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VOORWOORD EN INLEIDING. 

In eerder projektwerk in de D-fase van onze studie, is onder
zoek gedaan naar oorzaken en gevolgen van het achterblijven 
van. bepaalde regia's bij de nationals ontwikkeling~ 
De bestudering van deze problematiek van regionale onderont
y"rikkeling, i .h. b. zoals deze zich voordeed en nog steeds voor
doet in Oo.st-Groningen, vormde de aanzet tot dit afstudeer
verslag. Hierin gaat het in de eerste plaats om een onderzoek 
naar hat gevoerde beleid van overheidswege m.b.t. de regionale 

/ onderontwikkeling in het algemeen en in het bijzonder voor 
het geval Vtm Cost-Groningen o 

De kern van deze stimuleringspoli tiek wordt gevormd door het 
regionaal-ekonomisch beleid dat in hoofdzaak door verbetering 
van de regionale infrastruktuur en premi~ring van investeringen 
in bepaalde regia's, de achterstand van die regia's tracht op 
te heffen. ~en achterstand, die zich o.a. uit in een relatief · 
hoge strukturele werkloosheid en een aanhoudende uitmigratie. 
De regionaal-ekonomische planning van de centrale overheid 
richt zioh nu niet langer uitsluitend op een aantal 'probleem
regio's', maar heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld 
tot een beleid dat de ruimtelijke spreiding van bevolking, 
werkgelegenheid·, voorzieningen en i:nkomen over het hele land 
omvat. Daarmee is het belang van het regionaal-ekonomisch 
beleid·:voor de ruimtelijke plannLl1g en dus ook de planologie 
aangegeven. 
De nadruk in onze studie ligt op het instrumentarium, waarvan 
di t ·regionaal-ekonomisch beleid zich bedient. :r-l.n. de praktijk 
van de ruimtelijke ordening geeft nogal eens het beeld te zien 
van een uitputtend opsommen van doelstellingen met geen of 
weinig aandacht voor het instrumentarium, met behuJ.p waarvan 
de doelstellingen uiteindelijk verwezenlijkt zouden moeten 
worden . Sprekende voorbeelden wat da t betreft vormen de 
1e en 2e Nota Ruimtelijke Ordening . 

O~rspron~elijk was het de opzet in hoofdstuk 1 van het verslag 
v~a een stuk kwantitatief diepte-onderzoek het effekt te. meten · 
van (een deel van) het regionaal-ekonomies beleid,naast andere 
f~kto~en,op de werkgelegenheidsontwikkelingen in Oost-Groningen. 
D~t d~epteonderzoek , gericht op de regio Oost-Groningen,leek 
ons om verschillende redenen van belang: 

1. om v<m het algemeen beschrijvend/veronderstellend nivo 
te komen tot het nivo van het Jn-rantitatief vaststellen 
wat ook de bruikbaarheid van onderzoeksresultaten voor' 
groeperingen e.d. uit de streak ten goede zou komen· 

2. het maakt hat voor ons mogelijk alle fasen van onde;zoek 
door te maken t/m het numeriek schatten van de invloed 
van bepaaJ.de faktoren; ke:h.nis, opgedaan in eerder gevolgde 
kolleges ' Inleiding Ekonometrie' en 'Regionale Ekonomie' 

. aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam , kan bij dit 
laatste toegepast worden; 



II 

3. gelijksoortig onderzoek heeft tot nu toe alleen plaats 
gevonden op provincials schaal; het specifieke van een 
bepaalde regio binnen een provincie wordt al gauw 
genivelleerd door de invloed v2n de rest van de pro
vincie (zeker voor Groningen van toepassing). 

In hoofdstuk 2 zou dan enerzijds dit gemeten effekt van 
het beleid getoetst Horden aan de geformuleerde beleids
doelstellingen om een beoordeling van de effektiviteit van 
het m.bot. Ooat~Groningen gevoerde beleid mogelijk te maken , 
anderzijds zou door de opsporing van gemeenschappelijke 
kenmerken met andere regio ' s geprobeerd \vorden v·.:m he t gevon
den resultaat voor de situatie van Oost-Groningen te abstra
heren. ·Dat zou het ogelijk maken te komen tot een aantal 
algemene uitspraken over de grenzen en mogelijkheden van 
het regionaal-ekono ies beleid in Nederland binnen het 
gegeven politiek-ek omies bestel; 
Echter, ondanks rui e aandacht voor de operationalisatie van 
de diverse variabel n, voor de verzameling van empiries 
rna teriaal en de num rieke vervJ'erking daarvan leverde het 
kwantitatief onderz ek van hoofdstuk 1 vooraisnog geen bruik
bare Fesultaten op. Zonder te kunr1en steunen op kwantitatieve 
resultaten uit hoof stuk 1 is vervolgens in hoofdstuk 2 toch 
getracht via beschr·jvend, vergelijkend en evalnerend onder
zoek te komen tot e n aan tal algemene ui tspra.ken over de grenzen 
en mogelijkheden. va het regionaal-ekonomies beleid zoals dat 
in Nederls.nd gevoer werd en ~vord t. M .no is hierbi j g e steund 
op materiaal over h-t gevoerde regionaal-ekonomies beleid, 
aangedragen in de d verse rijksbegrotingstukken . 
Door de aard van he materiaal kon de lijn uit hoofdstuk 1, 
waarbij het specifi ke geval van Oost-Groningen model stond 
voor de bestudering van het beleid, niet voortgezet -vrorden. 
Hoofdstuk 2 draagt an ook een algemener karakter, al is het 
aksent blijven ligg n op het gevoerde beleid m.b.t. het 
noorden des lands . 

In de - aparte - ap 
operationalisatie v 
hoofdstuk 1 • 
Bovendien bevat de 
hoofdstuk 1 gebruik 
begeleid door dr. A 
en Maatschappijwete 

endix wordt uitgebreid ingegaan op de 
n de variabelen uit het onderzoek van 

ppendix een p_recisering van .. het- in 
e begrip 'verklaren'o Dit laatste is 
Sarlemijn van de onderafdeling 'Algemene 

schappen'. 

vooral drs. s. Wagenaar, docent ekonometrie aan de Erasmus 
Universiteit te Rotterdam, heeft zorg gedragen voor de bege
leiding van ons afstudeeronderzoek, naast de overige leden 
van de examenkommissie: prof. ir. H.Mo Goudappel (voorzitter), 
drso K.J. Veldhuisen, ir. W. de Hoopo 
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Verder zijn we erkentelijk voor de informatie die ons is 
verstrekt door: 
de heer M.RoW. Bos, Sociaal-Elconomische en Ruimtelijke Sektor, 
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drs. H. Hetsen, afd. Regionale Planning, C.PoB.; 
drs. H.A.M. van Hooft, afd. Regionaal Ekonomische Politiek, 

· Ministerie van Ekonomische Zaken; 
het distriktsouro voor de Arbeidsvoorziening in de provincia 

Groningen; 
de Arbeidsburo's van de gewesten stadskru1aal en Winachoten 
en he t r.ayon Veend am. 
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Wim Teeuwisse 
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N.B . Ons uitgebreid waarnemingsmateriaal staat iedereen, 
· die geinteresseerd is in verder statisties onderzoek , 
ter beschikking. 



1-1 

1. ONDERZOEK NAJ!R DE GRENZEN VAN H3T REGIONAAL EKONO!IIISS 

1 .1 • ALGEI,~f3 DOELSTELLDIG. BELEID • 

De algemene doelstelling kan als volgt worden omschreven : 
Onderzoek naar de grenzen en de mogelijkheden van hat 
instrumentarium van de regionaal ekonomiese planning in Nederlai 
Aan dit onderzoek verbinden we de eis dat we alle fasen 
van het onderzoek willen doorlopen. 
Om de grenzen van het planningsinstrumentaritw te kunnen 
vaststellen moet worden onderzocht onder welke voorwaarden 
hat door de overheid gevoerde regionaal-ekonomies beleid wel 
effektief is geweest en wanneer niet. 
De effektiviteit van hat gevoerde beleid wordt onderzocht 
om op grond daarvan uitspraken te kunnen cloen voor het te 
voeren beleid. 

De volgende punten worden nu toegelicht: 
1 • waarop is hat door de overheid gevoerde regionaal-ekonomies 

beleid gericht; 
2. wat wordt bedoeld met effektiviteit; 
;. wat wordt bedoeld met voorwaarden; 
4. ult welke fasen bestaat het onderzoek. 
Ad lo Ret door de overheid gevoerde regionaal-ekonomies 
beleid (1) is gericht O\) de groei van do werkgelegenheid in 
stimuleringsgebieden (2). De groei van de werkgelegenheid 
moat worden gezien als een middel om de strukturele werk
loosheid (3) terug te dringen en de grote vertrekoverschotten 

.~ tegen te gaan. Hoewel in de loop van de tijd verschuivingen 
in de doelstellingen hebben plaatsgevonden kunnen deze twee 
doelstellingen - bestrijding of voorkoming van akute struk
turele werkloosheid en tegengaan van grote vertrekoverschotten 
vanaf 1959 als algemeen geldend worden beschouwd voor de 
stimuleringsgebieden~ · 
In hoofdstuk 2 wordt uitvoerig ingegaan op wat in de loop 

· van de tijd de doelstellingen van hat door de overheid 
gevoerde regionaal-ekonomies beleid zi jn geweest en vrat de 
motieven voor deze doelstellingen zijn geweest. 
Ad 2. Om vast te kunnen stellen of het regionaal-ekonomies 
beleid effektief is geweest, moet b~kend zijn wat de overheid 
zich m.b.t. de groei van de werkgelegenheid precies tot doel 
heeft gesteld en wat er in werkelijkheid is bereikt. Of m.b.t. 
de groei expliciet aantallen zijn genoemd of dat aantallen 
uit de formuleringen zijn af te leiden, zal nog moeten blijken. 
In hoofdstqk 2 komt dit ter sprake. 
De groei van de werkgelegenheid is een saldo, deze groei is 
het verschil tussen het aantal nieuw gerealiseerde arbeids
plaatsen en het aantal arbei~splaatsen dat verloren is geg~an. 
Voor de bepaling van de effektiviteit moet daarom een onder
acheid worden gemaakt tussen effektiviteit m.b . t~ hat stimulere1 
van nieuwe arbeidsplaatsen aan de ene kant en effektiviteit 
m.b . t. hat behoud van bestaande arbeidsplaatsen aan de andere 
kant. 
!Q_l. De voorwaarden die van invloed zijn op de effektiviteit 
van hat regionaal-ekonomies beleid worden o.a. gevormd door 

~ autonome ' ruimtelijke processen die in de loop van de tijd 
hebben plaats gevonden , de histories gegroeide situatie in 
de stimuleringsgebieden en de ekonomiese en politieke 
verhoudingen in Nederland . 
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Een voorbeeld van een ruimtelijk proces dat van invloed is 
geweest op de groei van de werkgelegenheid in etimulerings
gebieden, is de decentralisatie van ondernemingen vanuit ' hat 
Westen des lands. Bij histories gegroeide situatie kan gedacht 
worden aan de samenstelling van de werkgelegenheid en de 
plaats van belangrijke afzetmarktgebieden. Belangrijke aspekten 
van de politieke en ekonomiese verhoudingen zijn de onderneming1 
gewijze produktie en de werking van het marktmechanisme~ . 
Ad 4. Wij onderscheiden de volgende faeen in het onderzoek: 
-formulering v~n een probleemstelling voor het onderzoek. 

De probleemstelling is minder algemeen dan de doelstelling; 
Uit de probleemstelling volgt wat moet worden verklaardo 

-teorievorming. De teorievorming levert de verklarende 
variabelen op, de wijze waarop ze worden gemeten (operatio
nalisatie ) en de richting van de beinvloeding. 

-wijze van onderzoek. De effektiviteit van het regionaal
ekonomies beleid m.bot. de groei van de werkgelegenheid in 
stimuleringsgebieden heeft een kwantitatief karakter. Onze 
teorievorming gaat niet verder dan het aangeven welke 
variabelen van invloed zijn op de te verklaren variabele · 
en wat de richting is van de beinvloeding . Uit de teorie
vorming volgt niet wat de grootte (in kwantitatieve zin) 
van de :i.nvloed van de diverse variabelen is. Om daarover 
uitspraken te kunnen doen, moeten de waarnemingen worden 
geinterpreteerd met ekonometriese metoden. Hiermee wordt 
gelijk kontrole uitgeoefend op de uitspraken in de teorie
vorming (4). Gezien de tijdsdimensie*in onze doelstelling · 
kan gewerkt worden met een regressieanalyse op een historiese 
reeks of met een regressie-analyse op meerdere cross-sekties 
die elkaar in de tijd opvolgen. 

-modelopzeto 
-materiaalverzameling. 
-materiaalverwerking. 

· -interpretaties, konklusies. 
-evaluatieso 

1 . 2 . ACHTERGRONDEN VAN DE ALGEMENE DOELSTELLING. 

Hat belangrijkste objekt van onderzoek voor de ruimtelijke 
planoloog is de ruimtelijke spreiding van aktiviteiten. Dat 
het region4al-ekonomies beleid in ons onderzoek centraal 
staat is te herleiden op de nauwe samenhang die. bestaat tussen 
het regionaal-ekonomies beleid en de ruimtelijke spreiding 
van aktiviteiteno Hoewel het regionaal-ekonomies beleid 
oorspronkelijk, in de vijftiger jaren, gericht was op een 
aantal losse gebieden die met strukturele l-Terkgelgenheids
problemen kampten, heeft dit beleid zich in de loop van de 
tijd ontwikkeld tot een beleid dat de ruimtelijke spreiding 
van werkg~legenheid , bevolking en voorzieningen over het 
hele land omvat. 
Voor de formulering van doelstauingen voor het beleid m.b . t . 
de ruimtelijke ordening is het noodzakelijk da t wordt aangegevel 
in hoeverre de doelstellingen met de ter beschikking staande 

*interesse in : effektiviteit v.h. beleid in de afgelopen 
periode en het doen van uitspraken over het in de t oekomst 
te voeren beleido 
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instrumenten kunnen worden gerealiseerd. Anders gezegd, 
wat is de verwachte effekt i viteit van hat planningsinstrumen
tarium. In de praktijk blijkt dat niet of nauwelijks expliciet 
wordt aangegeven wat de verwachte effektiviteit is. De 
bekends~ voorbeelden hiervan zijn de 1~ en 2~ Nota Ruimtelijke 
Ordening. Het niet expliciet aangeven wat de -effekt.iviteit 
van het planningsinstrumentarium is, levert geen problemen 
op zolang alle doelstellingen maar worden gerealiseerd. 
Dat laatste . is in een aantal stimuleringsgebieden nu niet 
het geval. Vanaf 1951 worden m.b.t. deze gebieden doelstellingen 
geformuleerd en maatregelen genomen (in 1951: regionaal 
ontwikkelingsplan voor z.o .Drente: in 1952 vaststelling van 
8 andere ontwikkelingsgebiedenwaaronder Zuid-West-
Groningen en Oost-Groningen)a Een aantal van deze gebieden 
is nog steeds stimuleringsgebied. De vraag k6mt dan op wat 
de grenzen zijn van het tot nu toe door de overheid gehanteerde 
regionaal-ekonomiese planningsinstrumentarinm, een plannings
instrumentarium dat hoofdzakelijk bestaat uit het geven van 
premies bij nieuwe vestigingen en uitbreidingen van bedrijven 
en uit verbetering van de infrastruktuuro 
Het gaat ons niet alleen om een antwoord op de vraag \.raar 
nu precies de grenzen vari het regionaal-ekonomies plannings
instrumentarium liggen, maar vooral om ean antwoord op de 
vraag waardoor die grenzen worden bepaald. 

De reden dat we alle fasen van het onderzoek willen doorlopen 
~is dat we in aanraking willen komen met de problemen die 
zich in diverse fasen van het onderzoek kunnen voordoen; In
houdelijk gezien biedt bijv. de materiaalverzameling weinig 
leermogelijkheden, maar om verder te komen dan.globale 
uitspraken over de effektiviteit van het gevoerde regionaal
ekonomies beleid is gebruik van empiries materiaal noodzakelijke 
Meestal doet zich dan het probleem voor, dat het benodigde 
empiriese materiaal niet voorhanden is, in ieder geval niet 
in de vorm waarin het direkt kan worden gebruikt, dit geldt 
vooral voor regionale cijfers (gebieden bi~en een provincia). 
Het lijkt ons zinnig om ook bezig te zijn geweest met het 
zoeken naar oplossingen voor dergelijke zeer praktiese 
problemen, omdat het oplossen van die praktiese prcblemen 
zo belangrijk is voor de bruikbaarheid van de onderzoeks
resultateno 
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Een onderzoek naar de grenzen van het regionaal-ekonomies 
planningsinstr\.unentarium zal zich op de stimuleringsgebieden 
richten, · omdat de grenzen van het instrumentarium daa r het 
meest duidelijk naar voren zullen komen. Vanuit de algemene 
doelstelling geredeneerd zou hat totaal van alle stimulerings
gebieden in hat onderzoek moeten worden betrokken, omdat 
de stimuleringsgebieden geen homogeen getied vormen. Ret 
feit dat de stimuleringsgebieden geen homogeen gebied vormen 
geeft aan dat de voorwaarden waarunde~ hat regionaal-ekonomies 
beleid is gevoerd per gebied binnen hat totaal van stimulerings
_gebieden kunnen verschillen. Ondanks een aantal gemeenschappeli j 
kenmerken zoals een hoge werkloosheid een een laag gemiddeld · 
inkomen in vergelijking met hat landelijk gemiddelde 
verschillen .de histories gegroeide si tuaties 1n de diverse 
gebisden op een aantal punten. Zo kan bijv. het aandeel 

·, · van de landbouw-, de nijverheid en de dienstan in de totaJ.e 
werkgelegenheid versohillen, evenals de samenstalling van 
de drie sektoren op zich. 
Omdat wij aan het onderzoek de eis hebben verbonden dat we 
alle fasen van hat onderzoek willen doorlopen beperken we 
one tot een gebied binnen het totaal van stimuleringsgebieden. 
~Vooral de materiaalverzameling en de verwerking ervan 
dwingen tot beperking. Op de konsekwenties van de beparking 
tot een gebied binnen het totaal van atimuleringsgebieden 
komen we in 1.5.1. terug. 

1.3.1 .1. KEUZB VAN HET ONDERZOEKSGEBIED. 
Hoewel .een aantal regia's in de loop van de tijd van de lijst 
van stimuleringsgebieden· zijn afgevoerd, zijn andere regia's, 
vaarin dezelfde of ui tgebreidere maatragelen van .· kracht . 
waren, stimuleringsgebied gebleven (zie hiervoor Hfdst; ·2). 
Hat laatste geldt voor grote deleu v~n hat Noorden des Lands. 
voor ons is dat de reden geweest om een gebied in hat Noorden 
t e kiezen. 
Bij de keuze voor een gebied binnen hat Noorden hebben de 
volgende overwegingen een rol gespeeld: 

keuze voo~ een enigszins homogeen gebied, homogeen heeft 
zowel betrekking op de omvang van de werkloosheid en de 
uitmigratie in de sub-gebieden daarbinnen als op de samen
stelling van de werkgelegenheid in d~a subgebieden. Redan: 
de spreiding rond de gemiddelden voor ·het hele Noorden 
of voo r een provincia ala geheel zijnte groot, zo kent 
bijv . de provincia Groningen als geheel in bepaalde jaren 
een vestigingsoverschot, terwijl Oost-Groningen dan 
een vertrekoverschot houdt . ·De oorzaak hiervan is hat 
grote verschil in ontwikkeling tussen aan de ene kant de 
stad Groningen en hat gebied rond Delfzijl en aan de andere 
kant Oost-Groningen . 
keuze voor een gebied waar de problemen van de stimulerings

_ geb~eden hat sterkste naar voren komene Raden: hier komt 

-~-
-~ ... ----·--
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de beperkthaid van het instrumentarium het duidelijket 
naar voren. Een gebied binnen het Noorden waar een aantal 
problemen eamenhangend met regionale onderontwikkeling 
zich toespitsen is Ooat-Groningen (naast o.a. Zuid-Oost
Drerite). 
in het kader van eerder gedaan projektwerk was al veel 

· materiaal over Ooet-Groningen verzameld; zie hiervoor 
jaarverslag 1973-1974 van de projektgroep •Oost-Groningen•. 
De keuze indertijd voor Oost-Groningen hing samen met 
verwachtingen t.a.v. de inbreng van de temagroep 
'Noord-Nederland' van de Rijksuniversiteit Groningen. 
Het belang van de temagroep voor ons was de informatie die 
zij over Ooat-Groningen hadden verzameld en de analyeen 
die zij hadden gemaakt. Op basis van hun analysen heeft 
de temagroep veal kritiek geleverd op overheidsrapporten 
(o.a. Nota Noorden des Lands), vooral omdat daarin niet 
erg diepgaand naar oorzaken van bepaalde ontwikkelingen 
werd gezocht. 
De verwachtingen ten aanzien van de inbreng van de tema
groep was,dat door hun kennis van de situatie en kontakten 
in de streak een zo groot mogelijke maatschappelijke 
relevantie van de probleemstelling voor het onderzoek 
kon worden verkregen. Bij de maatschappelijke relevantie 
gaat het vooral .om de bruikbaarheid van de onderzoeks
resultaten voor groeperingen in de streak. 
De verwachtingen t.a.v. de inbreng van de temagroep zijn 
niet uitgekomen, omdut de kontakten erg stroef_zijn verlopan; 
Op de relevantie komen we nog terug. · 

Op gron4 van de voorgaande overwegingen is ale onderzoeke
gebied Oost-Groningen gekozen. 

