouden evenwel grote techniese pro
blemen ontstaan bij de uitvoering van de heffing, omdat vervang
ingsinvesteringen ervan zouden moeten worden uitgesloten. De 
mogelijkheid de heffing 'te ontgaan' zou te groot worden. Kapi
taalsintensie~e bedrijven zouden daarnaast relatief zwaar wor
den belast, waardoor het 'ontspannend effekt' op de arbeidsmarkt 
te gering zou worden. 
Investeringen ten behoeve van de verbetering van het miljeu lig
gen met name in de outillage-sfeer en ook deze zouden door een 
dergelijke heffingsgrondslag geremd worden. 
Door de direkteur van het Centraal Planbureau en de Direkteur
Generaal van de Rijksbegroting werd aangevoerd, dat een heffing 
op investeringen in vaste aktiva onjuist zou zijn, omdat daarmee 
het kapitaal relatief duurder zou worden gemaakt en een tendens 
tot minder kapitaalsintensieve produktie zou worden gestimu
leerd. Daardoor zou de spanning op de arbeidsmarkt toenemen en 
een van de doelstellingen van de regeling worden ondergraven. 
Een loonsomheff ing zou in deze visie meer voor de hand liggen. 
Vanaf 1968 bestond er onder leiding van prof.Rutten een kommis
sie die zich met de vraag naar dewenselijkheid van een dergelij
ke loonsomheffing bezig hield. Vanwege de. vele haken en ogen 
was deze kommissie zonder eindverslag opgehouden te bestaan. 
De belangrijkste problemen er bij werden gezien in de vorm van 
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taakverzwaring voor dè"bèlastingdienst en de vele mogelijkheden 
deze heffing te ontgaan. 
In de koilDllissie Regionale Ontwikkelingsprogrammering van de SER, 
in een wat later stadium om advies gevraagd, werd door het kroon
lid Schouten nog een andere heffingsgrondslag voorgesteld. In 
zijn opvatting was de heffingsgrondslag eenzijdig. Dit zou kunnen 
worden voorkomen door de BTW op alle produkten in de Randstad 
te verhogen. Door het grote spreidingsvlak van een dergelijke 
maatregel kan de tariefsverhoging laag zijn. De kosten van levens
onderhoud in de Randstad zouden stijgen. Dit zou uitwerken als 
een prikkel om te gaan verhuizen. Ook voor de in de Randstad ge
vestigde bedrijven zou een lastenverzwaring optreden, en ook 
hier zouden bedrijfsverplaatsingen tot de mogelijke reakties be
horen. Dit voorstel stuitte op verzet van de vertegenwoordigers 
van de werkgevers. Deze waren overigens tegen elke vorm van hef
fing. Het idee-Schouten werd afgewezen omdat de stijging van de 
kosten van levensonderhoud niet in eerste instantie als verhuis
prikkel zouden dienen, maar als aanleiding tot looneisen. 
De vakbeweging wilde het idee-Schoµten wel aan een uitvoerbaar
heidsonderzoek onderwerpen, maar stond ook achter het voor
stel waarover binnen de regering overeernstennning was bereikt. 
Archief!iliZ C. nr. 1368. 

49. De verhouding 20 %-40 % is een benadering van een gelijke belas
ting en 'lieft enige extra belasting i.v.n. de grote arbeids
behoefte' op basis van de 40 % voor industriële bedrijfstakken. 
De heffing van 5 % is als volgt benaderd: over de grondslag 20 % 
van de bruto-investeringen in outillage buiten het bedrijfsge
bouw is 25 % i.p.v. 40 % geheven, vanwege het. verschil in ver-
vangingsduur tussen bedrijfsgebouwen en outillage. " 
Nota 'Aanteke'ning bespreking bij de minister op 28 februari 1972 1 , 

Archief EZ C nr. 1368. 

50. Archief EZ C. nr. 1368. 

51. II, Zitting 1972, nr. 12045, Wet SIR), p. 15. 

52. Een uitspraak waarover veel te doen is geweest en die naar ver
luidt, buiten medeweten van Lubbers in de Troonrede is opgenomen. 

53. Brief Lubbers aan Duisenberg (minister van Financiën) d.d. 29-6-
1973, Archief EZ C. nr. 1369. 

54. Cf. J, van Putten, t.a.p. p. 78-79. 

55. ARP, G'!:'ortingen, F'J:'iesland, Drenthe 1971 en verdEr, in: Anti
Revolutionaire Staatkunde, 1971. 
Tijdens een hoorzitting over de SIR benadrukte ook het provin
ciaal bestuur van Limburg de onbekendheid van de ondernemers 
uit het westen met de voor hen veelal gunstige vestigingsmoge
lijkheden in de stimuleringsgebieden. Ook dat pleitte voor een 
systeem van melding-vooraf van investeringen in het westen, ten
einde tot de maatschappelijk beste vestigingsplaats te komen. 

56. Bij de rekonstruktie van dit debat is gebruik gemaakt van de 
studie Benschop, zie noot 44. 

57. Archief EZ C. nr. 1368. 
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58. Het opnemen van de Veluwe werd bepleit door de Gedeputeerde 
Staten van Gelderland, nadat in de Provinciale Staten enkele 
felle debatten leidden tot het aannemen van een motie met die 
strekking. Tegen de protesten in van de gemeentebesturen uit de 
Veluwe, landbouworganisaties, Gelderse Kamers van Koophandel en 
delegaties van werknemersorganisaties, stemden de progressieve 
partijen tesamen met een deel van de drie grote konfessionele 
partijen voor het opnemen van de Veluwe (het gedeelte van Gel
derland ten noorden van de Rijn en ten westen van de IJssel) in 
de SIR uit oogpunt van miljeubescherming. 
In een motie-Wierenga, die werd gesteund door de PvdA, PPR, D'66 
en het ARP-lid Schouten werd deze opvatting overgenomen. Ze 
stonden daarbij tegenover Lubbers die zoveel mogelijk de gebieds
afbakening van het oude ontwerp wilde handhaven. 
De felste bestrijder van de motie was het VVD-lid Van Aardenne, 
Hij beargumenteerde dat de problematiek van de Veluwe eèn zaak 
van de ruimtelijke ordening was en dus niet in de SIR thuishoor
de. Het was overigens de bedoeling van de VVD de werkingssfeer 
zoveel mogelijk terug te dringen door gebieden uit te sluiten 
en daar waar dat niet lukte tenminste een 'nul '-tarief te berei
ken, 
Er deden zich met betrekking tot de afbakening nog een aantal 
problemen voor in: Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duivenland, 
Veenendaal en Gorinchem. 

59. In 1978 werd de SIR opbieuw ingevoerd, maar nu in het kader 
van de WIR om voldoende verschil in het fiscale voordeel voor 
bedrijven binnen en buiten de Randstad te bewerkstelligen, na
dat de EEG de regionale toeslag in de WIR-wetgeving had geblok
keerd, omdat een kumulatie van regionale steunmaatregelen het 
door de EEG toegestane maximum overschreed. 