1 .3.1.2. AFBAKENING VAN HET GEBIED OOST-GRONINGEN. 

Onder Oost-Groningen wordt verstaan het gebied van de 
gewestelijke arbeidsburo'e Stadekanaal en Winschoten en 
van het bijkantoor in het rayon Veendam (zie afb. 1); 
De gewoonlijk tot Oost-Groningen gerekende gemeenten Ooster-
broek en Termunten, deeluitmakend van de oorspronkelijke · 
streekraad 'Oost-Groningen (een samenwerkingeverband . 
van 17 gemeenten), vallen er buiten, omdat ze tot een ander 
gewest horen. De afbakening van Oost-Groningen op basis 
van gewesten van de arbeidsburo's is ge~beurd, omdat werklooe
heidscijfers en pendelcijfers voor gebieden binnen een 
provincia alleen per gewest van het arbiedsburo benchikbaar 
zijn . · 
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afb. 1 D~ begrenzir19 von Oost- Groning~n in sornenhong met andere gebieden 

· ·,- Bron: struotuurschets oostgroningen, oktober 1971. 
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1 .3.2. BEPERKING TOT NIEUW GEREALISEERDE ARBEIDSPLAATSEN. 
:Bij de ui t1.rerking 
v. de algemene doelstelling wordt gesproken over de groei 
van de werkgelegenheid. De groei van de werkgelegenheid 
is een saldo. Ret is het verschil tussen het aantal nieuw 
gerealiseerde arbeidsplaatsen en het aantal arbeidsplaatsen 
dat verloren is gegaan. Wanneer het gaat over de effektiviteit 
van het regionaal ekonomies beleid moet daarom een onder
scheid 'tvorden gemaakt tussen de effektiviteit m.b.t.het 
stimuleren van nieuwe arbeidsplaatseu !3.an de ene kant en 
de effektiviteit m.b.t. behoud van bestaande arbeidsplaatsen 
aan de andere kant. 
Voor Oost-Groningen geldt dat het aanzienlijk teruglopen. 
van de werkgelegenheid in de landborn: door de overheid 
als een gegeven wordt geaksepteerd. In de Rijksbegroting 
voor 1962 wordt er het volgende over gezegd: 'Binnen de 
Noordelijke provincies treedt nog weer het verschijnsel 
op, dat het eigenlijke platteland voortdurend mensen ver
liest, die naar de grotere centra trekken. Aangenomen mag 
worden dat dit proces onverm1jdelijk doorgaat. Hat doet 
zich in alle agrarische gebieden van West-Europa voor. Het 
is een natuurliif~ gevolg van de voortgaande mechanisatie 
en rationalis~tie in de landbouw' (5). Wat opvalt is het 
gebruik van hat woordt 'natuurlijk', hiermee wordt gesugge
reerd dat er aprake is van een ontwikkeling die door menselijk 
handelen niet is te beinvloeden, terwijl de mechanisatie 

""" en rationalisatie in de landbouw een direkt gevolg zijn 
van het in E.E.G.-verbanu gevoerde landbouwbeleid. Ock 
in de 'Nota inzake het te voeren industrie-spreidingsbeleid 
1965 t/m 1968' (6) en de 'Nota Noorden des Lands'(1972) (7) 
komt duidelijk naar voren dat de ontwikkelingen in de 
landbouw ale een gegeven wcrden geaksepteerd. Op de motieven. 
die ten grondalag liggen aan het E.E.G.-landbouwbeleid gaan 
we niet verder in, we volstaan met een verwijzing naar een 
kritiese beschouwing van het landbouwbeleid · door de boeren-
groap ui t Wageningen ( 8) • · . · · · ·. · · ·.. . . 
Tegengaan van opheffing van arbeidsplaatsen wordt alleen 
nagestreefd in de sektoren buiten de landbouw. Een voorbeeld 
hiervan is de oprichting in 1973 van de •stichting 
Herplaatsing Werknemers Groninger Confectieindustrie'. 
Op non-profit basis kunnen l-Terknemers door de stichting 
in dienst ~arden genomen, die werkloos zijn geworden door 
faillisement van konfek·tiebedrijven in Groningen. Ret doel 
van de stichting is de arbeiders(-stere) zo snel mogelijk 
via de arbeidaburo's t~ herplaatsen bij andere ondernemingen. 
Waar dat nodig is en voorzover dat gewenst is, wordt her-
en bijscholing gegeven. Het werkverband is van tijdelijke 
aard, maximaal 2% jaar (9). 

*de onderstreping is van ons (W. T. en J . V~) 
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In het onderzoek beperken we one tot de effektiviteit m.b.t. 
het aantal niauw garealiseerda arbeidsplaatsen, omdat de 
realisering van nieuwe (industrials) arbeidsplaatsen de 
centrale taakstall:i.ng van het regionaal-ekonomies beleid 
vormt. Hat scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen naamt deze . 
centrale plaats in, omdat: 
a.) dit noodzakelijk is voor de opvang van de strukturele 

werkloosheid die 0 . m. gevolg is van de, door de overheid 
geaksepteerde,afstot:i.ng van arbeidsplaatsen uit de 

. landbouw; · · 
b) dit noodzakelijk is voor hat terugdringen van het bestaande 

nivo van de werkloosheid en voor het tegengaan van 
j grote vertrckoverschotten. 

Bovendien is he ·t beleid m.b.to de groei van nieuwe arbeids
plaatsen i.t.t~ het 'instandhoudingsbeleid' kontinu gevoerd 
en kan daarom in het onderzoek worden meegenomen. 

1 .3.3. BEPERKING TOT DE ARBEIDSPLAATSEN IN DE INDUSTRIE. 

Ret regionaal-ekonomies beleid was tot 1969 uitsluitend 
gericht op het stimuleren van. de groei van het aantal 
arbeidsplaatsen in de industri& (pas na 1969 kwam er een 
deel van de dienstensektor bij) door middel van premie
regelingen voor nieuwe vestigingen en ui tbrej.dingen en 

· ~door middel van het aanleggen van tecbniese infrastruktuur 
(wegen, industrieterreinen, kanalen, havens e.do)(10). 
In de beginperiode Has het premiebeleid alleen gericht op 
de arbeidsintensieve industrieen, naderhand konden echter 
ook meer. kapitaalaintensieve bedrijven in aanmerking komen 
voor een premia. 
De gedachte achter het stimuleren van de groei van. de 
industriele ·werkgelegenheid was de volgende: 
a) de industrie kan autonoom groeien, d.w.z. de groei 

is niet afhankelijk van de groei van de bevolking, 
wat bijv. wel geldt voor de bouwnijverheid (m.b.t~ 
woningbouw), de ambachten en de •verzorgende' diensten. 
Een snelle groei van de industria was voor Oost-Groningm 
gewenst om de sterke terugloop van het aantal arbeids
plaatsen in de landbouw (zie grafiek 1) en de natuurlijke 
aanwas V?I:l de beroepsbevolking op te vangen"' Grafiek 1 
laat ook zien dat van een snelle groei van de industria 
(ongeveer overeenkomend met 'nijverheid exclusief 
bouwnijverheid') geen sprake is geweest. 

b) hat effekt van de industriele groei blijft niet beperkt 
tot het aantal nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen in · 
de industria alleen. De groei van het aantal industriele 
arbeidsplaatsen zal tegelijkertijd een groei van het 
aantal arbeidsplaatsen in de utiliteitsbouw · (tijdelijk 
effekt) en de reparatiabedrijven met zich meebrengen 
evenals een groei van het aantal arbeidsplaatsen in 
bepaalde delen van de dienstensektor (blijvend effekt) ,.bijv; 
toename van het kantoorpersoneel en personeel bij 
transportbedrijven . 
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De groei van het aantal arbeidsplaatsen in de industria 
heeft ook een indirekt effekt op de groei van het aantal 
arbeidsplaatsen ala geheel. Via de toename van de 
bevolking (vermindering van de uitmigratie of toename van 
de immigratie) werkt de industriele groei door op de 
vraag naar woningen (tijdelijk effekt op de bouwnijverheid) · 
en voorzieningen zeals winkels en scholen (blijvend effekt). 

Het premiebeleid is later meer gericht op kapitaalsintensieve 
industrieen. In de 'Nota ontwikkeling van het Noorden des 
lands' wordt dat als vol~t gemotiveerd: 'waar het voor het 
Noorden om gaat is ( •••• ) vestiging van de uitgesproken 
expans~eve bedrijfstakken. In verband daarmede dient de 
aandacht vooral te worden geconcentreerd op bevordering 
van de vestiging van bedrijven met hoogwaardige kapitaals
intensieve produktieprocessen. Daarbij gaat het niet primair 
om het aantal nieuwe arbeidsplaatsen dat direkt door zul.ke 
vestigingen wordt geschapen, maar vooral om (o ••• ) bevordering 
van andere aktiviteiten die elkaar hier over en weer kunnen 
stimuleren. Ala expansieve bedrijfstakken zijn - zeals 
bekend - in de eerste plaats de chemische- en de metaal
industrie te zien' ( 11 ) ~ 
De aksentverschuiving van het toekennen van premies aan 
meer arbeidsintensieve naar meer kapitaalsin.toosieve projekten 
vond plaats omdat: - · 

_,a) bij het alleen toekennen van premiea aan arbeidsintensieve 
projekten tngeval van vestiging of uitbreiding voor een 
deel struktuur-zwakke bedrijfstakken (textiel- en konfektie
industrie) worden aangetrokken; 

b) men ervanuit gaat dat met de vestiging van een aantal 
kapitaalsintensieve industrieen een basis gelegd wordt 

. voor verdere industri~le ontwikkeling, waarbij dan 
ook - in tweede instantie - het aantal arbeidsplaatsen 
een starke groei zal doormaken. 

·De mogelijkheid van autonome groei geldt ook voor de zgn~ 
'stuwende' diensten (bijv. de rijksdiensten) (12), vandaar 
dat vanaf 1969 behalve de industria ook de 'stuwende' diensten 
voor een prem1e bij vestiging of uitbreiding in aanmerking 
komen. 
In de 'Nota inzake de sociaal-ekonomieche aspekten van het 
in de jaren 1965 t/m 1972 te voeren regionale beleid' wordt 
over het belang van zovrel de industrHne sektor a.ls de 
dienstensektor het volgende gezegd: 

'De trendmatige verschuiving in de verdeling van de 
werkgelegenheid ten gunste van de dienstensektor treedt 
n.l. vooral daarom op, omdat de industriele sektor, 
onder invloed van de technologische ontwikkeling, voor 
een dusdanige vergroting van produktie en inkomen zorgt 
dat daaruit .een vergrote vraag naar diensten voortvloeit. 
Wil men de dienstensektor in de verschillende regia's 
_tot verdere ontplooiing brengen, den blijft het toch 
nog van essentieel belang om in dezelfde regia's de 
industria te stimuleren, ook als die voor wat betreft 
de direkte werkgelegenheid een .afnemend gewicht gaat 
krijgen' (13). . 



Ondanks het toenemend belang van de dienstensektor voor 
de lverkge legenheid rich ten we ons in het onderzoek alleen 
op de effektiviteit van het regionaal-ekonomies beleid 
m.b.t. de groei van het aantal arbeidsplaatsen in de 
industria: 
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1. Behalve een direkte bijdrage aan de werkgelegenheid 
levert de industria via de vraag naar diensten en de 
vergroting van het inkomen ook een bijdrage aan het 
aantal arbeidsplaatsen in de dienstensektor. Eigenlijkzou 
o.ok moeten worden onderzocht hoe groot het effekt op 
de dienstensektor is geweest. 

2. De periode waarin de vestiging van stuwende diensten 
wordt gestimuleerd is vrij kort, a.lleen voor de jaren 
1969 t/m 1973 zijn voldoende cijfers. beschikbaar ~ . 

3. Stuwende diensten vestigen zich bij voorkeur in de 
grotere steden. Gezien de nabijheid van de stad Groningen 
zal Oost-Groningen niet gauw als gebied vror vestiging 
in a.anmerking komen. Alleen Veendam komt eventueel in 
aanmerking voor de vestiging van een rijksdienst. 
De vestiging van rijkadiensten wijkt echter stark af van hat 
tot nu toe gevoerde regionaal-ekonomies beleid, oak . 
van het baleid m.b.t. stuwende diensten1 waarbij d.m.v. 
premies wordt geprobeerd om het partiku.iier ini t .iatief 
over te halen om op een bepaalde plaats tot vestiging 
over te gaan • . 

1.3.4. BEPERKING IN DE TIJD. 

Omdat we geinterease·ard zijn in de effektivi tei t van he:t 
regionaal-ekonomies ·beleid in de loop van de tijd en omdat 
\oTe ons tot ~en gebied beperken wordt gebruik gemaakt van 
historiese reeksen of tijdroeksen. De keuze voor het werken 
met een historiese reeks wordt in 1.7. nag uitvoerig toe-
gelicht. · 
De lengte van de historiese reeks wordt bepaald door de 
beschikbaarheid van cijfers voor de variabelen die in de 
modelopzet worden opgenomen. Vooruitlopend op de introduktie 
van de variabelen kan hier gesteld worden dat de reekslengte 
wordt bepaald door de beschikbaarheid van cijfers voor de 
geregistreerda mannelijke arbeidsreserve per . beroepsgroep 
en per leeftijdsgroep en door de beschikbaarheid van cijfers 
voor de nieuwgerealiseerde arbeidsplaatsen in de industria. 
De cijfers van de geregistreerde mannelijke arbeidsreserve 
per ' beroeps .groep en per leeftijdsgroep zijn vanaf 1958 
verkrijgbaar. Van alle andere variabelen zijn langere 
cijferreeksen bekend. 
Het laatste jaar van de onderzoeksperiode is 1973, omdat 
dan voor het laatst cijfers beschikbaar zijn voor de nieuw 
gerealiseerde arbeidsplaatsen in de industria . De onderzoeks-
periode loopt dus van 1958 t/m 1973. . 
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1.4. PROBLEEMSTELLING VAN HET ONDERZOEK. 

Bij hat onderzoek naar de affaktiviteit van hat ragionaal
ekonomies baleid gaat hat a) om ean onderzoak in hoevarre 

de doelstellingan garealiseerd 
zijn en 

b) om een onderzoek in hoevarre 
de mute van realisering is toe 
te schrijven aan het regionaal
ekonomies beleid. 

Ons onderzoek grijpt aan bij punt b) 1 n~l ~ onderzoek naar . 
het effekt van hat regionaal-ekonomies baleid op hat aantal 
nieuw gerealieeerde arbeidsplaatsen ·in d~ industria (NGA). 
In hoeverre de doelstellingen gerealiseerd zijn komt aan 
de orde in hoofdstuk 2. Pas dan kan de effektiviteit worden 
bepaald. 
NGA wordt behalve door het regionaal-ekonomies beleid ook nog 
door een groot a~tel andere faktoren bepaald, waarvan bijv. 
de konjunktuur er ~~n is. Om te ,.,sten waardoor de . grenzen van 
het regionaal~ekonomies beleid gevormd worden, moeten die 
~dere ~aktoren in het onderzoek worden betrokke~ .. 

PROBLEEMSTELLING: welke faktoren zijn in Oost-G.~oningen 
bepalend gewe_est . en in welke mate voor de nieuw gerealiseerde 
arbeidsplaatsen in de industria gedurende de periode 
_1958 t/m 1973o · 

- Hat doel is in eerste instantie het geven van een verklaring 
en in t\oTeede instantie het beschrijven van de stappen- die 
moeten worden ondernomen om tot een voorspelling te kunnen 
komen. 

De ~.rerkwijze die wordt gekozen is een regressie-analyse op 
een historiese reeks (wordt in 1.7. toegelicht)~ -
Met behulp van daze regressieanalyse wordt a.lleen de invloed 
gemeten van de faktoren die gedurende de periode 1958 t/m 1973 
voldoende variatie hebben vertoond. In 1.6. wordt de teorie 
gevormd die nodig is om aan te kunnen geven welke faktoren 
bepalend zijn geweest voor de ~ate waarin de NGA jaarlijks . 
varieerde. Een van die faktoren is de invloed van het beleid 
voorzover het tot uitdrukking komt in de invloed van hat 
premiebeleid. 

Hoewel de keuze van de variabelen en de operationalisatie 
van de variabelen in 1.6. bij de teorievorming worden 
behandeld, willen we nu al aangevan welke variabelen in 
de regressieanalyse· worden meegenomen: 

te verklaren variabele: NGA = jaarlijks aantal nieuw ge
realiseerde arbeidsplaatsen 
in de industria in Oost
Groningen; 



I 
I 

1'-13 ' 

verklarende variabelen: VP = procentuele korting op de 
investeringsprijs van indus
triele projekten in Oost
Groningen t.g.v. de vestigings
premie; 

UP = procentuele korting op de 
investeringsprijs van indus
triele projekten in Oost
Groningen t.g.v. de uitbreiding1 
premia; 

LVT ~ procentueel verschil in loon
kosten voor nijverheidsarbeiderl 
in Oost-Groningen in vergeli jkil 
met het landelijk gemiddelde; 

SAM = struktuur vsn de arbeidsmarkt, 
van invloed op - de kosten voor 
het aantrekken van arbeids
krachten in Oost-Groningen; 

KO = konjunktuurvariabele, die een 
indikator is voor de verwacb.tine 
van industriele ondernemers 
over bet verloop van de 
konjunktuur; 

In 1.5. vindt eerst een terugkoppeling plaats .van de 
~probleemstelling naar de algemene doelstelling. De terug
koppeling houdt in dat wordt aangegeven wat de konsekwenties 
zijn van de diver8e beperkingen voor de algemene doelstelling. 

1 .5. TERUGKOPPELING VAN DE PROBLEEMSTELIJING NAAR DE 
ALGEMENE DOELSTELLING. 

II 

1 .5 .1 • KONSEiavENTIES V .AN DE BEPERKING TOT EEN STD-1ULERINGS
GEBIED. 

In eerste instantie zullen de konklusies alleen gelden voor 
Oost-Groningen. Om verder te kunnen komen dan een stuk 
Oost-Groningologie, d.w.z. om de bruikbaarheid van de 
onderzoeksresultaten in principe te kunnen verbeteren, 
moet de geldigheid van het .gevonden verband (regressie
vergelijking met waarden voor de parameters) niet worden 
gekoppeld aan hat gebied Oost-Groningen tuasen 1958 en 1974, 
maar in plaats daarvan aan een algemene beachrijving van 
belarigrijke voorwaarden. · 
Dit zijn dan de voorwaarden die in Oost~Groningen tussen 
1958 en 1974 van kracht waren. 
De koppeling van het gevonden verband aan algemene voor
waarden maakt een toepassing voor andere gebieden mogelijk, 
waar dezelfda voorwaarden van kracht zijn. Verwacht kan 
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worden dat het aantal voorwaarden in Oost-Groningen zo 
groot is, dat de toepassingsmogelijkheden voor andere gebieden 
minimaal zullen zijn. Toch doet dat nieta af aan het 
principe. Het gaat om een werkwijze, waarvan de voordelen 
in andere situaties misschien wat duidelijk~naar voren 
m llen komen. 
Bij het maken van een voorspelling is het ook belangrijk 
om te weten welke relevante faktoren gedurende de periode 
1958 - 1973 konstant waren, omdat dan een uitspraak moet 
worden gedaan van welke faktoren mag worden aangenomen 
dat ze voorlopig nog wel konstant zullen blijven en welke 
faktoren zullen veranderen. In Hfdst. 6 van de appendix 
wordt ook nog ingegaan op het belang van de koppeling van 
het gevonden verband aan de algemene beochrijving van 
belangrijke voorwaarden. 
Om te kunnen vaststellen waardoor de grenzen van het 
regionaal-ekonomies planningsinstrumentarium worden bepaald 
iseen beschrijving van de belangrijke voorwaarden zonder 
meer noodzakelijk. Die grenzen worden namelijk zowel bepaald 
door de waarden van de variabelen in de regressie-vergelijking 
als door de voorwaarden die voor Oost-Groningen tussen 
1958 en 1974 van kracht wareni en die niet in de vergelijking 
tot uiting komen. 