60. Naar aanleiding van het debat over de inrichting van het westen 
in relatie tot de probleemgebieden, aanvaardde de Tweede Kamer 
op 10 december 1957 een motie waarin de regering werd uitgeno
digd een nota over de ruimtelijke problematiek met inbegrip van 
die van het westen des lands te overleggen. Deze 'Nota inzake 
de ruimtelijke ordening' (later de Eerste Nota Ruimtelijke Orde
ning genoemd) verscheen in septemeber 1960. 
Deze nota bevatte een paragraaf 'Spreiding van de dienstensec
tor', waarin de agglomererende werking van de overheidsinstel
lingen, met name die van het regeringscentrum in Den Haag werd 
beklemtoond. Al eerder was door de Gommissie'Westen des Lands' 
berekend, dat het ambtelijk rijksapparaat in Den Haag onge
veer een derde van de totale stuwende werkgelegenheid uitmaakte, 
Als gevolg van deze nota besloot de ministerraad op 23 april 
1960 tot een Commissie spreiding Rijksinstellingen onder voor
zitterschap van oud-minister-president dr. W.Drees. 
In haar rapport van oktober 1961 werd de'ontlasting van de Rand
stad als een dringende noodzaak ervaren. De spreidigg van rijks
diensten wu met name in de Haagse agglomeratie verlichting 
kunnen brengen in het ruimte-probleem. 
De konklusies van deze kommissie lopen parallel met het debat 
over de spreiding van de industrie (zie hoofdstuk III van deze 
studie), 
De spreiding van rijksdiensten werd uitsluitend getematiseerd 
in termen van de ontlasting van de Randstad, mogelijke effekten 
op de werkgelegenheid elders werden niet als belangrijk geacht. 
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In december 1961 werd door de ministerraad besloten tot de op
richting van een 'Werkgroep Spreiding Rijksinstellingen' onder 
voorzitterschap van de Secretaris~Generaal van Volkshuisvesting 
en Bouwnijverheid, maar daar kwam niet veel uit, 
Na in 1966 te zijn samengevoegd met een andere werkgroep 'kuis
vesting Rijksinstellingen' kwam een rapport op basis waarvan 
-op voorstel van de minister van Financiën J,Zijlstra- werd be
sloten tot een Bureau Spreiding Rijksapparaat dat onder de mi
nister van Binnenlandse Zaken zou resorteren. 
In oktober 1967 werd een lijst van 15 te spreiden rijkinstellin
gen gepubliceerd, waarvan het ABP de omvangrijkste was, 
In de Nota Noorden de.s Lands 1968 werd een voorbeeldfunktie voor 
de rijksoverheid met betrekking tot spreiding gesuggereerd. 
Kompetentiekwesties, organisatoriese problemen en de geringe be
reidheid van de departementen tot medewerking waren er de oor
zaak van dat tot dan toe nog weinig aan feitelijke spreiding had 
plaatsgevonden,, 
In het kabinet Biesheuvel werd een krachtiger aanpak voorgestaan. 
Samengesteld uit.materiaal van het Archief EZ D, nr. 1793. 

61. II, Zitting 1972, nr. 12043, De ontwikkeling van de Haagse agglo
meratie en de afrerruning van d.e groei van d.e kantoronsekto:e. 

62. A.C.M. Jansen, Verplaastsing van rijksdiensten, effecten voor 
werkgelegenheid en bevolking, ESB, 1-8-1973; 
II, Zitting 1973-1974, nr. 12831, nr. 1, p. 2. 

63. II, Zitting 1974-1975, nr. 12831, nr. 7. 

64. II, Zitting 1974-1975, Hand.eZingen, p. 5142-5145. 

65. Ve:estedelijkingsnota, II, Zitting 1975-1976, nr. 13754, nr. 
10-11, p. 115-116; 
Nota Regionaal Soaiaal-eeonomisah Beleid 1977-1980, II, Zitting 
1976-1977, nr. 14372, nr. 2 p. 93-95. 

66. J,J.A, Teeuwisse, Heeft de spreidiag van de rijksdiensten.nog 
toekomst?, ESB, 30-3-1983, p. 294-296. 

67. W.J.M.Muller, Op weg naar> integrale beleidsplanning, ervaringen 
tijdens de voorbereiding van het Integraal Structuurplan Noorden 
des Lands, mimeo, secretariaat ISP, Den Haag, 1976, p.6-7. 

68, Het materiaal voor deze sub-paragraaf is ontleend uit het Ar
chief EZ D. nr. 684. 

69. Archief EZ D. nr. 60. 

70. Werkgroep Inspraak ISP, !SP-rapport 4, p. 3 en 4. 

71. De stad Groningen verwierf in de 17e eeuw op grote schaal veen
gronden om deze in exploitatie te nemen. Ze raakte daardoor in 
het bezit van 66 km. kanalen, 36,5 km verharde weg met bijbe
horende kunstwerken en 9.500 ha. grond. Het onderhoud van dit 
eigendom drukte zwaar op de gemeentebegroting en er bestonden 
-gezien het weinig aantrekkelijke karakter van het bezit- wei
nig mogelijkheden het van de hand te doen, De gemeente was fi
nanciëel niet in staat en weinig bereid struktuurverbeteringen 
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in haar eigendommen aan te brengen. 