1.5.2. KONSEKWENTIES VAN DE BEPERKING TOT NI3UW GEREALISEERDE 
ARBEIDSPLAATSENo 

De resultaten van het onderzoek zullen alleen van toepassing 
zijn op de effektiviteit van het regionaal-ekonomies beleid, 
dat gericht is op de totstandkoming van nieuwe arbeidsplaatsen. 
Om een uitspraak te kunnen doen over de effektiviteit van 
het regionaal-ekonomies beleid in zijn geheel is aanvullende 
informatie nodig over de effektiviteit van het belaid dat 
gericht is op de instandhouding van bestaande arbeidsplaatsen. 

1.5.3. KONSEKWENTIES VAN BEPERKING TOT DE INDUSTRIE~ 

Omdat de industria centraal heeft gestaan in het stimulerings
beleid voor Oost-Groningen tussenJ958 en 1974, heeft de 
beperking tot de industria in het onderzoek weinig konse
kwenties voor de geldigheid van uitspraken over het gevoerde 
regionaal-ekonomies beleid. · 
Bij een voorspelling moet worden aangegeven in welke mate 
de groei van de werkgelegenheid kan worden beraikt via de . 
stimulering van de industria en in welke mate via de diensten
sektor. 



1o6. TEORIEVORMING. 

1.6.1. DOEL TEORISVORMING. 

Volgens de probleemstelling moat onderzocht worden welke 
faktoren, en in welke mate, in Oost-Groningen bepalend zijn 
geweest voor de nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen in de 
industria gedurende de periods 1958 t/m 1973~ 
Doel van de teorievorming is hat aangeven van de faktoren 
die van invloed zijn geweest op de nieuw gerealiseerde 
arbeideplaatsen in de industria (NGA), hoe de faktoren 
worden geoperationaliseerd en wat de richting van hun 
invloed op NGA is. 
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Over de orde van grootta van de invloed wordt in de teorie 
geen uitspraak gedaan. De orde van grootte van de invloed 
word t bepaald door met behulp van een ekonome triese me to de 
een kwantitatieve schatting te maken uit empiries statistiese 
gegevens. In 1.7. wordt de keuze voor deze werkwijze toe
gelichto 
De grootheden waarmee de invloed kan worden bepaald, worden 
parameters genoemd. Om de parameters te kunnen schatten 
moet echter eerst eeu wiskundig-ekonomies model worden 
opgesteld. Een dergelijk model is een beschrijving van een 
ekonomies systeem met behulp van wiskundige symbolen en 
een specifika·tie van relaties tussen die symbolen ( 14). 
De teorievorming i~ nodig om te bepalen wat de relevante 

-' faktoren (in het model met een symbool weergegeven) in 
hat ekonomies ·systeem zijn en wat de relaties tussen die fak- · 
toren zijn. De teorie bepaalt de relaties in die zin dat 
wordt aangegeven wat de richting van de beinvloeding is 
en of die invloed positief of negatief zal zijn. Met het 
aangeven van de richting van de beinvloeding wordt een 
afhankelijkbeidsrelatie of oorzaak-gevolg-relatie tussen 
2 of meer faktoren vastgelegd. Pas dan kan worden gesproke~ 
over een verklaring van de afhankelijke variabele uit een 
of meer onafhankelijke variabelen. Ret begrip'verklaren' 
wordt in Hfdst. 6 van de appendix behandeldo 
Oorzaak-gevolg-relatie houdt in principe ook een opeenvolging 
in de tijd in. Hat eventuele tijdsverschil wordt reaktie
tijd· genoemd. Een reaktietijd wordt in het model aangegeven 
via een datering van de variabelen d.mov. een index~ 
In de regal doet de teorie geen uitspraak over de wiskundige 
vorm van het model~ De wiskundige vorm wordt voor4amelijk 
gekozen op grond van de wiskundig-statistiese hanteerbaarheid. 
Bij het maken van:•·da modelopzet komen we hierop nog terug 

Voor bestudering met behulp van wiskundig-ekonomiese en 
ekonometriese metoden komen voornamelijk verschijnselen 
in aanmerking die een ~wantitatief (dus min of meer meetbaar) 
karakter habben en die.variabel .zijn. 



In de probleemstelling wordt gesproken over faktoren die 
gedurende de periode 1958-1973 van invloed zijn geweest 
op de NGA in Oost-Groningen. Daarbij gaat het one om de 
mate waarin veranderingen in de NGA in die periode zijn 
toe te schrijven aan de maatregelen die zijn genomen in 
het kader van het regionaal-ekonomies beleid. Dit betekent 
dat het onderzoek zich richt op die faktoren die in de 
beschouwde periode ·variabel zijn geweest. 
Kort samengeva t komt het voorgaande hierop neer: 

. -wat verklaard moet worden zijn de veranderingen in de 
nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen in de industria in 
Oost-Groningen gedurende de periode 1958-1973; 

-wat uit de teorievorming naar voren moet komen zijn de 
var:iabelen die de veranderingen in de NGA kunnen ver
klaren, de operationalisaties van die variabelen en 
de richting van hun invloed op NGA o 

Aan de hand van de schattingsresultaten kan een kontrole 
op de teorievorming worden uitgeoefendo 
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In hfdst. 6 van de appendix wordt de teorievorming op zich 
geanalyseerd. Daarbij komt aan de orde wat het kar~ter 
is van de diverse uitspraken in de teorievorming (wetmatig
heid, definitie, waarnemingsuitspraak, randvoorwaarde e.d.) 
en op grond waarvan een uitspraak uit andere uitspraken 
~mag worden afgeleid. 

1.6.2. TEORIE. 

1o In een kapitalistiese ekonomie geldt dat de investeringen 
in industri~le ondernemingen·bepaald worden door de winst
verwachtingen van ondernemers. 

Een kapitalistiese ekonomie wordt gekenmerkt door: 
-de uerking van het marktmechanisme; 
-partikulier bezit van de produktiemiddelen. 
Aan het partikulier bezit van de produktiemidaelen is ook 
het partikulier initiatief m.b.t. het oprichten van en 
investeren in industri~le ondernemingen gekoppeld. 
Alleen in zeer bijzondere gevallen gaat de nationale overheid 
over ·tot hat o~richten van of investeren in industrigle 
ondernemingen {15). Ret partikulier initiatief is vrij om 
zich te richten op de bedrijfstakken die de beste groei
perspektieven bieden. Het is ook vrij in de keuze van een 
vestigingeplaats voor de onde=neming (16)o 
Kort gezegd komt het erop neer dat aan het partikulier 
initiatief wordt overgelaten om te bepalen WAARIN, WANNEER, 
WAAR en IN WELKE MATE er geinvesteerd wordt in induatri~le 
ondernemingen • . 
Het regionaal ekonomies beleid is gericht op de beinvloeding 
van bet WAAR en WANNEER o 
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2o Op geaggregeerd nivo geldt dat investeringen in industri~le 
ondernemingen in bepaalde mate de realisatie van nieuwe 
arbeidsplaatsen tot gevolg hebbeno 

2. geldt alleen op geaggregeerd nivo, d.w.z. geldt alleen 
wanneer sprake is van een groot aantal investeringsbeslis- . 
singen van een groep industri~le ondernemers, verdeeld over 
verschillende bedrij fsklassen. De red en hiervan is da t niet 
alle investeringen in industri~le ondernemingen nieuwe 
arbeidsplaatsen tot gevolg hebben, er zijn nl. diepte
investeringen en breedte-investeringer.. 
Investeringen die gericht zijn op de vervanging van arbeids
krachten door machines worden diepteinvesteringen genoemd, 
terwijl investeringen die nieuwe arbeidsplaatsen met zich 
meebrengen breedteinvesteringen worden genoemd. 
Ret in 2. geformuleerde verband laat geen uitspraken toe 
over de investeringsbeslissingen van een enkele ondernemer. 
Voor een eventuele voorspelling geldt ook dat die betrekking 
heeft op een groep van ondernemers. Een dergelijke voorspelling 
heeft een globaal karakter, anders gezegd: het informatie
gehalte van uitspraak 2o is vrij laago Ret informatiegehalte 
kan worden verhoogd als bijv. meer gegevens bekend zijn 
over het soort van investeringen dat in de diverse bedrijfs
klassen is te verwachten. Ret informatiegehalte kan nog 
verder worden verhoogd al~ die gegevens over de bedrijfs
klassen zijn uitgesplitst naar regio'so Wij volstaan nu 

~met het globale verband tussen investeringen en nieuwe 
arbeidsplaa tsen. · 

3. Uit 1. en 2. volgt dat in een kapitalistiese ekonomie op 
geaggregeerd nivo het volgende verband geldt: als de 
winstverwachtingen van industri~le ondernemers-voldoende 
groot zijn, ~worden in bepaalde mate nieuwe arbeids
plaatsen in de -industria gerealiseerd. 

4. De winstve~achtingen van ondernemers in de industria 
worden bepaald door het verschil tussen de verwachtingen 
omtrent de opbrengsten voor de onderneming en de verwach
tingen omtrent de kosten voor de onderneming. 

Van nu af aan wordt vermelding van de randvoorwaarde 
'kapitalistiese ekonomie 1 zoveel mogelijk vermeden, dit om 
al te lange formuleringen tegen te ga~. 

5. Als we 4. in 3 . invullen (substitutie) geldt op geaggregeerd 
nivo het volgende: als de verwachtingen van industriGle ondeJ 
nemers omtrent het verschil tuss~n de opbrengsten (voor de 
onderneming) en de kosten (voor de onderneming) voldoende 
groot zijn, dan worden in bepaalde mate nieuwe arbeids
plaatsen in de.industrie gerealiseerd. 

In hat vervolg zal over 'opbrengsten' en 'kosten' worden 
gesproken zonder nog expliciet te vermelden dat het uitsluitEnc 
om opbrengsten en kosten voor de on.derneming gaat . 



6. Op geaggregeerd nivo geldt dat de winstverwachtingen 
van industri~le ondernemers voornamelijk tot stand komen 
na een rationale afweging van faktoren die van invloed· 
zijn op de opbrengsten aan de ene kant en de kosten aan 
de .andere kant~ 

7. · In een kapita~istiese ekonomie streven ondernemers naar 
het behalen van een zo groot mogelijke winst. 

Kontinuiteit van- ~de winst speel t hierbij ook een rol (17). 
I . 

8. Hat verschil tussen koaten en opbrengsten voor de 
onderneming loopt per regia uiteen. 

9. Uit 3., 4.!6.,7. en 8. volgt dat op geaggregeerd nivo 
het volgenae geldt: ala de winatverwachtingen van 
industri~le onder.nemers voldoende groat zijn en ala de 
winstverwachtingen in regia i grater zijn dan in-andere 
regia' a;> dan zullen in bepaalde :nate nieul-re arbeids
plaatsen in regia i worden gerealiseerd. 

De gehanteerde onderzoekstechniek is een regressieanalyse 
op een historiese reeks. Daarmee kan alleen het verband 
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worden vastgesteld tusaen de mate waarin de NGA jaarlijks 
varieert en de mate waarin de verklarende variabelen jaarlijks 
varieren. Als ver~.arende variabelen kunnen alleen die faktoren 
~Norden meegenomen die gedurende de beschouwde periode vol
doende variaties verto,il.en • 

10.Uit 9. volgt dat de mate waarin het aantal nieuw gereali
seerde arbeidsplaatsen in regia i jaarlijks varieert 
bepaald wordt door de mate waarin de winstverwachtingen 
in regia i jaarlijks varieren t.o.v. andere regj_o's. 

11 :~De mate waarin da winstverwachtingen jaarlijks varieren 
wordt bepaald door de mate waarin ·jaarlijks de verwachting 
omtrent opbrengsten en/of de kosten varieren. 

12.De opbrengsten worden gevormd door deaf te zetten 
hoeveelheid produkten vermenigvuldigd met de prijs per 
eenheid produkt. 

13.De af te zetten hoeveelheid produkten is, zuiver en alleen 
gelet op de opbrengsten, niet aan een bepaalde vestigings
plaats gebonden. 

14.De mate waarin jaarlijks de verwachtingen omtrent de 
opbrengsten varieren wordt bepaald door de mate waarin 
jaarlijks de verwachtingen omtrent het verloop van · de 
konjunktuur varieren. 

De konjunktuur geeft de afzetmogelijkheden in het algemeen 
aan. 
Aangenomen wordt: 1) dat de prijs per eenheid produkt na 
korrektie voor de inflatie vrij konstant in de tijd en naar 
vestigingsplaats is (o.a. ala gevolg van prijsafspraken); 

1) : in Nederland. 



2) dat andere faktoren die van invloed zijn op de afzet 
zoals de koopk~acht, eveneens vrij konstant zijn in de tijd 
en naar regio~ 

15. Het nivo van bepaalde kostenfalctoren kan per regio 
verschillen (regionaal gebonden kostenfaktoren) en 
daarmee ook de som van de kostenfaktoren. 

RE.GIONAAL GEBONDEN KOSTENFAKTOREN: · 
A. TRANSPORTKOSTEN 

..;transportkosten van grond- en hulpstoffen; 
-transportkosten van eindprodukten. 

De regionale verachillen in tranaportkosten worden 
bepaald door: 

a) verschil in afstand tot de grondstoffen- en afzet
markten; 

b) de tregankelijkheid, wat samenhangt met de beschik
baarheid van goede weg- , waterweg- en spoorweg
verbindingen, evenals de nabijheid van een zee- en 
luchthaven; 

c) de km.prijs; naarmate de km.prijs toeneemt, bijv. 
door een toename. van de benzineprijs, zal het ver
schil in transportkosten tussen 2 regio's absoluut 
gezien ?toenemen. 

De maatregelen ter verbetering van de tecbniese infra
struktuur zijn van invloed op de tranaportkosten, 
vooral via verbetering van de toegankelijkheid. 

Bo ARBEIDSKOSTEN 
-loonkosten in de regio; 
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-kosten verbonden aan hat verkrijgen van arbeidskrachten 
(hierbij gaat het om reiakosten bij pendel, verhuis
kosten en scholings- en omscholingskosten). Daze kosten
faktor moet worden onderverdeeld, omdat de behoefte 
aan bepaalde groepen· arbeidskrachten sterk uiteen kan 
lopen: 
a) kosten verbonden aan het verkrijgen van ongeschoolde 

produktiearbeiders; 
·b) koaten verbonden aan het verkrijgen van geschoolde 

produktiearbeiders; 
c) kosten verbonden aan het verkrijgen vaD.·kader- en 

stafpeJ:"soneel • 

'JC. DIREKTE PRODUKTIEKOSTEN . 
-prijs per m2 industrieterrein; 
-investeringskosten in vaste aktiva (grond + gebouwen 

+machines + bedrijfsinstallaties); 
-energiekosten 
-kosten proces- en/of koelwater ; 
-kosten milieu-hygiene (zuivering afvalwater e . d; ) 

; De invester!ngspremie en de uitbreidingspremie bepalen de · 
regionale verschillen in investeringskosten in vaste aktiva . 
De prijs per m2 industrieterrein staat nog een keer apart 

·-:- vermeld, omdat deze los van iedere vorm van pramietoekenning 
r egionaal kan verschillen . 



16o De kostenfaktoren die in Oost-Groningen gedurende de 
periode 1958-1973 voldoende varieren om in de regressie
analyae te kunnen worden betrokken zijn: 
-de regionale loonkosten; 
-kosten die samenhangen met de struktuur van de arbeida-
·markt; 

-investeringskosten bij nieuwe vestigingen; 
-investeringskosten bij uitbreidingen. 

17. Uit 6., 15. en 16. volgt dat de mate waarin gedurende 
de periode 1958-1973 verwachtingen omtrent de som van 

1-2( 

de kostenfaktoren in Oost-Groningen varieren wordt 
bepaald door de mate waarin gedurende dezelfde periode de 
volgende ](ostenfaktoren jaarli jks varieren: de regionale 
loonkosten, de kosten samenhangend met de struktuur van 
de arbeidsmarkt : en de investeringskosten pij zowel nieuwe 
vestigingen als uitbreidingeno · 

Aangenomen wordt: 1) dat de verschillen in trasportkosten 
met andere regia's gedurende de periode 1958-1973 konstmt 
zijn (bijv. geen wijziging in de ligging van afzetmarkten}; 

2) dat de regionale verschillen in prija 
per m2 induatrieterrein op zich, energiekosten, koaten voor 
proces- en/of koelwater en koaten voor milieu-hygiena 
eveneens gedurende de periode 1958-1973 vrij kons.tant zijn • 

.... 18. Uit 10., 11., 14. 7en 17o volgt dat de mate waarin in · 
Oost-Groningen gedurende de periode 1958-1973 hat aantal 
nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen in de industria 
jaarlijks varieert zowel wordt bepaald door de mate 
waarin jaarlijks de verwachtingen omtrEl'lli het verloop 
van de konjunktuur varieren als de mate waarin jaarlijks 
de in 17. genoemde kostenfaktoren varieren. 

19. Tussen het moment van de investeringsbeslissing en hat 
moment waarop tengevolge van deze besliasing nieuwe 
arbeidsplaatsen worden gerealiseerd zit ongeveer 2 jaar. 

In daze reaktietijd van 2 jaar zit de tijd verwerkt die 
nodig is voor de aanbesteding van de bouw en de bouwtijd 
zelf. 

In 1 .6.3., wordt van de in 17. genoemde kostenfaktoren en 
de verwachting omtrent het verloop van de konjunktuur in 
hat kort aangegeven hoe ze worden geoperationaliseerd en 
wat de richting van hun invloed op NGA is. De operationa
lisaties worden uitvoeriger behandeld in de hoofdstukken 
1 t/m 5 van de appendix. 
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1.6.3. DE VARIABELEN. 

1 .6.3.1~ NIEUW GEREALISEERDE ARBEIDSPLAATSEN IN DE 
INDUSTRIE NGAo 

Hat jaarlijks aantal nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen 
in de industria is bepaald me t behulp van grondmateriaal 
van het Economis ch-Technologisch Inst i t uut ( :S. T .I;) Groningm • 
Dit grondmateriaal bevat cijfers van he t aantal bezette 
arbeidsplaatsen per industrieel bedrijf in Oost-Gron ingen. 
De peildatum van daze cijfers is eind december van ieder 
jaar. . 
Door per bedr ijf telkens de cijfers van 2 peildatums Val 
elkaar a f te trekken krijg je per jaar het aantal nieuw 
gerealiseerde arbeidsplaa tsen per bedrijf als het vers chil 
posit ief is en het aantal arbeid s·plaatsen dat per bed r ijf 
verloren is gegaan als het verschil negatie f iso Het aantal 
nieuw gereal~aeerde industri~le arbeidsplaatsen in Oost
Groningen in een bepaald jaar kan dan worden vastgesteld 
door alleen de cijfers van die bedrijven bij elkaar op te 
tellen die in dat jaar nieuwe arbeidsplaatsen hebben 
gerealiseerd. 
Het grondmateriaal van het E.T.I~ is hetzslfde als het 
materiaal dat voor de Algemene Industria Statistiek wordt 
gebruikt. De bedrijven waaraan jaarlijks om een opgave .... 

~ van het aantal bezette arbeidsplaatsen wordt gevraagd. ~ijn 
bedrijven die vallen onder de industri~le bedrijfs klG.s.sen 
en waarbij 10 of meer personen werkzaam zijn. }~ze bedrijven 
worden tot de industria gerekend. Bedrijven die vallen onder 
de industri~le bedrijfsklas?en maar waarbij minder dan 
10 personen werkzaam zijn, worden tot de ambachten gerekend. 
In hfdst. 1 van de appendix wordt NGA uitvoeriger behandeld. 

1.6.3.2. DE KONJUNKTUURVARIABELE .KO 
De regressievergelijking is . een gedragsvergelijking a·~F ~z. 
het is een vergelijking dj.e het gedrag van ondernemers be
schrijft voorzover het bepalend is voor de keuze van een 
vestigingsplaats van de NGA. Daarom gaat het bij de kon
junktuurvariabele niet om het weergeven van de stand van 
de konjunktuur op zich, maar om een indikator voor de 
verwachting van industri~le onden1emers over hat verloop 
van de konjunktuur. Met behulp van die indikator kan dan 
het verband tussen de verwachting en de NGA worden gemeten. 
Voor de verwachting die industri~le ondernemers in een be
paald jaar hebben omtrent .het verloop van de konjunktuur 
wordt de volgende indikator gekozen: de verandering in 
de konjunktuur, gemeten t.o.v. het voorafgaande jaar. 
De eis die aan de te konstrueren kon junktuurvariabele 1vord t 
gesteld is, dat het verloop van de konjunktuur voor de 
Oost-Groningse industria er stark in tot uiting komt. 
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De veranderingen in de stand van de konjunktuur zeals die 
zich in Oost-Groningen voordoen, zijn van invloed op de . 
veranderingen in de verwachtingen omtrent het konjunktuur
verloop van industri~le ondernemers die al in Oost-Groningen 
zitten. De te konstrueren konjunktuurvariabele mag niet 
ui tslui tend de Oost-Groningse konjunktuur l-Teerspiegelen, 
omdat dan geen rekening wordt gehouden met de verwachtingen 
van ondernemers die zich potentieel in Oost-Groningen kunnen 
vestigen. . 
De konjunktuurvariabele die een gewogen gemiddelde moet 
zijn voor de hele industria is alsvolgt samengesteld: 

-per bedrijfsklasse in de industria is van jaar op jaar 
de stand van de landelijke konjunktuur bepaald aan de 
hand van de hoeveelheidsindexcijfers van de industri~le 
produktie (18)9 . 

-alleen indexcijfers voor de bedrijfsklassen die in 
Oost-Groningen aanwezig zi jn of waarvan redeli jkenri js 
vestiging kan worden verwacht zijn meegenomen. Van de 
volgende bedrijfsklassen zijn g~~n indexcijfers meege
nomen: schoenindustrie, petroleumraffinaderijen en cokes
fabrieken, metallurgiese industria (hoogovens, staal
fabrieken e.d.) on een deel van de voedings- en genot
middelen industria. 
Bij · de chercie was het niet mogelijk om-bedrijven--af "te 
zonderen die hele bijzondere eisen aan een vestigings
plaats stellen; 

-de indexcijfers per bedrijfsklasee zijn allemaal gometen 
too.v. het basisjaar 1958. De volgende stap is dan de 
indexcijfers voor de relevante bedrijfsklassen normeren 
t.o.v. het voorafgaande j,aar, door het indexcijfer van 
het voorafgaande jaar telkens op 100 te stellen. Deze · 
normering t.o.v. het voorafgaande jaar is nodig, omdat 
het niet aannemelijk is dat ondernemers rekening houden 
met een verandering in de stand van de konjunktuur die 
genormeerd is op een willekeurig baeisjaar in het ver
leden; 

-de op bet voorafgaande jaar genormeerde indexcijfers 
per bedrijfsklassen moeten nu nog worden gewogen om een 
aamengestelde index voor de ·hele industria te krijgen~ 
Via deze weging moet de konjunktuur in Oost-Groningen 
tot ui tdrukkihg ~rorden gebracht in de samengestelde 
index. De meest aangewezen manier om te wegen is met 
produktiecijfers per bedrijfsklasse in Oost-Groningen; 
Deze produktiecijfers zijn echter niet op het nivo van 
ean regio verkrijgbaar . Een alternatief is weging m.b.v . 
cijfers voor de toegevoegde waarde per bedrijfsklasse 
in Oost-Groningen. Ook daze cijfers zijn niet verkrijgbaar . 



Een derde mogelijkheid is waging m.b.v. gemiddeld aantal 
bezette arbeidsplaatsen per jaar en per industri~le be
dri jfsklasse in Oost-Groningen. Deze cijfers konden ui t 
grondma teriaal van het EoToi.-Groningen worden gehaald. 
De aldus samengestelde konjunktuurindex geeft de ver
andering in de stand van de konjunktuur t.o.v. het 
voorafgaande jaar weer. Hierdoor is wel de reekslengte 
met een jaar ingekort, omdat geen cijfer· voor 1958 kan 
wor~en bepaald (indexcijfer voor 1957 ontbreekt). 

RIGHTING VAN DE INVLOED OP NGA: NIET-NEGATIEF, d;w~z. als 
de groei van de industri~le produktie toeneemt, stijgt NGA 
of blijft gelijk en als de groei van de industri~le produktie 
afneemt, dan daalt NGA of blijft gelijk; 

1.6.3.3. DE LOONKOSTENVARifl~ELE LVT. 
Over de loonkosten per regio zijn geen cijfera bekend. 
De gegevens die een indikator vormen voor de loonkosten 
per regio zijn de cijfers over de verdiende bruto v.reeklonen 
van mannelijke nijverheidsarbeiders van 25 jaar en ouder. 
Deze cijfers komen uit de loonstruktuurenquetes. Bij de 
bruto-weeklonen horen g~en vakantietoeslagenl ·gratificaties, 
winstuitkeringen en andere incidentele betal~gen. 

_,De loonstruktuurenquetes geven de verdiende vreeklonen in 
guldens telkens voor oktober van de jaren 1958, 1959, 1960, 
1962, 1966 en 1972. De cijfers worden gegeven per provincia 
en voor heel Nederland . In hfdst. 3 van de appendix wordt 
aangetoond dat de cijfers van de provincia Groningen repre
sentatief zijn voor Oost-Groningen. 

In de loonstruktuurenquete wordt een onderscheid . gemaakt 
tussen 3 geschooldheidsklassen: geschoold, geoefend en 
ongeschooldo Daarnaast wordt -nog een gewogen gemiddelde 
over de 3 geschooldheidsklassen gegeven, a.angeduid als 'totaal', 
Als indikator voor de relatief lagere loonkosten in de in- · 
dustrie in Oost-Groningen is bet volgende gekozen: het 
verschil tussen het totaal van de 3 geschooldheidsklassen 
in Oost-Groningen en Nederland, ui tgedrukt jn procenten. 
Het zou korrekter zijn om Oost-Groningen in afwijking van 
de rest van- Nederland te nemen; Di t is achtei'\.vege gelaten, 
omdat de bevolking in Oost-Groningen slechts 1% van de 
nederland se bevolking ui tmaakt ,· waardoor de gemaakte fout 
is te verwaarlozen . 
De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn door interpolatie 
verkregen o 

Het feit dat de loonkosten in de provincia Groningen lager 
l iggen dan het nederlands gemiddelde wil niet zeggen dat 
overal in Nederland hogere lonen worden betaald. Het 
nederlands gemiddelde wordt namelijk sterk omhoog getrokken 
door de lonen in Noord-Holland , Zuid-Hollend en Utrecht. 
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Als daze 3 provincies,die samen het Westen vormen, niet 
worden meegeteld, dan liggen de lonen in de nijverheid in 
Groningen niat lager dan in de andere provincies. In de 
lagere loonkosten kom.t dus vooral het verschil tussen het 
Westen en de rest van Nederland tot uiting. Maar ala bijv. 
buiten de provincia Groningen het aantal regio 1 s toeneemt · 
waar t.o.v. ·Groningen hogere bruto-weeklonen worden betaalq. 
dan komt . dit in LVT t ot uiting . Het landeli jk gemi doelde gaat 
dan omhoog en daardoor wordt het verschil tussen Oost
Groningen en Nederland groter. 
De cijfers uit de loonstruktuurenquete hebben we niet 
gekorrigeerd voor de samenstelling naar bedrijfsklassen~ 
Omdat de lonen per bedrijfsklasse kunnen verschillen, kan 
het verschil tussen 2 regia's worden veroorzaakt door een 
verschil in samenstelling van de nijverheid naar bedrijfs
klasseno Toch vinden we dat een dergelijk verschil niet 
moat worden gekorrigeerd, omdat daarin tot uiting komt 
dat een bepaalde regio aantrekkelijker is dan een andere 
regia voor vestiging of uitbreiding van bedrijven die 
too.v. de andere bedrijfsklassen lagere lonen betaleno 

In hfdsto 3 van de appendix wordt de loonkostenvariabele 
uitgebreider behandeld. 

. . 

RICHTING VAN DE INVLOED OP NGA: NIET-NEGATIEFt d.w.z. 
~ als het verschil met Nederland groter wordt, aan neemt de 

NGA toe of blijft gelijk. 

1 .6.3.4 . DE VESTIGINGSPREMIEVARIABELE VP EN DE UITBREIDINGS-
PREMIEVARIABELE UP • 

De invloed van hat regionaal-ekonomies beleid als geheel 
op de NGA is niet te scha tten, omdat we geen variabele kunnen 
konstrueren die een weerspiegeling is van het beleid ala · 
geheel. Wat wel is te operationaliseren is het premiebeleid 
d.w.z. dat deel van het regionaal-ekonomies beleid dat door 
het toekennen van premies bij nieuwe vestiging of bij uit
breiding probeert om de NGA in stimuleringsgebieden te 
bevorderen. We kunnen rustig stellen dat het premiebeleid 
het belangrijkste onderdeel is van het regionaal-ekonomies 
beleid ;:n~. l.>:. t. de NGA van jaar op j aar. · 
voor de invloed van het premrebeleid 'bi'j nieuwe vestigingen 
en bij uitbreidingen zijn aparte variabelen opgenomen. 
De reden hiervoor is, dat de veranderjngen in het nivo van 
de invester~ngsprijs van nieuwe projekten t.g.v. vestigings
premies niet geheel paralel lopen aan de verandering in 
het nivo van de investeringsprijs t.g .v. uitbreidingspremies. 
Een moeilijkheid bij de berekening van de premievariabelen 
wordt gevormd door het onderling niet-vergelijkbaar zijn 
van de diverse regelingen . De uitkeringen waren de ·ene keer 
op een bepaald percentage van de bouwkosten gebaseerd en een 
andere keer op een bepaald percentage van de totale inves-

.. teringen in vaste aktiva (grond + gebouwen + machined + 
bedrijfsinstallaties) . De uitkeringen zijn ook gegeven in 



de vorm van een absoluut bedrag per m2 of een absoluut 
bedrag per werknemer. 
Voor beida premievariabelen is hetzelfde principe gevolgd 
om de diverse regelingen onderling vergelijkbaar te maken. 
:r::e premieregelingen zijn onder ~~n noemer gebracht door ze 
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om te rekenen tot een procen tuele korting op de investerings
prijs bij nieuwe vestigingen resp. bij uitbreidingen (zie 
hiervoor hfdsto 4 -van de appendix). Ret principe waarmee 
de verschillende regelingen onder ~~n noemer kunnen worden 
gebracht is ontleend aan de operatioLalisatie van de 
'pr•3mievariabele • in het regionaal arbeidsma.rktmodel van 
hat Centraal Planburo (19). . 
De vestigingspremievariabele en de uitbreidingspremievariabele 
zijn zo gekonstruee~d dat rekening is gehouden met de grootte 
van het .hele stimuleringsgebied~ Als het gebied,waarvoor een 
premieregeling geldt, groter wordt, dan wordt de aan:trekkende 
werking van die premieregeling voor Oost-Groningen kleiner. 

RIGHTING VAN DE INVLOED OP NGA: NIET-NEGATIEF, d.woz~ ala 
de procentuele korting op de investeringsprijs relatief 
groter wordt, dan neemt NGA toe of blijft gelijk; 



1 .6.3.5o DE VARIABELE 1 STRUKTUUR Vm DE ARBEIDSMARKT 1 SAM. 
~r zijn geen cijfers beschikbaar over de verschillen in · 
kosten per gebied m.b.t. hat verkrijgen van arbeidskrachten 
(reiskosten, verhuiskosten 1 (om)scholingskosten). Wat · 
je wel kunt stellen is, da't daze kosten samenhangen met de 
'struktuur' van de arbeidsmarkt'. Voor industriSle onder-

nemers zijn nl. s~echts bepaalde groepen arbeidskrachten 
interessant. 

1-2~ 

Een eerste eis die vanuit ondernemersstandpunt aan aan te 
trekken arbeidskrachten wordt gesteld is: jonger dan 40 h 45 
jaar. Daze laeftijdsgrens is naar voren gekomen in .gesprekken 
bij d.e volgende instan ties in Groningen: industria bond NVV, 
E.T.I.-Groningen, Districtsburo voor de Arbeidsvoorziening 
(DBA) o 

In tweede instantie zijn de volgende kenmerken van de arbeids
markt voor ondernemers belangrijk: 

-aantal ongeschoolde produktiearbeiders jonger dan ± 
45 jaar. 

-aantal geschoolde produktiearbeiders jonger dan 
± 45 jaar. 

-aantal arbeidskrachten voor kader en staffunkties 
jonger dan ± 45 jaar. 

Als indikator voor de kosten per gebied m.b~t. het verkrijgen 
van arbeidskrachten hebben we de cijfers voor de geregistreerde 

~mannelijke arbeidsreserve gekozen~ Het was niet mogelijk om 
de cijfers van de geregistreerde vrouwelijke arbeidsreserve 
mea te nemen, omdat daze cijfers voor de periode 1958-1973 
niet onderling vergelijkbaar zijn (20). 
Op grond van hat basism9.teriaal waa.rover wij beschikken 
(kwartaalcijfers voor de geregistreerde arbeidsreserve) 
is hat niet mogelijk om een onderscheid te maken tussen 
ongeschoolde produktiearbeiders, geschoolde produktie
arbeiders en kader- en stafpersoneel. In principe kan het 
onderscheid wel worden gemaakt, omdat de arbeidsburo's over 
die gegevens beschikken. Maar het verzamelen van die cijfers 
is zaer tijdrovend, redan voor ons om da9.r van af te zien. 
De cijfers voor de geregistree:rde arbeidsreserve mannen 
(g.a.r.-mannen) laten wel een onderscheid toe in .leeftijds
groepen en in beroepsgroepen. De leeftijdsgrens van 45 jaar 
kan niet worden aangebracht, omdat het cijfermateriaal alleen 
een verdel±ng toelaat in jonger dan 40 jaar of jonger dan 
50 jaar. Omdat we vooraf moeilijk kunnen aangeven welke 
grana moat worden aangehouden tmoet vanaf 1958 gelden) 
worden beida grenzen een keer in de regressieanalyse mee
genomeno Aan de hand van de schattingsresultaten wordt 
dan een keus gemaakt. 
Voor de industri~le ondernemer zijn van de g.a.r.-mannen 
jonger dan 40 of jonger dan 50 jaar alleen de volgende 
beroepsgroepen van belang : 



-de industrH!le beroepsgroepen (zie hiervoor hfdst ~ 5 
van de appendix); 

-landbouwpersoneel; 
-kantoorpersoneel; 
-personeel algemene dienst. 

Van 2 beroepsgroepen moet het belang voor de industri~le 
ondernemer .nader worden toegelicht, nl. de beroepsgroep 
'landbouvrpersoneel'~ en die van 'personeel algemene dienst'. 
-De arbeidsreserve in de landbouw is een indikator voor 

de groep die direkt uit de landbouw overstapt naar de 
industria (grote strukturele werkloosheid in de landbouvr 
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is een aan'l..rijzing voor de slechte voorui tzichten voor de 
werkgelegenheid in de landbouw) en de groep werkloze 
le.naa·rbeiders die zich nog gaan omscholen. De arbe idsreserve 
in de landbouw is opgenomen na gesprekken die zijn gevoerd 
bij het ~ .. T.I.-Groningen en het Distriktsburo voor de 
Arbeidsvoorziening (DBA) in de provincia Groningen • . 
Ret is bekend dat bij Philips in Stadskanaal veel a rbeids
krachten, afkomstig uit de landbou-vr, in dienst zijn getreden. 

-Personeel algemene dienst. Dit is een zeer heterogene groep. 
Hiertoe behoren bijv. direkteur (algemeen), bedrijfsleider 
(algemeen), manager (algemeen), losarbeider, fabrieks
arbeider, magazijnpersonesl, heftruckchauffeur. 

In het algemaen kan voor Oost-Groningen worden gesteld. dat 
.de arbeidsreserve in de genoemde beroepsgroepen voornamelijk 

- ui t ongeschoolden bestaat. Di t zal op de NGA doorv.rerken 
in die zin dat industriSle bedri jven vTaarvoor de arbe ida
reserve in de 4 genoemde beroepsgroepen relevant is voor
namelijk nieuwe arbeidsplaatsen voor ongeschoolde produktie
arbeiders zullen realiseren . 

In de uiteindelijke cijfers voor de g.a . • r . -ma.nnen die voor 
de industrHHe ondernemer relevant zijn, is het kantoor
personeel niet opgenomen , omdat deze beroepsgroep is samen
gevoegd met de beroepsgroep ondenrijzers . Op basis van ons 
materiaal is geen splitsing mogelijk • 

.P~s indikator voor de struktuur van de arbeidsmark't ·in 
Oost-Groningen, die relevant is voor industri~le onder
nemers, is gekozen de geregistreerde mannelijke arbeidsreserve 
die jonger_dan 40 jaar of jonger dan 50 jaar is en die 
bestaat uit de industri~le beroepsgroepen , het landbouwpersonee: 
en het personeel algemene dienst. 
De afkorting ' SAM-40' wordt gebruikt voor de variabele 
•struktuur van de arbeids~~rkt' waarbij de leeftijdsgrens 
van 40 jaar wordt aangehouden. De afkorting 'SA}~50 ' wordt 
gebruikt ala de leeftijdsgrens van 50 jaar wordt aangehouden . 

De cijfers voor ·de variabele •struktuur van de arbeidsmarkt' 
(SAM) zijn niet in afwijking van de nederlandse cijfers 
ingevoerd ( in % van de afhankel ijke mannelijke beroeps-



bevolking) omdat voor ondernemers behalve het relatieve 
nivoverschil ook de absolute aantallen van belang zijn 
(er moeten voldoende mensen zijn). Van Oost-Groningen 
is bekend dat het relatieve nivo hoger ligt dan hat 
landelijk gemiddelde. Daarom volstaan we met het invoeren 
van ·de absolute cijfers. 

Opmerking: de variabele 'struktuur van de arbeidsmarkt 1 

zoals wij die hebben geoperationaliseerd, geeft alleen de 
asntrekkende werking weer op industri~Je ondernemingen 
waarvoor ongeschoolde produktiearbeiders belangrijk zijn. 
De eventuele negatieve invloed op de NGA die uitgaat van 
hat tekort aan geschoolde produktiearbeiders en het tekort 
aan kader·- en stafpersoneel wordt, als die tekorten jaar
lijks varieren , niet meegenomen. Dit kan de schattings-
_resultaten nadelig beinvloeden . · 

RIGHTING VAN DE INVLOED OP NGA: NIET-NEGATIEF, d.,.; .z. als 
da waarde van de variabele 'struktuur van de arbeidsmarkt' 
toeneemt, dan neemt 2 jaar later (reaktietijd) de NGA ook 
toe of blijft gelijk o 
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1 .7. WIJZE VAN ONDERZOEK 

1o7o1o KEUZE TUSSEN ENQUETE EN ANALYSE VAN HET WERKELIJK 
GEDRAG. 