72. Reeds in de Nota NooPden des Lande (p.14) werd hierop ingegaan. 
In de Nota inzake militair>e oefenteppeinen uit 1969 werd door 
minister Schut (Volkshuisvesting & Ruimtelijke Ordening) en 
Haex (Defensie) meegedeeld, dat 'in het kader van de afspraken 
in NAVO-verband het streven gericht is op een verplaatsing van 
de militiaire activiteiten in noordoostelijke richting'. p. 5; 
Cf. T.J.Zanen, Noord Nederland, een kolonie?: Lynx, Amsterdam 1973; 
IPSO. Groningerland, -een NedePlands pPobleem, Amsterdam 1971. 

73. Rapport betPeffende de vestiging van militair>e in:Piehtingen en 
een oefenterr>ein in Oost-GPoningen, november 1978; Archief EZ 
D. nr. 676. 

74. II, Zitting 1968-1969, Handelingen, p.1467. 
Nota IH/RI/ARZ 123, 28 maart 1969, Archief EZ C. nr. 1588; 
Memo 481 RI 4 maart 1970, idem. 

75. PvdA-fraktie Tweede Kamer 1968, Ontwikkeling Noorden des Lande, 
mimeo p. J 5-1 6 • 

76, II, Zitting 1968-1969, Handelingen, p.1467. 

77. II, Zitting 1969-1970, Handelingen, p.11 JO; 
II, Zitting 1970-1971, nr. 11900 Hoofdstuk XIII, nr.6, p. 2, 

78. II, Zitting 1967-1968, M. 45. 

79. Nota 431 IH/RI/PRO, 6 januari 1970, Archief EZ D. nr. 1196. 

80. Cf. Archief EZ D. nr. 1196, 

81. Noordelijk Bulletin, november 1970. 

82. Cf, Archief EZ D. nr. 1196. 

83. De STICOL vond haar oorsprong in een sinds juni 1961 bestaande 
'Gemeenschappelijke regeling ter bevordering van een verdere in
dustriële ontwikkeling in het Oostelijke Mijngebied'. 
Vanaf 1968 nemen daaraan 15 van de 21 gemeenten in het betrok
ken gebied deel. Naast de 'pooling' van bedrijventerreinen heeft 
dit Industrieschap Oostelijke Mijnstreek als extra faciliteit 
ter stimulering van de industrialisatie de mogelijkheid gekre
eerd om grond en gebouwen te financieren ten behoeve van nieuw 
te vestigen bedrijven in de vorm van huurkoop. Als conditio sine 
qua non om voor deze faciliteit in aanmerking te kunnen komen 
gold het verkrijgen van een investeringspremie van het rijk. 
Door deze regeling werd een buffer' geschapen tussen de industri
ele projekten en de financiële instellingen, waardoor weliswaar 
bereikt kon worden dat de hypotheeklasten voor de nieuwe ves
tigingen konden worden teruggebracht, maar waardoor tevens de 
mogelijkheid ontstond als bedrijven niet meer aan hun financi-
e le verplichtingen konden voldoen, de lasten werden afgewenteld 
op de gemeenschap, 
Toen deze situatie zich bij een aantal bedrijven voordeed ont
stond bij het industrieschap een inkomstenderving, welke niet 
kon worden verhaald op de overige grondprijzen, omdat deze an-
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ders belangrijk zouden moeten stijgen, hetgeen als een negatieve 
faktor voor de ontwikkeling van de industrialisatie werd gezien. 
De schuld liep op tot enkele miljoenen. 
Archief EZ D. nr. 525. 

84. Cf. II, Zitting 1972-1973, Ha:rulelingen, p.2271. 

85. II, Zitting 1972-1973, nr. 12010, nr. 9, 

86, Toespraak bij de oprichting van de NOM; zie ook het interview 
met Lubbers in De OndBrneming, d.d. 8 februari 1974; 
II, Zitting 1973-1974, nr. 12010, nr. 27, 17 januari 1974. 