De probleemstelling voor hat onderzoek, zoals die in 1 o4. 
is geformuleerd, luidt ala volgt: · 
. welke faktoren zijn in Oost-Groningen bepalend geweest, 

en in welke mate, voor de nieuw gerealiseerde arbeids
plaatsen in de industria (afgekort als NGA) gedurende 
de periode 1958 t/m 1973. · 

De 2 voornaamste mogelijkheden om de probleemstelling te 
onderzoeken zijn: 
1o enquete onder ondernemers; 
2. analyse van het werkelijke gedrag van ondernemers op 

geaggregeerd nivoo 
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Een enquete en een analyse van hat werkelijke gedrag hoeven 
elkaar niet uit te sluiten, maar kunnen elkaar aanvullen. 
Een enquete is geschikt om de faktoren op het spoor te komen 
die al of niet bepalend zijn geweest voor de totstandkoming 
van n ie u~.re arbe ic1 splaa t sen in de indus tr ie • 

Om vast te stellen in welke mate de faktoren bepalend zijn 
geweest voor de realisatie van nieuwe arbeidsplaatsen in 
de industria; lijkt een enquete ens minder geschikt (21 ): 
1o het isvmoeilijk om de bestaande situa"tio te scheiden 

van de situatie die bestond op het moment van vestiging 
of uitbreiding; 

2. degene die ondervraagd wordt, hoeft niet meer een van 
de personen te zijn die destijds het besluit tot vestiging 
of uitbreiding hebben genomen; 

3o er bestaat een nei~ing om de beslissingen achteraf te 
rationaliseren (22); 

4o de bereidheid van ondernemers om gegevens over vestigings-
plaatsoverwegingen mee te delen is gering; 

Er is nog een vijfde heel specifiek bezwaar dat voor onza 
probleemstelling erg belangrijk is, namelijk de neiging 
van onder:nemers om in enquetes een te grote :fmvloed aan 
de premieregelingen toe te kennan. Wat men hoopt is dat 
dergelijke uitspraken bevorderlijk zijn voor verbeteringen 
in de premieregelingen, waarvan men dan in een later stadium 
eventueel yoordeel zou kunnen hebben (bijvo bij uitbreiding). 

Gezien de bezwaren die aan een enquete zijn verbonden hebben 
wij gekozen voor een analyse van het werkelijke gedrag van 
ondernemers op geaggregeerd nivoo 
Een analyse van het t-rerkelijk gedrag is mogelijk als dit 
gedrag in een model kan worden weergegeven. Op de gedrags
vergelijking(en) in het model kan dan een regressieanalyse 
worden uitgevoerd, waarmee de invloed van bepaalde faktoren 
op NGA kan worden geschat. Een model kan alleen worden 
opgesteld op basis van teorievormingo 

V =' voor de respondent'. 



Uitgaande van de probleemstelling waarin het tijdsaspekt 
een belangrijke rol speelt, zijn 2 vormen van regressie
analyse mogelijk: 
a) een regressie-analyse op een historiese reeks of tijd

reeks. 
Bij een regressieanalyse op een historiese reeks wordt 
een regelmaat verondersteld in de relatie tussen 
varia. belen die .in de ti jd veranderen; 

b) meerdere cross-sekties die elkaar in de tijd opvolgen. 
Bij een cross-sektie wordt een regelmaat verondersteld 
in de relaties tussen de nivowaardenop een bepaald 
tijdstip in verschillende gebieden. 

Omdat we het onderzoek 'tot een gebied beperken en omdat 
het tijdsaspekt een belangrijke rol speelt, ligt de · 
keuze voor een regressie-analyse op een historiese reeks 
voor de hand. Voor een goed begrip van de konsekwenties, 
verbonden aan het werken met een historiese reeks, worden 
in 1 .7.2o de voor- en nadelen van een historiese reeks 
behandeldo 

1o7o2. TIJDREEKS. 
Bij een regressieanalyse op een tijdreeks wordt voor een 
aantal opeenvolgende jaren een korrelatie vastgesteld 
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~tussen variaties in het nivo van de NGA, de zgno afhanke
lijke variabele, en varia ties in het nivo van de onaf
hankelijke variabelen samen. Als een kausaal verband tussen 
de afhankeslijke en de onafhankelijke variabelen kan "tororden 
aangetoond (teorie nodig) dan kun je stellen dat de variaties 
in de NGA worden verklaard uit de variaties in de onaf-
hankelijke of verklarende variabelen. 

1 ;7.~2 o 1 o BEZWAREN VAN EEN TIJDREEKS o 

Een bezvaar van het werken met een tijdreeks is, dat 
bepaalde variabelen (bijvc verandering 'koopkracht' in de 
tijd) maar langzaam in de tijd veranderen, waardoor d~ 
variatie per jaar in die variabelen ts klein zal zij~ om ze 
expliciet -i~--ae regressie-vergelijk~g ~P te kunne~ nemen(23)~ 
Pas na ±5 jaar zullen eventuele verschillen goad waarneem- · 
baar zijn. Hetzelfde bezwaar van te weinig variatie per jaar 
geldt ook voor variabelen die maar af en toe in de tijd 
verandereno Er zijn ook faktoren die in de tijd niet ver
anderen, maar waarvan het nivo per gebied verschilt (bijv~ 
afstand tot hat westen des lands)o In een cross-sektie over 
meerdere gebieden kan de invloed van hat nivo wel meegenomen 
worden i.t.to een tijdreeks; . 
Bij een regressieanalyse op een tijdreeks middel je het 
effekt van de verklarende variabelen op de NGA over de jaren. 



1.7.2.2. VOORDELEN VAN EEN TIJDREEKS. 
In aen tijdreeka kan het apecifieke van de ontwikkeling 
in aen gebied nauwkeuriger worden bepaald. Bij een croaa
aektie over meerdere gebieden rolt er zoieta uit ala de 
gemiddelde reaktie in alle gebieden. 
Hier kan tagenin gabracht vTOrden dat 'de verachillen in 
ontwikkeling' tussan gebieden eerder een gevolg zullen 
zijn van verschillen in omstandigheden (leas: waarde v .d. 
verklarende variabelan) dan van varschillen in reakties 
(lees: waarde Vado coSfficiSnten)(24)o Volgens ons is dat 
nog de vraag, zeker als het gaat om variabelen op een 
bepaald aggregatienivo (bijv. werkloosheid alleen naar 
aantal bekijken en niet naar aamenstelljng)o 
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Gezien onze doelatelling is de mogelijkheid van nivellering 
· van het eff9kt van de stimuleringsmaatr9gelen over m~erdere 

gebieden ong$wenst. . 
Een ander voordeel van het ·Harken met een tijdreeks is dat 
de relatie tussen de verbeteringen van de stimulerings
maatregelen ·in de tijd en de . totstandkoming van nieuwe 
arbeidsplaatsen in de industrie in een bepaald gebied h3t 
namvkeurigst tot ui tdruld;::ing gebracht kan 1vorden. 



1.8. NODELOPZET. 

1 .8.1o WISKUNDIGE VORM. 
Om een stat i stiese metode te kunnen gebruiken voor het 
schatten van de invloed van de verklarende variabelen 
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op NGA moat een wiskundige vergeli j king worden opgesteld. 
Deze wi akundige vergelijking moet het verband tussen NGA 
en de verklarende variabele (zeals in 1 .6. is afgeleid) in 
de vorm van een funktie weergeven. Bij het kiezen van de 
wiskundige vorm spelen zuiver statistiese overwegingen 
een belangtijke rol. De aard van de beschikbare schattings
metoden maakt het wenselijk dat de wiskundige vorm of 
lineair is, of lineair is te maken m.b.to de erin voorkomende 
variabeleno Verder moeten de te · schatten parameters er 
lineair in voorkomen (25)o 
De meest gebrUkte wiskundige vormen zien er in de wiskundig 
ekonomiese notatie alsvolgt uit: 

1 • . Yt = ~o t ~,. ~t.,. .... + o\. 12 Xu: '.~ .- (addi tieve vorm) 
l 

·2 ~ y~ = tAo x~' x::- .. .. X~~ ~ (mul tiplicatieve vorm) 
De multiplikatieve vorm wordt lineair gemaakt door hat 
nemen van de logaritmen: 

losYt:= logt:l(o-t ."'- 1 lo.sX 4 ~ -to'l"l.lo~X'2.~ t .... ot 0 lo.EI Xnt 

Een eigenschap van de multiplikatieve vorm is dat de 
~arameters elasticiteiten (26) voorstellen. Omdat elastici
teiten gemakkelijk interpreteerbaar zijn, wordt vaak de 
voorkeur gegeven aan een multiplikatieve vor~. 

In eerste instantie hebben we voor een multiplikatieve 
vorm gekozen. We zijn daarbij direkt overgestapt op de 
verschillen tussen de logaritmen~ Dit houdt in dat we werken 
met een verband tussen procentuele veranderingen t .o .v. · 
het voorafgaand jaar. 
Reden om voor alle variabelen met procentuele veranderingen 
te werken was he t be lang van de procen tuele verandering 
t.o.v. het voorafgaande jaar voor de konjunktuurvariabele. 
De fj -log-vorm is hiervoor de ·meest aangewezen vorm. Een 
ander voordeel is dat de parameters ela.sticiteiten zijn. 
In wiskundig-ekonomiese notatie ziet de wiskundige vorm 
er alsvol.gt uit: 

· t.) Dt, -~ a~., ott{ . ti..s 
~,-1 NC"At=o{oKOt-'-LVTh-2. VP~-2. UP~:-2-.SAM~-2. 
stap naar lineaire vorm: 

(i) JosNGA~::. log~0 +~,1~ ko._,_ +~1 1oQ LV?i-2. +tA3 lo~V~-?.. ·"*'rA~IociU~-'J.+:i_,}o 
stap naar .£\-log vorm: 

- lo~ NGA t = fogot 0 + o( 1 ~~~ ko~-2. tot :1lo~ LVTl-~ -ta{3 1os Y~-'l -+o(lllo!J Ll~-1~~k.s 

lo;s N c,Al_1c. lo~o(o -+ df los kO l:·.s -t o('1 lo.s LVT b-3 -tot3 .1os Vfl-l+o{ll J ~U li-3 -td._,]~ 

ol4 Jog l<o , .. "! t d.2 loEf!VT l-~ · ·t ~3 lo.,g VJ1_, -td.q lo:Jl/.ij~ +a(,~ 
1<0 l-J 'LVT 1:-~ " VP,__3 UPt-J -
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(3) kunnen we ook schrijven als : 

(4) A )og Nc,A~: = ot...., A~ k'ol-'2 +Cil2 A IO!J lVJi.-1 tol..3lllosVft.1 ta4 11 A los u~_2 tot.,.alo9 SAM1 

Om twee redenen is aan (4) nog een trendterm T toegevoegd 
in de vorm van een konstante term (T verdwijnt bij over-
gaan op A -log-model): 
1. om te onderzC?eken in hoeverre in NGA nog een trend zit ~ · 

die niet verklaard wordt door de verklarende variabelen. 
2. om de berekening van de Durbin en Wat son Statistiek 

(nodig voor toets op autokorrelatie) mogelijk te maken. 
De Durbin en Watson Statis tiek (verder afgekort tot 
'D.W.-statistiek') kan alleen worden berekend voor 
v.ergelijkingen met een konstante term (27). 
Alog-model met konstante term• 

~) Ll Jog NG A 1:. = o( 1 .a ha ko l-~ tot~ Ll log L V"ft:_~.f.~3~Jos V P1•2 -1- o{~ ~/09 LIJl., tci51Jlo,g5A~-~ 

De reekslengte voor het 6 -log-model is 1 '3 jaar. Van de 
oorspronkel ijke reekslengte van 16 jaar (1958-197'3) is 
eerst 2 jaar afgegaan door de invoering van een reaktie
tijd en daarna is er nog 1 jaar afgegaan door de opera
tionalisatie van de konjunktuurvariabele. 
De resul ta ten van de regressie-analyse op het A-log-model 
worden in 1 .9.1. weergegeven. 

In tweede instan·tie hebben "tore een addi tieve vorm gekozen. 
We vonden de reden om voor alle variabelen met procentuele 
veranderingen te werken,alleen omdat de konjunktuurvariabele 
een procentuele verandering weergeeft, niet steekhoudend 
genoeg. De additieve vorm is gekozen, orqdat het do een
voudigste vorm is. 

(b) NC1A! = ci o -tot.., ko!..2 -t 0\ ~ LVT~:-1 +at~ VPt-'1 + <;{q UPt-'- +o4. ~!>AM!-' + ot{Jt 
De trendterm is toegevoegd om een onverklaarde trend in 
NGA op te sporen~ 

De reekslengte voor het additieve model is evenals bij het 
A ·log-model 1 '3 jaar. 

Tussen de-verklarende variabelen van {6) kwam .multi
kollineariteit voor. Daarom is een 3e basisvergelijking 
opgesteld, waarin de variabelen van (6) in eerste verschil
len zijn uitgedrukt. 
voorzover multikollineariteit wordt veroorzaakt door een 
gemeenschappelijke trend of cycliese beweging in de ver
klarende variabelen kan dit worden bestreden door op de 
eerste verschillen over te gaan (28). 

** . Bijv. trendmatige ontwikkeling in verhouding tussen 
breedte- en diepteinvesteringen; 



Overgaan op de eerste verschillen betekent voor de reeks
lengte een verkorting met een jaar, waardoor de reekslengte 
op 12 jaar komt • . 
Vergelijking met variabelen in eerste verschillen: 

1.8.2. EKONOMETRIES MODEL. 
Voor het verrichten van parameterschattin~en vormt de voor · 
het wiskundige model gekozen f~~ktievorm ladditief of · 
multiplikatief) een gegeven uitgangspunt. De s chattingsfor
mules gaan ervan uit dat de wiskundig geformuleerde 
ekonomiese veronderstellingen samen met aanvullende statis
tiese veronderstellingen (komen nog ter sprake), een voor
stelling van de ekonomiese struktuur geven die volkomen 
ju:l.st is. In de praktijk van hat ekonometries onder zoek 
zal hier nooit aan voldaan zijn, omdat het effekt van k:-wanti
tatief min.der belangrijke f aktoren buiten beschouwing is 
gelaten, evenals het effekt van faktoren die slechts 
langzaam in de tijd veranderen of die zo nu en dan varieren. 
Het gezamelijk effekt van deze faktoren vTordt in de 
ekonometrie voorgesteld door een storingsterm. Eventueel 

~- kan men tot de invloeden die in de storingsterru zijn onder
gebracht, ook rekenen kleine meet- of afrondingsfouten 
van de numerieke gegevans van de te verklaren variabelen. 
Als aan de vergslijkingen (4), {5), ·{6) en (7) een 
storingsterm 'ut' · wordt toegevoegd zijn we van het 
wiskundig-ekonomies model overgestapt op een ekonometries 
model; als voorbeeld schrijven we vergelijking {6 ) in de 
ekonometriese notatie: · 

Ret feit dat bepaalde invloeden niet expliciet in een relatie 
zijn op te nemen, maakt deze nog niet zonder meer geschikt 
om ze w~l onder ~e brengen ·in een storingsterm. Om 
gezamelijk gerepresenteerd te mogen worden door een storings
term moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze 
voorwaarden hangen samen met hat fait dat de schattingsme
toden van de ekonometrie storingstermen ala kansvariabelen 
behandelan .• De schattingsmetode die ...,.rij gebruiken is de 
kleinste kwadratenschattingi• aan de storingsterm worden 
dan de volgende eisen geste d (29): 

-de storingstermen tit zijn afkomstig uit een normale ver-
deling met E(u) = 0 . 

-'de waarden van de ut' zijn voor verschillende waarden 
van t onderling onafhankelijk {g~en 'autokorrelatie') 

-de varian tie van deze termen ( ou1 ) is onafhankelijk van 
t ('homoekedasticiteit ' ) . 



Wat m.b.v. de kleinste kwadratenschatting wordt gedaan 
is het schatten _van de parameters of regressiecoEifficj,~nten, 
dat zijn de co~ffici~nten van de expliciet opgenomen 
verklarende variabelen, en van een residu~~1-reeks die is 
te beschouwen als een schatting van d_e . stor:i)~gst~mell• 
De essentie van de kleinste kwadratenschatting is dat 

_de kwadratensom van de storingsterm wordt geminimaliseerd. 
Dat wil zeggen: ·die schatting wordt als de baste beschouwd 
waarbij,voorzover de empiriese gegevens dit toelaten, een 
zo klein mogAlijke invloed aan de storingsterm wordt toe
gekend. 
Bij de analyse van de regressievergelijking \vordt de 
variantie van de residuenreeks vergeleken met de variantie 
van de geznmelijke verklarende variabelen~ 
Gegeven het aantal waarnemingen vindt men hierin een 
maatstaf voor de rol die de storingsterm in de verklaring 
speel t. De gebruikte maatstaf is de n.:..kwadraat .. 
Hoe hoger de R-kwadraat is, des te kleiner is de relatieve 
betekenis van de storingsterm. (30) 

Opmerking: Bij het ekonometries onderzoek zijn de verklarende 
variabelen bij het schatten van afzonderlijke vergelijkingen 
gegeve~ grootheden (g~~n kansvariabelen)o 



1.9. RESU1TATEN, KONKLUSIES EN INTERPRETATIES~ 

In 1.8o zijn drie modellen ter sprake gekomen: 

I. A-log-model 
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. A I og Nc"'A t.= . at,~ k>,g kDt-t +d.,tdo.g LVT~-"1 -tol,3Ll los VP._.'l +cl.~J Ll lcs UJ1_'1 to<~.A~ SA~-: 
II. Model met NGA in absolute aantallen 

NGA t.::: o/. o -tol1 k0i.1 -t o~.tl YT t-"1 + ol3 VPt -'l t ot4 LIJ1:.1 -t ol.-5 .SAM L- 2 + ol~:, T-~; 
III. Eerste verschillen model · 

ll NGA t = o<., .ll kOt-?. +~ tAlVT !-'-+ ot3t1 YPl.2 +ol '~ ~ lJPk-'l -tol5 .4 SAM l·'l + ~ b 
De 3 modellen zijn gebruikt als basismodel. Aan de hand 
van Ge eerste analysen zijn van ieder bas ismodel varianten 
opgesteld, die oak weer zijn geanalyseerd. 
In 1 .9.1., 1 o9o2. en 1.9o3. wor den de resultaten van de 
analysen van de drie basismodellen met bijbehorende 
varianten gegeven. In aansluiting op de vermelding van de 
resultaten worden de konklusies en interpretaties gegeven. 
In 1 • 1 0 o volgt een evalua tie van de resul ta ten o · 

De regress is -analysen ·zijn ui tgevoerd met het standaard 
programma Basis-Basis van Burroughs (voor de stapsgewijze 
regressie) en met het programma !Regres' van G. Bruinsma. 

1 .9.1. A LOG-t40DEL; 
Aantal waarnemingen is 13(t = 1961 -1973). 
De standaardfout.en van. de parameterwaarden worden direkt 
onder de parameterwaarden tussen haken weergegeven. 

Alog~GAt = -5.1"J.Aio.9 ko,_2 - 0 .. 19 A lo,s LV7i.2 +O."J.J A Jo:J V~.1 - o. 19.1/og U~_2 
<.. s.1g 7 (o.3o~ : <o.:3.3 "l _ <o.~o) 

' 
- o. 'l:5.lllo£t .. MJ'1-l.ta t ' 

-R2 (.O.Lt3"J (d = 0.33 
-Durbin en Watson statistiek (n=13, k=5) = 2.62 
-korrelaties tussen ~en verklarende variabele en de 

overige verklarende variabelen: 
r(4log SAM-40, overige verklarende variabelen) = 0.89 
r ( Ill o g KO , " " "' ) = 0 • 85 

Konkl us ie s : 
· ·~geen enkele parameter is signifikant 

-de R2 is veel te laag 
-er is g~~n positieve autokorrelatie; over negatieve 
autokorrelatie kan g~~n uitspraak worden gedaan; de 
waarde•1 van de DovT ~statistiek ligt in ·. het onbepaald
heidsgebied. 

-er is sprake van multikollineariteit; 



b. De variant met log Sam-50t-2 levert vergelijkbare 
resultaten op (R2 = 0.31); 

c. De 'subvarianten' tijdens de stapsgewijze regressie 
leverdm evenmin signifikante resul taten op. 

Interpret!J.tie: 
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ne slechte resul~aten zouden wel eens hun oorzaak kunnen 
vinden in het werken met procentuele veranderingen. De 
reden om voor alle variabelen met procentuele veranderingen 
te werken, alleen omdat de konjunktuurvariabele een pro
can tuele verandering '\oleergeeft, vinden we bij nader inzien 
niet steek:houdend genoeg. Ook in een additief model kan 
een konjunktuurvariabele, die een procentuele verandering 
weergeeft, worden opgenomen. 