87. II, Zitting 1974-1975, nr. 13212, 5 december 1974. 

88. Rapport Collllllissie Ad Hoc, Onf;u)ikkelingsbu:reau en onf;u)ikkelings
fond~ voor OVerijssel, Zwolle, 1973. 

89. Dagblad van het Oosten, 20 en 22 maart 1974. 

90. Memo 14-8-1974, Archief EZ D. nr. 186, 

91. Brief Lubbers, 21-11-1974. 

92. Niew.ue Rotterdamse Cou:r>ant, 13 april 1976. 

93. Brief Lubbers aan de Tweede Kamer, 28 maart 1975; 
Cf. Staatseou:r>ant, 14 mei 1975. 

94, POR/REP/ARZ 633, 29 september 1975, Archief EZ D. 579. 
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Afkortingen 

ARP Anti-Revolutionaire Partij 

BIK Regeling Bevordering Industrialisatie Kerngemeenten 

BIO Regeling Bevordering Industrialisatie Ontwikkelingsge

bieden 

BRW 
CEC 
CHU 

CPB 

CPN 

CRM 

DSM 

EGKS 

ESB 

ETI 

EZ 

GOM 

IBN 

IPR 

KVP 

LIOF 

MIO 

MW 

NEHEM 

NOM 

OOM 

ORI 

Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid 
Centraal Economische Commissie 
Christelijk Historische Unie 

Centraal Planbureau 

Communistische Partij van Nederland 

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 

Dutch State Mines, de Staatsmijnen 

Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 

Economisch Statistische Berichten 

Economisch Technisch Instituut 

Ministeri~ van Economische. Zaken 

Geldersche Ontwikkelingsmaatschappij 

Industrialisatiebureau Noorden des Lands 

Investerings Premieregeling 

Katholieke Volkspartij 

Limburgs Investerings en Ontwikkelingsfonds 

Maatschappij voor Industriële Ontwikkeling 

Ministerie van Maatschappelijk Werk 

Nederlandse Herstruktureringsmaatschappij 

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 

Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij 

Ontwikkelingsmaatschappij voor de Regionale Industriali-

satie 

POW Provinciaal Overleg Welvaart te Noord-Brabant 

PvdA Partij van de Arbeid 

RARO Raad voor Advies voor de Ruimtelijke Ordening 

RKSP Rooms-Katholieke Staatspartij 

RNP Rijksdienst voor het Nationale Plan 

ROP Commissie Regionale Ontwikkelingsprogrammering 

SDAP Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij 

SEOL Stichting Economische Ontwikkeling Limburg 

SER Sociaal-Economische Raad 
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SIR 

STICOL 

TESG 

VVD 

WSW 

Wet Selectieve Investeringsregeling 

Stichting Stimulering en Coördinatie Ekonomische Aktivi

teiten Zuid-Limburg 

Tijdschrift voor Economische en Sociale Geschiedenis 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 

Wet op de Sociale Werkvoorziening 
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Summary 

The necessity of an intensive and consistent physical planning 

policy on regional arid national level has been: recognized in the 

Netherlands at an early stage because of the high population-density 

and its specific physical-geographical circumstances. 

From practical experience of municipal and inter-municipal physical 

planning a blueprint on regional pla.nning develops known as 

'het streekplan' which official status in 1931 as part of 

the Housing Act. 

Then in the fifties we see the development of the outlines of a 

national policy of physical planning down regulations' 

for the genera! management of the country from the point of viewofor

ganising the utilisation of space. the controlling of the develop

ment of town and country and the conservation of nature and land

scape. 

The essence of a policy of environmental planning is considered 

as a coordination of the various fields of government policy having 

each their own consequences for the development of the spatial 

structure. The underlying thought is that the sum total is more than 

the sum of the parts. 

More so than on a local level the policy of physical planning 

is being applied with a certain reserve where it concerns the regio

nal or national level: there is a considerable discrepancy between 

the objectives and the results of that policy. This is connected 

both with the founding of the objectives as with the instruments 

that are available for implementing the policy. 

Economié relations are a crucial factor in determining and develop

ing the general spatial structure. 

The aim of the government since 1949 has been to harmonize the 

spatial dimensions of the economie development with the objec

tives of the genera! physical planning in the Netherlands. 

After almost 30 years of regional policy it is established that on 

regional level social problems have become more complex and inten

sive; this raises the question intrusively of the effectiveness of 

the policy. 
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This observation has occasioned the present study of the development 

of regional policy as part of government policy and its influences 

of the environmental planning in the Netherlands. 