1.9o2. MODEL MET NGA IN ABSOLUTE AANTALLENo 
Het aantal waarnemingen is 13 (t = 1961 - 1973)~ Voor 
de trendtarm T zijn de war?.rden oplopend van 1 t/m 13 inge
voerd. De volgende resultaten zijn verkregen met stapsge
wij~e regressie~ 

a.. NC1At= Uo7.:3- 1.2~l¥1i~2. + o.2.~Y'i--2 -+o.o:sU~_2 +o.b'l 5AYI-~o~:,·.1 -.s1.~: 

(1.1'2) <.o.33) <_o.?.4) {J.o?. > .. <:"3a.l~ 

-R2 = 0.59 
-D.W.statistiek = 2o6 (n = 13, k ~ 5) 
.-de variabele KO is niot in de oplos~ing gekomen 
-betrouwbaarheidsnivo = 80,57%; 

·Konklusill: 
- --de -R2 is akseptabel 

-er is geen positieve autokorrelatie; over negatieve 
autokorrelatie kan geen uitspraak worden geda8n 

-geen enkele parameter io signifikant. De oorzaak van 
het niet-signifikant zijn is multikollineariteit, want 
in de- 3e stap, als SAM-40, LVT en T in de oplossing zi tten 
is. er sprake van 3 signifikante parameters~ We geven 
de resultaten van de 3e stap in de volgorde waarin de 

-.. variabelm in de oplossfng komen: 

b ~ tJ c., A!= I'?!3'J ·"'t + 1. 30 5AM-l('f_,_- ~. 'l4 LVT~;._ 2 - .3 ~2. &Jo ""fi 
~o.LJ9) <J.o5> <15.17) 

-R2 = Oo52 
-betrouwbaarheidsnivo = 92,65%. 
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Konklusies: 
- -~de R2 is iets kleiner dan bij de oplossing met 5 variabelen, 

dit is een duidelijke aanvrijzing voor multikolline'ari-
teit 

-de parameters van LVT SAM-40 en T zijn signifikant 
-LVT heeft een verkeer~ teken, want volgens de teorie 

· is de invloed van LVT. op NGA posi tief 
-betrouvrbaarheid'snivo is te laag ( <. 95%) 
-R(NGA~KO) = Oe16 . 

Interpretatj.e: 
~ --het verkeerde teken bij LVT kan aan de korrelatie tussen 

LVT en SAM-40 worden toegeschreven (R = 0.75)e 
De korre1atie van Oo75 tussen LVT en SAM-40 is inhoudelijk 
gezien goed verklaarbaar. Dat de korrelatie tussen LVT 
en SAM-40 het verkeerde taken veroorzaakt, blijkt uit de 
enkelvoudige korrelatie koSffici~nt tussen NGA en LVT 
(R = 0.12), daar heeft LVT wel het juiste teken. 

-Het fait dat de trendterm signifikant is en negatief is 
zou er op kunnen wijzen dat de verhouding tussen breedte
en diepteinvesteringen trendmatig verandert ten gunste 
van de diepteinvesteringen. Dit heeft een dalende lijn 
in het aantal nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen tot 
gevolge . 

-De lage R tussen NGA an KO is vreemd, omdat in de NGA 
cijfers duidelijke konjunktuurbewegingen zitten, dit 
wijst op een onjuiste operationalisatie varr KO~ 

c. Variant met SAM-50 __ 
· ne variant met SAM-50 laat ongeveer hetzelfde beeld 
zien als de variant met SAM-40o Na de laatste stap is 
geen enkele parameter signifikant, en in de 3e stap 
komen signifikante parameters voor nu zijn het er 
echter maar 2 i.p.v. 3e We geven ~leen de resultaten 
van de 3e stap in de volgorde waarin de variabelen in 
de oplossing komen: 

:NGAt= 1~11. ~4 -t o ·<39 SAM- 50 t-'l - 2 ~ li'[ LVT~:.~ - tl.t.C!f 2 ~. 
-R2 = 0.60 ~o.3l~ <0·~1> ~f3.bl> 
-betrouwbaarheidsnivo = 96,64%. 
_-R(NGA, -SAN-50) = 0.53 

Konklus~es . 2 . . 
, --De -R. -is redeliJkj de R ~s hoger dan in de var~ant met SAN

-De parameters van s~~-50 en LVT zijn signifika~t 
-LVT heeft een verkeerd tekene 
- betrouvrbaarheidsnivo is goed ( > 95~) 

Interpreta~ie: 

Uit het feit dat variant met SAM-50 een hogere R2 heeft 
dan de variant met SAM-40 zou je kunnen afleiden dat voor de 
periode 1958-197'3 als geheel de relevante leeftijdsgreris 
het dichts bij 50 jaar ligto 



Relevante leeftijdsgrens wil zeggen: de leeftijdsgrens 
van dat gedeelte van de geregistreerde arbeidsreserve die 
industriSle ondernemers relevant vinden. 
Omdat SAM een bijzondere variabele is - SAM '\vordt ook 
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weer door NGA beinvloed - is het belangrijk om het verband 
tussen SAM en NGA zeer krities te bekijken. In de regressi&
vergelijking zijn '\ve van de volgende relatie tussen SAM en 
uitgegaan: SA!vlt~ NGAt+2t m~a.wo de waarde van SAM in 1965 
is van invloed op de NGA in 1967. Maar waar "YTe ook rekening 
mee moeten houden is de invloed van NGA op SAM die er als 
volgt ui tziet: NGAt ~ SAMt. Als in een bepaald jaar veel 
nie.uwe arbe.idsplaatsen worden gerealiseerd, dan zal di t 
zeker .zi jn invloed hebben op de arbeidsreserve in dat jaar; 
De moeilijkheid die zich nu kan voordoen is de volgende: 
als de fluktuaties in SA:fi'It nie t zo belangri jk zi jn voor 
NGAt+2, dru1 kun je misschien toch nog wel een korrelatie 
tussen SAMt 8n NGAt+2 vinden, maar die is dan het gevolg 
van de relatie NGAt~SAMt o 
Om te kijkan of ~r sprake zou kunnen zijn van een schijn
verband in nog een variant uitgedraaid met SAM-TOT(aal), 
dat is de SAM waarbij geen leeftijdsgrens (onder de 65 jaar) 
is aangehoudeno 
Als de enkalvoudige korrelatieko~ffici~nt tussen SAM-TOT en 
NGA even hoog of hager is als tussen S.Al'-1-50 en NGA of 
SAM-40 en NGA, dan kunnen de signifikante parameters van SAM 

- op grand van de beschikbare informatie niet geinterpreteerd 
worden volgens de relatie SAMt~NGAt+2o 

do N6A~= q1&.oJ + o.bl.! SAM-ioT!:-'2....,.. 2.6o LVT!-2. + o.o.L.tV'i-2. 
- < o .1 e > < J. o5) < o. oB > 

~R2 ·= 0.59 
-betrouwbaarheidsnivo = 96o53% 
-r(NGA,SAM) = 0.53 
-i.poVo T komt nu bij de derde stap VP in de oplossing. 

Konklusies 
---de R2'""l:s redelijk ; de R2 is hager dan in de variant met . 

SAl-1-40 en vrijvrel gelijk aa:n de R2 in de variant met S.Al-1-50 
-be trouwbaarheidsnivo is goed ( >95%) 
~LVT heeft een verkeerd teken . 

Int'3rpreta1ie : 
i'iet feit dat .r (NGA, SAI1-'l'OT) even hoog is als 
r (NGA, SAN-50) en hager is dan r (NGA, SAr-1-40) geeft aan 
dat de relatie SAHt-+NGAt+2 niet betrouwbaa1"' is oruda t 
vast s·taat da t de leeftijdsgrens van de gsregistreerde 
arbeidsr'3serve ven belang is . Hiarmee zijn de resultaten 
van het model·:: met NGA ui t absolute aantallen onbruikbaar 
geworden , omdat een oplossing zonder SAN een veel te lage 
R2 geeft • 
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1.9.3. EERSTE VERSCHILLEN MODEL~ 

Het aantal waarnemingen is 12 (t = 1962 - 1973) 
Om de -aanwezige multikollineariteiten-r(T,VP) = 0~77, 
r (T,UP) = 0.63, r (LVT,SAM-40) = 0.75 +de vale hoge 
meervoudige korrelaiteko~ffici~nten--te bestrijden is ook 
weer de 3e basisvergelijking gedraaid, waurin de variabelen 
in eerste verschillen zijn uitgedrukt. 
De multiko1lineariteit zal verdwijnen als deze veroor-
zaakt is door een gemeenschappelijke trend of cyclische 
beweging in de verklarende variabelen (28) 

a. .6NCtAt= - J.r!>~o5 - o. o4.4SA M-wl-'1 +a.3o4.1 V~i-~o.~q 4UP~2 + o.o ".d l vr!-1 

<(Cf1.qq) <f.ol,;> <.o.~&> <_o.28> <_2.o~) 

-
- ·-R2 ·= o;32 

-D.W. = 2.12 
-r(ASAM-40,~ VP) = 0.63 
-r (A SAM-40, overige verklarende variabelenl = 0 ~94 
-r (A VP J. " " " = 0 ~ 91 
-r{.1LV'l', 1

' " " = 0.89 

bo De variQnt met SAM-50t-2 geeft een vergelijkbaar resultaat 
met R2 ~ 0.33 

c. De subvarianten tijdens de stapsgewijze regressie · leveren 
evenmin signifikante resultaten. UP komt als eerste in 
de regressie (terwijl die het in de vorige basisverge
lijkingan slecht deed), gevolgd door vr; 

Konklusies: 
het eerste-verschillen model levert geen enkele signifikante 
uitkomst op; dat betekent dat de multikollineariteiten niet 
het gevolg zijn van e·en gemeenschappelijke trend of cycliese 
beweging in de verklarende variabelen. 



1.;10o EVALUATIE. 
Als we de resultaten van het onderzoek willen evalueren 
dan zijn er 2 belangrijke aspekten die in beschouwing 
genoemen moeten worden, nl. een statisties a spekt en een 
ekonomies-teoreties aspekt. In een van beide of in beide 
velden kunnen oorzaken voor de slechte resultaten zijn te 
vinden. 

1o10.1. STATISTIES~ GRONDEN~ 
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1. Multikollineariteit kon niet afdoende worden bestreden; · 
I~ul tikollineari tei t veroorzaakt grote standaardaf1-1ijkingen 1 J 
en is da~-J.rdoor van invloed op het niet-signifikant zijn 
van parameters en op het teken ve.n parameters o 

2a Autokorrelatie in de storingsterm. Als er sprake is van 
autokorrelatie, dan is niet meer voldaan aan een van de 
veronderstellingen van het lineaire model. In hoeverre 
autokorrelatie verantwoordelijk is voor het niet-si~lifi
kant zijn van parameters is niet aan te geveno Maar het 
is dan wel gerechtvaardigd om te t1-1ijfelen aan 'Oe schattinge 

·en de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen~ · 
3. Weinig ~aarnemingen en relatief veel verklarende variabelen 

Dit is van invloed op het betrouwbaarheidsnivo; 

1 o 10.2 o EKONOMIES-TEORETIESE GRONDEN; 
~- Zwakke operationalisaties en niet terechte aannamen kunnen 

de slechte resultaten verklareno Per variabele wordt nu 
bekeken in hoeverre de operationalisaties goed zijn en in 
hoeverre bepaalde aannamen, die in verband staan met die 
variabele; houdbaar zijn. 
NGAo 
~De diversiteit van bedrijfsklassen of bedrijven kan, 

gelet op de verhouding breedte/diepteinvestering per 
bedrijf te groot zijn om NGA te kunnen herleiden op 
een aantal gemeenschappelijke verklarende variabeleno 
Uitsplitsing naar bedrijfsklasse~ is niet mogelijk, 
omdat je dan te kleine aantallen krijgto 

-Bij de NGA zitten ook uitbreidingen met 1 man~ Hier zal 
nauwelijke sprake zijn van een vestigingsplaatsbeslissing. 
Dit effekt kan gekompenseerd worden door een konjunktuur
variabe~e, maar dan i~ een reaktietijd van 2 jaar te 
lang. 

-Het is mogelijk dat de ·reakties van grote ondernemingen, 
die een relatief groot aandeel hebben in NGA, het verband 
verstoreno 

-Aan het kriterium dat ondernemers volledig rationeel 
handelen, wordt in de praktijk nooit voldaant de vraag 
is alleen in hoeverre wordt daar niet aan voldaan en 
wat io de invloed op NGA~-

1) -in de parameters 



LVT. 
~De interpolaties hebben een nivellerende werking op 

de variaties van LVT. 

VP/UP. 
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--~Bij een aantal regelingen die van kracht waren (B.I.O., 
S.I.O., S.I.O.Lo) kon de grondprijsreduktie niet in de 
operationalisatie worden meegenomen. Voor andere aannamen 
m.b.t. operationulisatie van VP/UP zie hfdst. 4 van de 
appendix. 

-VP en UP werken alleen als aan bepaalde voorwaarden is 
voldaan: 1. gunstige konjunktuurstand; . 

2. aanwezigheid van gevraagde arbeidskrachten. 
Omda t de 2 varia belen, wa:1rin dG vc,orwaarden tot ui tdrukking 
komen, mogelijk niet goed zijn geoperationaliseerd, kan 
niet worden nagegaan of het niet-signifikant zijn van 
VP en UP hieraan ligt of dat vP en UP zonder meer niet
signifikant zijn. 

SAM. 
- -~De aantrekkende werking is nie't de hele periode in de

zelfde mate van kracht geweest. In de 2e helft van de 
60-er jaren is de aantrekkende werking stark teruggelopen 
(zie hfdst. 2). Dit betekent dat het verband met NGA 
niet konstant is in de tijd. 

-Bij de bespreking van de reaultaten van het model met 
NGA in absolute aa:n.tallen is a1 uitvoerig ingegaan op 
de aannemelijkheid van het verbar-d SAMt~NGAt+2• 

Samenva ttend kunilen we· .. stellen dat een tijdreeks ¥reinig 
mogelijkheden biedt tot verbetering, omdat: 

1. uitsplitsen van NGA niet mogelijk j_a, omdat je dan 
te kleine aantallen krijgt; 

2. het wachten op een l:mgere reekslengte tijd kost~ 
Daar komt dan nog bij dat bepaalde relaties in de 
tijd kunnen vera:nderen, wat vooral bij la:ngere reeks
lengten een rol zal spelen< 

Een mogelijkheid om de effektiviteit en de grenzen van het 
regionaal-ekonomies beleid met mser succes te onderzoeken 
is volgens ons het werken met meerdere cross-sekties in de 

~ tijd. De .voordelen zijn: . 
-splitsing van NGA naar bedrijfsklaese is mogelijk; 
-voldoende waarnemingen (gebiedsgrootte bijv.: e~g;g~•s 

of samengevoegde e.g.g.'s); 
-de invloed van het nivo van bepaalde faktoren kan tot 
ui tdrukking worden ·gebracht; 



NOTBN • 

gebruikte afkorting: e.a.w:(oo••) = earder aangehaald werk 
in noot. •••o• 

1o Regionaal-ekonomies beleid moat worden onderscheiden van 
regionaal stimuleringsbeleid. Het ·begrip 'regionaal 
stimuleringsbeleid' is ruimer het omvat namelijk zowel 
het regionaal-ekonomies beleid als hat regionaal welzijns-

/ beleid. · 
2. In de kriteriq, ..:>p basis waarvan bepaalde gebieden als 

•stimuleringsgebied' warden aangewezen hebben zich in de 
loop van de t~jd verschuivingen voorgedaano Steeds terug
kerende elementen in daze kriteria waren: 
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-aanwez!gheid van akute strukturele werkloosheid (zie 3.) 
. -hat voorkomen van grote vertrekoverschotten: 
Opheffen van de inkomensachterstand in de stimulerings-
gebieden is een doelstelling van de laatste tijd~ 
De term •stimuleringsgebied' is niet altijd gebruikt tot 
1959 werd gesprokan over 'ontltrikkelingsgebieden' en tussen 
1959 en 1965 over 'probleemgebieden•. 

'3. In de industrialisatie-nota's staat 'strukturele' werkloos
heid praktiessteeds voor 'langdurige' werkloosheido 
~Deze definitie sluit wel aan bij de definitie die Van Schilf

gaarde van •strukturele' werkloosheid geeft: 'het fait 
dat een klasse van werkzoekenden geen werk kan vinden dat 
aansluit bij de eigen opleiding en kapaciteiten•. Strukturele 
werkloosheid uit zich dan als langdurige werkloosheid: een 
werkloosheid die niet ophoudt te bestaan in een volgend 
seizoen of bij een andere konjunktuurstand; P. van Schilf
gaarde: 'Strukturele werkloosheid: begrip en werkelijkheid' 
1 en 2J in Economisch Statistische Berichten, 2/1/1969 en 
8/1/19o9. · 
Ret Economi~ch-Technologisch Instituut (E.T.I.}Groningen 
gebruikt de volgende kriteria voor strukturele werkloosheid: 
een inschri~vingsduur als -vrerkloze van langer dan 6 maanden 
voor beroepsgroepen wa::irbij de invloed van het seizoen groot · 
is, bijv o bouw - en landbouw, en een inschrijvj_ngsduur van 
langer dan 3 maanden voor beroepsgroepen met slechts een 
geringe seizoensgevoeligheid, bijv. handels- en kantoor
personeel en metaalbewerkers; E.T.I.-Groningen: 'de eerste 
ui tkomsten van het onderzoek vrerklozenbestand ', rapport 
no . 401, februari 1974, blz. 7o 
Ret E.T . I. motiveert de keuze voor de inschrijvingsduur 
van langer dan 3 of 6 maanden door te stellen dat daarmee 
de invloed van de friktie-werkloosheid en de seizoenwerk
l oosheid wordt uitgeschakeld (eoa .wo blzo 7). Wat echter 
niet wordt u~tgesch~eld_is d~ inyloed van de ~onjunktuur. 



De direkte oorzaken van de strukturele werkloosheid in de 
ontwikkelingsgebieden is de starke daling van hat aantal 
arbeidsplaatsen in de agrariese sektor, een sektor die 
lange tijd een belangrijk aandeel had in de werkgelegenheid 
in de ontwikkelingsgebiedeno 
De daling van het aantal arbeidsplaatsen in de agrariese 
sektor hangt s amen Ill.et het E .E·. G.-landbouwbeleic1 ~ 
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4. H. Goris: 11nleiding in de econometrie'~ Amsterdam/Utrecht 
1972, blz. 4o 

5 . Zitting 1961/1962- 6500, Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1962, Rfdst. XIII 1 Economische Zaken, Voorlopig Verslag 
en Memoria van Antwoora blz. 27o 

6. Zitting 1963/1964 - 770~, Nota inzake het te voeren industrie-
spreidlngsbeleid 1965 t/m 1968o . 
'Bovendien gaat in deze (noordelijke) hoofdzakelijk 
agrarische provincies de uitstoting u!t de landbouw onver
minderd voort•o (pag. 3) 
'Daze (stimulerings-)gebieden hebben immers in hoofdzaak 

nog een overwegend agrarische struktuur. Doordat de uitstoting 
van arbeidskrachten uit de landbou..,.r voortdurend voortgaat 

/ en de industria nog niet .voldoende tot ontwikkeling is 
gekomen, is de werkgelegenheidssituatie in deze gebieden 
struktureel gezien nog zwak'; (pag. 2) · 
'Daarenboven is het ruimtelijk ordeningsbeleid in hoge .. mate 
met het bevorderen van de economische groei in de betrokken 
~<stimulerings-)gebieden gediend. Ret traditionele groei
patroon kent nlo een tweetal fasen. Aanvankelijk treedt 
een vermindering van de werkgelegenheid in ce landbouw op, 
gepaard ga.ande .met een toenemende werkgelegenheid in de 
industria. Vervolgens doet zich een zekere stabilisatie 
van het aandeel van de werkgelegenheid in de industria voor , 
die parallel loopt met relatief sterke toeneming va.n de 
werkgelege~eid in de dienstensektor. Wanneer het regionale 
industrialisatiebeleid erin alaagt dit natuurlijke groei
patroon ook in de probleemgebieden tot krachtige ontplooiing 
te brengen - m.n. door in de fase van expulsie van -vrerk
gelegenheirl in de landbouw voldoende levenskrachtige 
industrieen in deze gebieden te vestigen - wordt een belang
rijke bijdrage geleverd voor een ruimtelijk ordeningsbeleid , 
dat niet behoeft te steunen op kunstmatige middelen. Het 
regionale industrialisatiebeleid zet de regionale ontwikkeling 
dan juist op een natuurlijk spoor, dat de kiemen van een 
autonome groei in zich draagt• . (pag. 2) 

7 . Zitting 1972 - 12010, Nota Noorden des Lands 1972; 
1 Sinds enige decennia is er in de landbouw een proces van 
uitstoting van arbeidskrachten aan de gang, terwijl daar
naast de boyengenoemde traditionele industriele bedrijfs
takkan (aar~appel- en stroverwerking , kleine scheepsbouw) 
in meer of mindere mate :verouderingsverschijnselen te zien 
geven . Deze hangen samen met het achterblijven van technisch
economische ontt-1ikkelingen alsook met verschuivingen, die 
zich op de afzetmarkten van deze industrieen hebban voor
gedaan. Ala gevolg van een en ander kenmerkt de streek zich 
door een relatief belangrijke struktuurwerklooshaidv. (pag. 8) 
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8. Boerengroep \·lageningen: '1 jaar na Tub bergen, de ach tergronden 
van het boerenverzet', december 1972. 