We have concentrated on the period starting with the origination of 

regional policy shortly after World War II till 1977, one of the 

years which marks a change in policy. 

The effectiveness of a policy is usually being tested by comparing 

the object of that policy with the factual development and by 

somehow deducing the influence of the policy from the total. 

The underlying suppostition of this method is the idea of a certain 

relation between objective - means - results: instruments are being 

applied as rational as possible to achieve certain defined aims. The 

degree of achievement is the degree of effectiveness of the policy. 

In our study we have started from the supposition that this relation 

is not to be assumed but should rather be proven. 

For this reason we have chosen for a different approach and we have 

on the contrary postulated the regional policy as the 

outcome of contradictory notions of what is being as pro-

blematic respecting the spatial dimension of the economie 

development and in respect of the way in which this problem ought to 

be solved. 

In this study regional policy, as it has presented itself in reports 

and regulations over the years, has been reconstructed by linking 

contemporary evaluations of the regional problems with the social-eco

nomic structure and political situation at every phase of this poli

cy. From the archives of the Ministry of Economie Affairs, under 

whose competency this area of operation comes much material has been 

utilised for an accurate understanding of the development in public 

opinion which ultimately led to the actual policy. 

In Chapter I of the study before us the exact area of research has 

been defined and the method which has been followed explained. 

Chapter II deals with the initial development of regional policy in 

the first years áfter World War II. 
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Immediately after the war a fierce political battle blows up over the 

organisation of the economy. At the end of the forties this strive has been 

decided in favour of an organisation of production based on pri

vate ownership in which state-policy is limited to general control 

and those measures that advance this aim. 

At the same time a broad social consensus has grown about the neces

sity of an intensified industrialisation for the recovery of war

damages and equally to provide employment for the rapidly growing 

population. 

To start with,regional policy, as part of the policy of industria

lisation, is very limited in its scope and is directed at a number 

of small agricultural areas with a high percentage of unemployment. 

The motive behind the iniation of this policy is a social one: a 

high level of unemployment is seen as a social injustice. 

Freedom of entrepeneurship is the central theme of the regional po

licy and the outcome of the industrialisation debate; just as regula

ting conditions are of an indirect nature and conditional. 

The underlying thought of this policy is the anticipation that when 

industrialisation is realised in these areas, that is to say mate

rial and immaterial conditions are created, the economie undevelop

ment will also be removed. 

The development-potentials of the areas in question are being enlarged 

by the creation of industrial estates and road- and motorwaysystems. 

Because these measures are only effective on the long term financial 

incentives are offered to stimulate industries to settle in these 

areas. 

Infra-structural measures and location-premiums are to be the essen

ce of the policy for years. Theymake up the invariable part. The in

tensity with which both instruments are being applied fluctuates 

whith economie conditions and the attention which is given to regio

nal matters in polities. 

Next to the invariable part one can distinguigh a variable part. 

This enables us to make a periodisation o:" regional policy. The 

variable part is dependent on the type of economic-spatial problem 

and the type of instruments available in the different phases of 

the post-war development in the Netherlands. 
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Chapter 111 treats of the period between 1950-1964. 

The industrialisation of the Dutch economy develops favourably on 

account of a vigorously expanding world market and a favourable com

petitive position which is based on the production of good but above 

all cheap products. The controlling of production costs and in parti

cular wages plays a dominant role. 

Halfway down the fifties this type of industrialisation reaches. her 

limits for the first time. Lack of room for expansion and a shortage 

of labour become apparent initially in the big cities in the west of 

the country because that is where industrialisation has been concen

trated. This in turn leafs to pressure on the policy of wage control, 

which is precisely one of the cornerstones of industrialisation. 

The requirement of labour in the west is contrasted with the availa

bility of it in other parts of the country. Due to a generally felt 

need to combat the congestion in the west and to reduce the rapidly 

growing political pressures to level out great regional differences 

in aff luence the general spatial structure of the Netherlands becomes 

a focus of attention. 

This problem has been reduced to two categories: 

a. the spatial organisation of the west, 

b. a balanced distribution of the economie activities and of the 

population in the country. 

The social-democratic party (Partij van de Arbeid), at that time a 

government party, is alone of the opinion that the protection of 

the environment in the west requires more stringent regulations both 

for commercial enterprises 'as for the population. The other govern

ment parties (the confessional parties) and the liberals (not represented 

in the government) form a maj oroty for whom free dom of enterprised remains 

as absolute point of principle. The emphasis in general physical 

policy therefore rests almost excludively on a geographical 

distribution policy to relieve the western urban conglomerate 

('de Randstad') and equally to effect amore equivalent development 

between the various regions. 

Policy is being based on creating favourable conditions among which 

the availability of industrial areas, a road infra-structure outside 

the west and financial incentives,. for instance location premiums 

for settlement in certain areas. 
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This intensification of regional policy goes together with a change 

in 'social orientation' on unemployment towards amore economicly 

orientated mobilisation of labour for the benefit and progress of 

the dominant type of industrialisation. 

Room is created for further development of industrialisation. 

Apart from this invariant componént there is the variable element 

of the regional management which mainly consists in this period of a 

form of 'social planning': a comprehensive package of measures in aid 

of the organisation of labour in the peripheral areas to prepare 

these for industrialisation. 

The period between 1964 and 1973 -the subject of chapter IV- is 

marked on the one hand by a vigorous economie growth and on the 

other hand by an uncreasingly accelerating pace of restructing the 

economy caused by international economie relations. These force 

Dutch trade and industry to a position of extreme 

Beside a strong growth in a number of industrial branches and parts 

of the tertiar sector a stagnation in other branches of industry 

emerges which lead to a great loss of jobs. 

On account of the intense spatial concentration of some of these 

industrial branches, particularly coal mining,textiles, shoe-, 

and leather-industries a new type of regional problem is created for 

which hitherto used concepts of regional policy, that is the creation 

of conditions for the take-off of the regional industrialisation, 

arEL inadequate, because these areas hav,e been industrialised long 

ago. 

The attempts at the end of the sixties to come to a new type of re

gional policy, the socalled regional restructuring policy ( 'herstruktu

reringsbeleid'), result in a reconfirmation of the traditional con

cept of regional policy and a continuation of the invariable part: 

the distribution policy. 

After 1973, as put forward in Chapter V, the consequences of structu

ral changes in the world economy are intensified. 

This causes the adaption of the Dutch economy to become an increasing

ly urgent matter; the more because, among other things, the 'first oil

crisis' of 1973 has severely influenced the costs of production and 

hence the position of Dutch producers in international competition. 

352 



One of the effects of this is a growing complexity and intensity of 

the regional problems which is being reinforced additionally by the 

fact that the economie growth is beginning tq show signs of stagna

tion. 

Diminished growth means diminished possibilities for geographical 

distribution and thus the traditional basis of regional policy loses 

importance. 

The development of regional policy in the period 1973-1977 is 

greatly determined by the problems of economie restructuring on the one 

hand and the eroding significance of its basis on the other. 

Attempts are made first of all to widen the concept of geographical 

distribution in the form of an active policy for the spreading of 

governments departments from the west to the north and south of the 

country ánd by a selective levy to curtail investmentè in the western 

conglomerate in the hope that these shall be made elsewhere in the 

country. 

In addition an intensifying of the planning and the creation of re

gional development agencies are thought to contribute towards a 

solution. 

At the beginning of the recession in 1975 the traditional regional 

policy-instrument -the Investment Premium Regulations- is ex

tended in financial and geographical terms. 

Under the influence socio-economie crisis regional policy begets 

more and more a defensive character: in certain areas it aims at 

delaying the effects of the crisis and the restructuring of 

production with the object of preventing the extremely 

high unemployment. 

This study is closed with Chapter VI, in which the characteristics 

of regional policy: the variable and invariable parts, are linked 

with the development of the socio-economie structure of the Nether

lands in relation to the world market, the conjunctural course of 

the economy, the balance of politica! power and the various defini

tions of 'the regional problem' in order to be able to draw a num

ber of conclusions about the possibilities and the limits of the 

capacity to influence the development of the general spatial 

structure of the Netherlands. 
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