9. In jan. 1975 is de stichting opgegaan in de landelijke 
Stichting vlerknemers Confectieindustrie. Zowel arbeiders, 
werkloos geworden t.g.v. faillisement als t.g.v. reorganisatie 
kunnen zich nu bij de landelijke stichting aanmelden. 
Ret dienstverband is teruggebracht tot 6 maanden met een 
uitloop van drie keer een maand (vT.C. 6/1/75; V'IJK; 17/1/75'f 

10. 'Techniese' infrastruktuur staat tegenover 'sociale' 
infrastruktuur. Zie Zitting 72/73 - 12000, rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1973, hfdst. XIII, Ec. Zaken, Memorie 
van toelichting. 
Eet regionaal-ekonomies beleid richt .zich op de •techniese' 
infrastruktuur en het regionaal wolzjjnsbeleid richt zich 
op de 'soc i~le' infrastru~tuur. · 

11. Tweede Kamerzitting 1967/1968- 9458, •Nota ontwikkeling van 
het Noorden des Lands'. 

12. •stuwende' diensten ~rorden onderscheiden van •verzorgende' 
diensten, het zijn relatieve begrippen, omdat ze samen
hangon met het gebied van onderzoek; Een bedrijf of instal
ling wordt stuwend genoemd als het een verzorgingsgebied 
heeft dat groter is dan de regio van onderzoek. De ont
vrikkeling in de stuwende diensten is niet direkt afhankelijk 
van de ontwikkelingen in de bevolkingsomvang en de werk-
gelegenheid binnen het gebied van wat wel 
geldt voor de 'verzorgende' dienstenQ 

13 . ... Tweede Kamer, Zitting 1968/1969. - 9805, Nota i.z; de sociaal
economische aspecten van het in de jaren 1969 t/m 1972 te 
voeren regionale beleid. 

14. Goris, e.a.w. (4), blz. 4. 
15. In antwoord op vragen o~r handhaving van de DSM als 

staatsbedrijf antl-roordt minister Lubbers t dat de voonraarde 
voor het stichten van een staatsbedrijf de 'MAATSCHAPPELIJKE 
NOODZAAK' is (Volkskrant 29/5/1974). 
De inhoud van het begrip 'maatschappelijke nood zaak ' is 
echter volkomen onduidelijk. 1-!aarschijnlijk laat het begrip 
meerdere interpretaties toe. De gadachte achter de vraag 
over verkoop van de DSM zal zijn dat de DSM een 'gezonde' 
industri~le onderneming is, die niet in overheidshanden 
hoort, omdat de overheid dan konkureert met partikuliere 
ondernemingen. De overheid mag al leen dan een industri~le 
onderneming oprichten als ai t ui t een oogpunt v an 
algemen~ prod~~i_§3voorwaa~_den b~langrijk is~ 

Een ander bijzonder geval
1 

naast de DSM, is de 'NV Noordelijke 
Ontwikkelingsmaatschappij (afgekort NOM). D3ze door de 
overheid in het leven geroepen en met overheidsgelden werkende 
vennootschap heeft als doel: het leveren van een bijdrage 
nan de verbetering van de sociaal-ekonomiese struktuur en 
de werkgele~enheid in het Noorden des Lands (artikel 2 van 
de statuten). Volgens artikel 3 van de statuten tracht de 
vennootschap haar doel te bereiken door: 

*~.,· c· --~ . . 
V.K" = 

\vinscho ter Courant ; 
Volkekrc.m t.. . 



'het stimuleren van initiatioven tot oprichting van 
nieuwe en deelneming in het kapitaal van nieuwe en 
bestaande ondernemingen, alsmede het zelf oprichten 
van nieywe* en deelnemen in -het-kapitaal van nieuwe 
en-bestaande onderpemingen~. 
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De ondernemingen-die .door .de vennootschap zelf worden 
opgericht en die in het kapitaal, waarvan de vennootschap 
zelf deelneemt., dienen rechtspersonGn te zijn •••••• • 

Artikel 3 is aangehaald om te laten zien dat de NOM in 
principe de mogelijkheid heeft om zelf industri~le onder
nemingen op te richteno Ala van deze principe-mogelijkheid 
wordt gebruik gemaakt en ook wanneer sprake is van een 
meerderheidsoeelneming, dan zijn dit uitzonderingen op de 
regal dat fl] l~en het partikulier ini tiatief ind ustri~le 
ondernemingen opricht of investeert in industri~le onder
nemingen. 'Een zeer belangrijke vraag m.b.t. staatsbedrijven 
is: zijn alleen bedrijfsekonomiese rendementsoverwegingen 
bepalend voor het al of niet investeren, of spelen 
maa tschappelijke kos·ten en ba ten ook een rol. .. 
Het enige bestaande industriaal staatsbedrijf de DSM - laat 
zien dat uitsluitend bedrijfsekonomiese renaefuents- ' 
overt-regingen bepalend zijn voor de investeringen. 
Op de NOM komen we in hfdst o 2 nog terug ~ 

16o Uitzondering is het vergunningenstelsel dat gehanteerd 
kan worden in het kader van de wet selektieve investerings
regeling. De hantering van dit vergunningenstelsel is 

.... echter beperkt tot het Rijnmondgebied. 
17. J.G. Lambooy: 'Economie en Ruimte 1 o Aasen 1972, blz. 87. 
18. Cijfers zijn voor een deel ontleend aan 'Statistiase en 

Econometriese Onderzoekingen'r 1966, nro 5, een uitgave 
van het Centraar Bureatr voor de Statistiek, en voor een 
a."1.der deel aan de 1 Maandst.atistiek van de Industria', 
eveneens een C.B.S.-uitgaveo 

19. Centraal Planbureau (CPB), afdeling Regionale Planning: 
' Een regionaal arbeidsmarktmodel'. Mei 1973o 
Over de wijze van operationaliseren van de ' premievariabele ' 
is aanvullende informatie van het CPB verkregen~ 

20. ~n 1970 heeft een definitiewijziging plaatsgevonden. 
Voor 1 juli 1970 warden gehuwde niet-kostvdnsters, die voor. 
een volledige dagtaak in aanmerking wilden komen, als een 
afzonderlijke, niet tot de arbeidsreserve behorende groep 
van vrerkzoekenden .beschouwd o 

21. De eerste-3 bezwaren zijn ontleend aan : 'Een onderzoek 
nae.r de vestigingsplaatsoverwegingen van ondernemers in 
de gebieden Oost-Drente en Oost-Groningen'; Instituut 
voor ekonomies onderzoek van de R.U. Groningen , J~~ 1966, 
1.3. . 

22. R. U.-Groningen e . a .wo (21): konklusie 3 van 'enkele van 
de belangrijkste konklusies uit het onderzoek~ 
Als positieve faktor voor de vestiging in het gebied 
Oost-Drente en Oost-Groningen vrerd de men tali tei t van de 

~De onderstreping is van ons. 
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aanwezige arbeidskrachten genoemd. Dit punt werd vooral 
genoemd door de bedrijven die al langer in het gebied 
zaten. De bedrijven die vestiging in het gebied hadden 
overwogen, maar niet tot vestiging wareri overgegaan 
noemdende mentaliteit niet als positieve faktor. 
Het noemen van de mentaliteit van de arbeidskrachten als 
aantrekkende faktor vinden we een voorbeeld van een 
ra~onalisatie achteraf. 

23. Naar voren gekomen in een gesprek met mensen van het . 
Centraal Planbureau. 

24. CPB e.a.w. (19) blzo 4. 
25. H. Goris 9c.B.ol-To (4) blz; 80~ 
26. Het begrip elasticiteit is zo gedefinieerd dat de numerieke 

waarde van een bepaalde elasticiteit niet door de voor de 
variabelen gedane eenheden keus be1nvloed ' wordt. Goris 
e .a., w. ( 4) blz. 84. 

27. J. Koerts en A. Abrahamse: 'On the lineair theory and 
application of the general linear model'. Rotterdam, 1969, 
blz o 72 o 

28. Ho Goris eoaoWo (4l blzo 194 e.Vo 
29., H. Goris e.a.w. (4 blz .• 126 en 146. 
30., Ho Goris e.a.w. (4 blz. 136 en 137; 



2.HET .REGIONAAL STIMULERINGSBELEID. 
2.l.INLEIDING. 

Inhet jaarverslag van de projektgroep Oost-Groningen (1) is 
een hoofdstuk gewijd aan het regionaal ekonomisch beleid in Neder
·land·:tim 1958.Hierin kwamen aan de orde de algemene doelstellin
gen en maatregelen zoals die mbt. dit bel'eid in die periode ge-

. golden hebben,om vervolgens de effektiviteit van die maatrege-
len tegen ·de achtergrond van de geformuleerde doelstellingen 
.te bestuderen ihb. voor het gebied O.Groningen. 
Het volgende moet gezien worden als een vervolg ·o£Ldeze bespre-
king van het regionaal ekonomisch beleid t/m 1958. . . ·· 
Daartoe wordt eerst de plaats van het regionaal ekonomisch beleid 
binnen· het gehele regionale stimuleringsbeleid besproken (de twee 
termen worden vaak ten onrechte als equivalenten gebruikt). 
Vervolgeris wordt een ·globaal overzicht gegeven van de maatre
g~len,genomen in het kader van dat -ruimere- regionale stimu
leringsbeleid vanaf 1951aan de hand van de rjjksbegrotingstukken 
van de achtereenvolgende zittingsjaren. 
Dan wordt dieper ingegaan op doelstellingen en maatregelen van 
het regionaal-ekonomisch beleid me.t de bedoeling vast te stel
len wat de effektiviteit in de verschillende beleidsperioden 
geweest is van het gehanteerde instrumentarium in het regionaal 
ekonomisch beleid ihb. voor O.Groningen,tegen de achtergrond van 
de geformuleerde .. doe1stellingen. 
Bij dit laatste zouden-tenslotte- de resultaten,v.erkregen .in het 
kwantitatief onderzoek van hfdst.l mbt. de invloed van de ves
tigings- en uitbreidingspremies als onderdeel van het totale . 
gevoerde regionaal-ekonomisch beleid in een ruimer verband aan 
de orde moe ten komen; ge zien de .. verkregen ui tkomsten, verval t di t. 
De ekstra .aandacht voor het regionaal-ekonomisch beleid hangt 
samen met de centrale plaats die dit beleid inneemt in het tota
le regionale stimuleringsbeleid in Nederland.Het regionaal eko- . 
nomisch beleid levert de instrumenten voor . spreiding "'Tan werk-
~elegenheid en bevolking;via de spreiding van werkgelegenheid 
tdmv. infrastruktuurprogramma's,premie- en prjjsreduktieregelin
gen en . andere investeringsfaciliteiten,spreiding van rjjksdien
:s~en,selektieve investeringsregeling,Noordeljjke Ontwikkelings- . · 
;iijaatschappij ea.) wordt de spreiding van de bevolking befnvloed 
(die ook-befnvloed wordt door bijzondere migratieregelingen en 
maatregelen mbt·. het woonklimaat -beiden onderdeel van het 're
gionaal-sociaal beleid'). 

2.2.DE PLAATS VAN HET REGIONAAL. EKONOMISCH BELEID BINNEN HET 
REGIONAAL STIMULERINGSBELEID. 

Het ministerie van Ekonomische Zaken (E.Z.) is ondermeer belast 
met het werkgelegenheidbeleid,het ministerie van Sociale Zaken 
(S.Z.) ondermeer metde arbeidsvoorziening;E.Z. richt zich vnl. · 
op de 'vraagzjjde' van de arbeidsmarkt,s.z. op de 'aanbodszijde' 
(2). . . . . 
E.Z. voert een nationaal beleid,gericht op sektoren van de 
volkshuishouding,en een regionaal beleid.De grems hiertussen . 
is niet altijd scherp te trekken:het zgn. 'sektorstruktuurbeleid' 
kan ook duidelijke regionale implikaties hebben bij bedr!jfsklassen 



die duidelijk gebonden zijn aan be~aalde regio's (mijnbouw,textiel
industrie,massiefkartonindustrie) '). 
Onder E.Z. ressorteren geen regionale instanties uitgezonderd 
de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij(en daarvoor het industri-

· a~isatiebureau Noorden des Lands) en,ism. regionale organen bui
ten het ministerie,participatie in de herstrukturering van Zd.Lim
burg, waar een soortgelijk bureau werkt (anno 1975 zijn ontwikke- · · 
lingsmaatschapp~en voor andere landsdelen dan het Noorden in 

·oprichting). . · · · 
, s.z. voert naast een nationaal beleid,gericht op groepen van 

de bevolking,ook een regionaal beleid via eigen organen.Het 
distriktsbureau voor de Arbeidsvoorziening (DBA)bestrijkt een 
provincia~ verdeeld in gewesten, elk · met een gewestelijk arbei. dsbu- · 
reau (GAB). Deze bureaus z~n de regionale ui tvoeringsinstanties ·. 
van het nationaal beleid en geven adviezen ed. over de regionale 
· ontwikkeling. 

· Naast deze twee ministeries met hun regionale instanties (overi
ge ministeries betrokken bij het regionaal beleid komen hieronder · 
aan de orde) moet ook nog de SER genoemd worden als het voornaam
ste adviesorgaan van de regering op sociaal ~ ekonomisch terrein. 
De SER bestaat voor l/3 uit leden van werknemersorganisaties,l/3 
komt uit werkgeversorganisaties en 1/3 bestaat uit kroonleden. 
Een van· de kommissies van de .SER is de raad voor de arbeids
markt,met op het regionale vlak de Regionale Raden voor de Ar-

. beidsmarkt. . . 
De regionale raden hebben hun sekretariaat bij de Ekonomisch-

· Technologische Instituten (ETI's) of de Kamers van· Koophandel 
en Fabrieken (KvK's). 
In fig.l zijn de div. organen en diensten belast met het regio
naal beleid in Nederland in schema weergegeven. 
Het regionaal-ekonomisch beleid als onderdeel van de totale sti
muleringspolitiek behelst · regionale maatregelen mbt. infrastruk
tuur,de vestigings- en uitbreidingspremieregelingen en andere · 
investeringsfaciliteiten;het komt uitgebreider aan de orde onder 
2.4.De regionaal-ekonomische politiek wordt uitgestippeld door 

. het min.van E;z. dat daarmee eigenlijk de 'policy-maker' is van 
het totale regionale stimuleringsbeleid. 
De regionale stimuleringsmaatregelen van andere departementen 
zljn komplementair aan die van E.Z. 
~.Allereerst is dat dan in zaken betreffende de werkgelegenheid/ 
de arbeidsmarkt het min.vans.z. (v66r 1972:Sociale Zaken en 
Volksgezondheid). . 
a.migratieregelingen,oa. -sinds 1 sept. 1971- de Bijzondere Migra-
tieregeling Noorden des Lands; . · · 
b.bedrijfsscholingsregeling (bedrijven kr~gen subsidie bij oplei
dingvan werkkrachten binnen het bedrijf),die geldt voor stimu
~erings- en herstruktureringsgebieden en in in bepaalde -te 
herstruktureren- bedrijfstakken.Daarnaast worden door S.Z. nog 
voor andere speci~ieke scholingsregelingen gelden uitgetrokken. 

') De Nederlandse Herstruktureringsmaatschappij (NEHEM),opgericht 
in 1973,is een installing ressorterend onder E.Z.,die speciaal 
belast is met de begeleiding van herstrukturering van bedr~jfs- . 
takken.Rijksbegroting 1973,memorie van toelichting,E.Z. :'De maat
achappij zal ( ••• ) .ook in aanraking komen met regionale· aspekten, . 
omdat vele sektoren ihb. in bepaalde regio's zijn gekonsentreerd. 
Het li~t echter.niet in het voorneroen_( ••• ) de ma?tschappij te 
bet~ekken bij de ui tvoering van het1 · re~onale lJele1d ~ls 2odanig' • 

' • • • • ~ • • ' • • I . • 

" 
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figuur 1. bron:Ruimtelijk beleid in Nederland (2). 
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c.centra voor vakopleiding volwassenen; 
d.projekten in het kader van de aanvullende werken (A.W.rege
ling).De uitvoering van dit soort projekten is vnl. konjunktu
reel gebonden;ze diene.n om pieken in de werkloosheid op te van
gen.Het gros van de projekten be.staat uit bouwprojekten.De rijks
begro~ing.voor.l975 (3t:'De vraagzljde van de arbeidsmarkt wordt 
kwantJ.tatJ.ef' d1.rekt be1.nvloed door het pakket van aanvullende . · 
werken,waarvoor deels binnen de begroting,deels in de verschil
lende ekstraprogramma's middelen zijn uitgetrokken.Dit instru
ment leent . zich .ihb. voor regionale korrektie en voor toepas
sing in de bouwsektor'(onderstreping -j.v.); 
e.komplementaire arbeidsvoorzieningen voor diverse groepen werk
nemers. 

2.Het ministerie van CRM (v66r 1966:Maatschappel~ik Werk).Mn. is 
hierbij te noemen het Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid sinds · 
1968 tBRW-beleid),dat een pakket van regionale stimuleringsmaat
regelen omvat mbt. sociaal-kulturele aspekten.De koordinatie van 
het · BRW-beleid, wa?.,i, ook andere departementen bij betrokken zljn, 
ligt bij CRM. 

3.Sinds 1972 is ook het -nieuwe- ministerie van Volksgezondheid 
en Miljeuhygiene -zijdelings- betrokken bij de uitvoering van het 
BR\'1-beleid. 

4.Het· ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (voor 1966:0nder- ~ 
wijs Kunsten en Wetenschappen).Voor 1966 ko6rdineerde dit depar- . 
tement de sociaal-kulturele maatregelen van he~ regionaal sti
muleringsbeleid. 

5.Het ministerie van Verkeer en Waterstaat.Mn. regelt dit depar-



tement de versnelde uitvoering van waterstaatswerken tbv. de 
stimuleringsge~ieden.De gelden hiervoor komen echter van E.Z. 

6.Het ministerie van Volkshuisvesting en R.o~ (v3ar 1966:Volks
huisvesting en Bouwnijverheid);oa. de reservering van kontin
genten w.w.- eri premiewoningen,door E.Z. te verdelen over de 
stimuleringsgebieden~ . 
Verkeer en Waterstaat,Volkshuisvesting en R~O. en E.Z. zijn ver
tegenwoordigd in de CIOP (Commissie Industriele Ontwikkeling · 
Probleemgebieden),welke door de laatste wordt voorgezeten.De 
CIOP stelt ism. provincies en gemeenten de meerjareninfr·astruk
tuurprogramma's tbv. stimulerings- en herstruktureringsgebieden op 

?.Het ministerie van Binnenlandse Zaken.Niet alleen via de af
zonderlijke begrotingen van de afzonderlijke departementen zijn 

. gelden beschikbaar voor allerlei projekten in de stimulerings
_gebieden,-ook kunnen gemeenten in stimuleringsgebieden via de 
provinciale besturen een beroep doen op een bijzondere uitkering 

· ui t bet gemeentefonds ( 15). De ekstra bijdragen in · het gemeente
·fomds tbv. infrastrukturele projekten of sociaal-kulturele voor-

. zieningen ·zijn afkomstig van Binnenlandse Zaken.Dit ministerie be
slist ook over de . aanvragen. 

8.Hetministerie· van Landbouw en Visserij.Dit departement verleent 
prioriteit aan ruilverkaielingsprojekten in stimuleringsgebieden. 
Er bestaat .een wederzijdse afs temmingtussen bet landhouwbeleid . 
ter verbetering van de eksterne produktieomstandigheden en het 
regionaal ekonomisch beleid;een. vertegenwoordiger van E.Z. heeft 
zitting in de Centrale Cultuurtechni~che Commissie,terwijl de · · 
direkteur van de Cultuurtechnische dienst lid .is van de CIOP. 

·. Het beleid van een aantal van de . 8 genoemde departementen word t 
bieronder ·mear uitgebreid behandeld. 

2.3.HET STIMULERINGSBELEID,RESSORTEREND ONDER ANDERE DEPARTE
MENTEN DAN E.Z. 

· 2.3.l.INLEIDING. 

_Hieronder volgt een bespreking van de diverse maatregelen die 
. sinds 1958 getroffen zijn in het kader van het regionaal sti
muleringsbeleid door de · belangrijkste departenienten,gen6emd onder 
2.2. . . . 
E.Z. blijft ·hier nog buiten bescb.ouwing;maatregelen van E.Z . komen 
uitgebreid aan de orde onder 2.4. bijde bespreking van bet re-

_gionaal-ekonomisch beleid . . 
De bespreking van de maatregelenVvan de diverse posteri -en hun 
toelichting- die in de a~btereenvolgende rijksbegrotingstukken · . .:: 
v.a . 1958 onder de verschillende departementen opgevoerd zijn in 
bet kader van het regionaal stimuleringsbeleid.Itt. de behandeling 
van het regionaal-ekonomisch beleid wordt bier niet veel meer 
dan een beschrijving beoogd;een beschrijving die .evenwel noodza
kelijk is voor de plaatsbepaling van dat regionaal ekonomisch be-
leid. . · · 
Bij de {nventarisatie _van de maatregelen is het soms moeilijk ·een 
scherp onderscheid te maken tussen zuivere stimuleringsmaatrege
len maw. maatregelen,gericht op opheffing van regionale achter- ·. 
stand in ekonomisch of sociaal-kultureel opzicht,en algemene 

V gebeurt aan de .hand 
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maatregelen ,die regionaal uitgevoerd worden.Vooral geldt dit . 
mbt.maatregelen van Sociale Zaken,zoals ook genoemd op pg.2-2 en 
2-3.Zo kan de regeling mbt. aanvullende werken van S.Z. in alle 
regio's toegepast worden (algemene regeling),maar kunnen. daar-
voor ekstra grote bedragen worden uitgetrokken .voor bepaalde sti-
muleringsgebieden (stimuleringsregeling). · 
Een ander voorbeeld van hetzelde departement vormt de -vroegere
trainingstoeslagregeling,het van rijkswege verstrekken -van een 
vergoeding aan de werkgever voor improduktieve loonkosten b~ 
opleiding van een werkloze arbeider · in het bedrijf.De regaling _ 
kon overal toegep~st worden (algemene regeling) maar in probleem-

. gebieden kwam eem werkgever er eerder voor in aanmerking (stitnu-
. leringsregeling) (21). · .·- · 
. Dit soort maatregelen met een algemeen en een stimuleringsaspekt 

zijn bij de inventarisatie iha. niet meegenomen. . 
Een _tweede moeilijkheid ligt in het onderscheid regionaal-sektoraal 
Zoals eerder gesteld kan het beleid mbt.bepaalde sektci~en van 
het bedrijfsleve~terk regionaal gebonden zijn zodat daarmee in 
feite tegelijk van een sektoraal en van een regionaal.beleid spra-

·ke is.Deze moeilijkheid ontstaat vooral onder 2.4.,bij de besprekine 
van het .regionaal-ekonomisch beleid van E.Z.;het sektorstruktuur-

_beleid ressorteert ook onder E.Z. · 
De inventarisatie blijft in eerste instantie beperkt tot maatre
gelen die van belang waren/zijn voor het Noorden cq. O.Groningen. 
Van stimuleringsmaatregelen;genomen uitsluitenimbt. andere gebie
den (oa. het herstruktureringsgebied Zd.Limburg) worden alleen . · 
de meest belangrijke vermeld. · 
De bedragen,die de uitvoering van de diverse maatregelen gekost 
heef't worden niet genoemd.Dit omdat bedragen,in de rijksbegroting 
opgevoerd voor ·bepaalde artikelen,ramingen zijn;soms wordt geen . 
enkel bedrag genoemd maar volstaan met een 'meinoriepost';soms 
vinden verschuivingen plaats van posten van het ene_ artikel 
naar het andere;soms worden uitgetrokken bedragen later bij amen_:. 
dement gewijzigd.Tijd om ekstra . inf'ormatie hierover te . verzamelen 
ontbrak. · · · . · · 
Per regaling wordt tussen haakj-es de periode binnen 1958 t/m 
1975 aangegeven waarvoor deze van kracht was. 
Voor 1975 waren nog niet alle rijksbegrotingstukken .beschikbaar. 

2.3.2.HET MINISTERIE VA~ ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. 

l.Bijzondere subsidies tbv. dekulturele begeleiding in de ont
wikkelings-Em probleemgebieden ~61 t/m•65) (de termen 'ontwik
kelings-,probleem- en stimuleringsgebieden'korresponderen met 
de verschillende ·toepassingsgebieden van het regionaal beleid 
in de opeenvolgende perioden). · 
2.Subsidies in de investeringskosten bij de aankoop van gronden, 
opstallen · en inrichting en _bij nieuw-aan- en verbouw ·van gebouwen 
in de ontwikkelings- en probleemgebieden (61 t/m 1 65). · · 
3.Subsidies in de investeringskosten bij de aankoop van gronden 
en de aanleg,bouw,verbouw en inrichting van akkomodaties ten 
dienste van de lichamelijke vorm~ng en de sport in de ontwikke-
lings- en . probleemgebieden ~61 t/m '65). · _ . 
Nal965' verdwenen deze artikelen uit de begroting tgv. de .ver
andering van ·het ministerie ·van O,K en W in 0 eri w. 
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4.Bijzondere subsidies tbv. voriningsinstituten voor. ·de leerplicht
vrije jeugd .in de· stimuleringsgebieden en in streken met omvang-

: rijke ruilverkavelingen (57 t/m '75). . 
Daarnaast moeten de verschillende regionale diensten voor onder
wijsbegeleiding genoemd worden die _door dit ministerie gesubsl.
dieerd worden in het kader van het BR\v-beleid.In 1972 waren dit -
naast de Schooladvies- en Begeleidingsdienst O.Groningen,diensten 
in Zeeland en de Oostelijke Mijnstreek.In 1974 kwamen daar oa. dien
sten voor N. en W.Groningen en ·de stad Groningen bij~De rijks
begroting voor 1974 (4):'Steun (aan regionale diensten voor 
Onderwijsbegeleiding -j.v.) wordt mn. gegeven aan onderwijsgebie- . 
den met veel kinderen uit de sociaal-zwakke milieus vooral in 
de steden,aan stimulerings- enherstruktureringsgebieden en aan 
regio's waar zonder speciale steun niets van de grond -lijkt te 
zullen komen'. 

f2.3.3.HET MINISTERIE VAN VOLKSHUISVESTING EN R.O. 

De voornaamste taak van dit ministerie mbt. de regionale stimule":"' 
ring bestaat -sinds 1960- uit de reservering van kontingenten 
w.w.-woningen voor kernen gelegen in stimuleringsgebieden;ver-
deling vindt dan pl~ats via E.Z. . . . 
De rijksbegroting voor 1960 (5):'Het ligt in het voornemen om 
bij de verdeling van het aantal ww-woningen dat in : l960 gesubsi
dieerd .zal worden,tbv. de probleemgebieden een aantal woningen · 
uit het landelijk_aantal af te zonderen en extra toe te wijzen uit
sluitend .voor de bevordering van vestiging en uitbreiding van 
de industrie in de aangewezen kerngemeenten'.Dit deel werd voor 
196o · -en voorde daaropvolgende jaren- bepaald op 2000 woningen, 
waarvan 356 voor de provincie Groningen (2l).Sinds 1961 bestaan 
dezelfde mogelijkheden mbt. premiewoningen. . · . 
Vanaf 1963 werd bij de 'normale' landelijke verdeling van het wo~ 
ningkontingerit de ekonomische groei als maatstaf ingevoerd voor 
de regionale woningbehoefte.Probleemgebieden die een ekonomische 
groei doormaakten kregen toen ook via de normale verdeling al 
meer woningen toegewezen (22).Miv.l97l werd weer een ander sys-
t&em ingevoerd voor de verdeling van de kontingenten ,gebaseerd 
op de lokale behoeften en realiseringsmogelijkheden.Reservering 
voor specifieke doeleinden is niet meer mogelijk uitgezonderd tbv. 
het regionale beleid . ( 48) • . · · · _· · 
De rijksbegrotiag voor 1971 (6) meldt dat in 1970 bekend werd ge
maakt dat de N.V.?hilips in Winschoten een nieuwe fabriek ging 
stichten met een personeelsbezetting van 700 pers.,terwijl op 
korte termijn het bedrijf in Stadskanaal met 450 arbeidsplaatsen 
zou worden uitgebreid.Daarom werd besloten over de periode 
'70 t/m t72 subsidie te reserveren voor een aanvullende hoeveel-
heid van ·1800 woningen,naast 100 ~- ww-woningen ekstra in 
de overige gemeenten in O.Groningen.Dan blijkt,ondanks het voort
durend 'nauwe overleg' tussen overheid en Philips over nieuwe 
vestigingen,hoe gering de feitelijke greep van die overheid op 
de ontwikkeling is;op basis van bovenstaande prognoses werd 
de nieuwe Philips-vestiging in Winschoten gepremieerd eri werden 
subsidiegelden voor ~kstra woningen gereserveerd en toegekend. 
De feitelijke ontwikkeling was nu dat het bedrijf in Stadskanaal 
mensen overplaatste naar de nieuwe vestiging in Winschoten om -
daar te voldoen' aan de door het ministerie gestelde premievoor
waarden.De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen bij Stads-
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kanaal was:in 1971:-512;in 1972:+20l;in 1973:+105 (een saldovan 
-206 in 3 jaar.ipv. de toegezegde +450 'op kate termijn'),ter
wijl de werkgelegenheid in Winschoten in 1973 aangegroeid was 
tot 451 ipv. de toegezegde 700 arbeidsplaatsen. 

In de in 1960 verschenen Nota inzake de ruimteljjke ordening · 
(de le nota R.O.) van dit departement wordt wel ingega~n op het . 
spreidings- en stimuleringsbeleid maar geen nieuwe instrumenten ·, · · 

.. specifiek op di~ beleid gericht,aangedrageg.Hetzelfde ·kanegezegd 
worden van de , 2 nota R.O. (1966) en het 1 deel van de 3 nota 

· R.O. (Orienteringsnota R.O. ,1974). · · 
Voor ·de uitvoering van de regionale planning iha. is het streek
plan het belangrjjkste beleidsinstrument~Bij de op laug. 1965 in 
werking getreden wet op de g.Q. werd de status van ·het streek-
plan . veranderd,wat ook de ten uitvoerlegging van het stimule
ringsbeleid ten goede kwam;van een provinciaal'bestemmingsplan' 
veranderae het streekplan in een provinciaal beleidsprogramma. 

2.3.4.HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT. 

Infrastrukturele werken worden bekostigd door gemeenten,provin
cies en door het rjjk. Gaa t de funktie die van de gemee.nte cq. pro-

. vincie te boven dan wordt .dit -mede- gefinancierd door het rjjk. 
Dwz. door het ministerie van E.Z. of van Verkeer en Waterstaat, 
of uit ·het rijkswegenfonds;worden bepaalde onderdelen van dit 
rjjkswegeriplan uit een oogpunt van regionale stimulering versneld 
uitgevoerd dan stelt E.Z. of Verkeer en Waterstaat ekstra gelden 
beschikbaar. · . ·· 
De meerjareninfrastruktuurprogramma's lopen via E.Z. 
De artikelen samenhangend met regionale stimulering,op de begro- · 
ting van Verkeer en Waterstaat: 
l.Werken · tbv. de ontwikkeling van z.w. en O.Groningen,O.Fries
land,N.O.Overijssel,O~West-Friesland (N.H-.),Z.W. en N.O.Brabant 
en N .-Limburg t • 58 t/m '65). · · . 
In 1966 veranderde dit · artikel in: · 
Bijdrage aan -het rjjkswegenfonds voor de vervroeging cq. verdere 
versnelling vd. uitvoering van waterstaatswerken tbv. de stimu-
leringsge bieden e66 t/m '70). . . 
2.Vervroeging cq. verdere versnelling van de uitvoering van 

· Waterstaatswerken met het doel de regiona1e industrialisatie 
te bevorderen (vanaf 66: ••• waterstaatswerken tbv. de stimule
ringsgebieden) ~60 t/m '74). · 
Ret 4-jareninfrastruktuurprogramma gedurende ·1960 t/m 1963 
valt ook onder dit artike1. 
De besteding van ge1den vindt p1aats op basis van adviezen van 
de ClOP. ·:· .;.E:.· . 

. . 

3.Bjjdrage voor het treffen van verkeersvoorzieningen ingevo1ge 
de Nota Noorden des Lands ('74). . . 
De rjjksbegroting voor 1971 (10):'De prioriteit die in het Noorden 
des Lands is gegeven aan de aan1eg van twee autosne1wegroutes 
die voor de ontsluiting van het gehe1e gebied en ter bekorting . 
van de afstand tot .. de bestaande economische zwaartepunten van be
lang zjjn,is minder .gebaseerd op de verkeersbehoefte dan op het 
streven de economische ontwikkeling van het Noorden te stimu1e_. 
ren'. 
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2.3.5.HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN. 

Het regionaal beleid van S.Z. is gericht op probleroen samenhan
gend met de arbeidsmarkt en dan ihb. met de zgn. 'aanbodszijde' 
van die arbeidsmarkt.Overigens wordt het regionaal stimulerings
beleid op sociaal/kultureel gebied niet door s.z. gekoordineerd 
maar door CRM (MW). 
Hieronder zal de inventarisatie van maatregelen/regelingen in 
eerste instantie beperkt blijven tot !outer stimuleringsmaatre
gelen;maatregelen,primair voor andere dan regionale stimul~rings
doeleinden bedoeld (bv. voor konjunktuurpolitieke doeleinden),die 
daarnaast ook nog een 'stimuleringsaspekt'vertonen blijven buiten 
beschouwing. . . · 
Artikelen die primair betrekking hebben .op ·de regionale stimule~ 
ring, op de begroting van s. Z~ : . . 
l.Uitgaven verband houdende met ·aktiviteiten op het gebied van 
voorlichting omtrent de arbeidsvoorziening,vooral in ~ebieden 
met strukturele wijzigingen of moeilijkheden (58 t/m 65). · · 
2.Subsidies .in de kosten van oprichting of uitbreiding van werk
plaatsentbv. de sociale werkvoorziening in de ontwikkelingsge-
bieden (vanaf '64~( ••• )in de probleemgebieden;va.'68:( ••• )in de 
stimuleringsgebieden; va. '70: ( ••• )sociale werkvoorziening in · . 
het kader van het BRW~beleid) ~58 t/m '75). · · 
3.Uitgaven tbv, de·arbeidersbescherming ivm. de versnelde in
dustrialisatie der ontwikkelingsgebieden - ~59 t/m'64). 
De memorie van toelichting voor '59 spreekt hierbij over bevor
dering van'een meer verantwoord personeelsbeleid'. 

·De memorie voor '64 noemt in dit verband oa •. de faktoren •werk-
. tempo,~limaat,arbeidstijden,mate van luchtverontreiniging,lawaai ' ·• 
4.Subsidiering van het sociaal plan in de probleemgebieden (1962)·. 
5.Subsidiering in de kosten van stichting van zwembaden in het 
kader van het BRW-beleid (1970- ) • .. · · 
Di.t artikel wordt in 1972 opgevoerd in de begroting .van het 
-nieuwe..;. departement van Volksgezondheid en Miljeuhygiene • . 
6.Kosten van arbeidsvoorzieningsmaatregelen ter be,vordering van 
de regionale ontwikkeling ~74 J75). · · . · . · · 
Mbt. de regionale arbeidsvoorziening wordt in de rijksbegroting 
voor 1973 opgemerkt:'In de Nota Noorden des Lands en Limburg 
wordt een aantal maatregelen voor die gebieden aangekondigd. 
Daarop aansluitend zullen arbeidsvoorzieningsmaatregelen worden 
genomen om een betere onderlinge afstemming van de vraag- en 
aanbodsverhouding op deze regionale arbeidsmarkten te bewerk
stelliggn_· ( ••• ). \Verkgelegenheidsstruktuur ·. en arbeidsmark~si tuatie 
zijn onlosmakelijk verbonden'. · 
De uitwerking hiervan volgens de memorie van toelichting bij 1974 · 
(ll):'Ter uitvoering van de maa~regelen,aangekondigd in de nota's 
Noorden des Lands en Herstrukturering van Zd.Limburg 1972 is . . 
voor 1973 voor S.Z. een bedrag beschikbaar van 7 mln.( ••• ).Voor 
de ontwikkeling van bedoelde aktiviteiten in 1974 wordt thans 
uitgetrokken een bedrag van 9 mln.,waaruit zullen worden bestre-
den de kosten verbonden aan: · 
a.de toepassing van de Bijzondere Migratieregeling Noorden des 
Lands; . . 
b.stimulering van scholingsprojekten in het kader . van de samen
werking tussen overheid en bedr~fsleven; 



c.aktiviteiten van de Stichting Herplaatsing Werknemers in de 
(Groninger) Confectieindustrie; 
d.de overige plaatsingsbevorderende maatregelen; 
~.scholing van grotere aantallen kursisten,mogelijk geworden door 
kapaciteitsuitbreiding van bepaalde centra voor vakopleiding van · 
volwassenen; · . 
f.subsidiering van het ~edrijfsvoorlichtingsprojekt Noorden des 

. Lands. · 
ad a.Na 1958 .werden de verhuispremies,zoals die daarvoor golden 
voor werklozen die uit de oritwikkelingsgebieden verhuisden 
naar het westen,afgeschaft.Deze gebieden werden daarmee niet 
langer beschouwd als leveranciers van arbeidspotentieel voor de · 
overspannen arbeidsmarkt in het westen;bovendien zag men in dat 
bevordering van de uitmigratie zeker op de lange termijn geen 
oplossing kon zijn voor de strukturele werkloosheid in de achter-

/gebleven regio' s. Integendeel,door het wegtrekken van jongere, · 
iha. meer gekwalificeerde arbeidskrachten raakte de streek nog 

.verder in de problemen;de middenstand werd er de dupe van en, 
wat vanuit ondernemersstandpunt als reel arbeidsaanbod werd 
beschouwd,daalde nog verder,zodat het vestigingsklimaat verder 
achteruitging.Bovendien was de uitmigratie voor het grootste 

· gedeelte gericht op de westelijke konsentratiegebieden.Sinds 
1958 ging men de bezwaren van verdergaande konsentratie in het 
Westen steeds meer onderkennen. 
Na 1960 werden toeslagen in verhuiskosten gegeven aan werklozeri 
die binnen het probleemgebied migreerden naar een van de . aange~ 
wezen ontwi~kelingskernen en eveneens aan arbeidskrachten die als 
vaste kern met een b~drijf uit het Westen naar een ontwikkelings
kern verhuisden (lO).Deze verplaatsingskostenregeling bestond 
uit:a.eenmalige vergoedingen,zoals ver:Q.uis-,overtochts- en herin
richtingskosten en 

b.vergoedingen voor periodieke verplaatsingskosten van tijde-
lijke aard zoals pension- en/of pendelkosten. . 
BjJ andere verplaatsingen ·dan de twee genoemde kon men op het . 
eerste deel van deze regeling aanspraak maken.Uitzondering hier
bij vormt migratie naar het Westen,waar geen tegemoetkoming werd 
.verleend tenzij in bijzondere gevallen. · . 
Sinds 1971 bestaat de Bijzondere Migratieregeling Noorden des 
Lands,een verplaatsingspremieregeling voor werknemers die met · 
hun bedrijf meeverhuizen naar ·het Noorden. 
S~Z. kan ook gelden beschikbaar stellen voor de uitvoering van 
infrastruktuurprogramma's,zoals deze in de begrotingen van E.Z •. 
worden opgevoerd,voorzover uitvoering daarvan gebeurt in het 
kader van het A.W.-beleid. 
De rijksbegroting van 1960 hierover ( 10) : 'De.ze wijze van samen- . 
werking acht de ondergetekende een zeer gelukkige kombinatie 
van werkloosheidsbestrijding en urgente struktuurverbetering'. 
Dit is dan des te belangrijker omdat,zoals in de memorie van 
toelichting in de rijksbegroting voor 1965 opgemerkt wvrdt,het 
grootste deel van de behoefte aan aanvullende werkgelegenheid 
in de Noordelijke provincies was gekonsentreerd. 

2.3.6. RET MINISTERIE VAN CRM. 

Dit departement is belast met de koordinatie van het regionaal 
stimuleringsbeleid op sociaal-kultureel gebied.Eveneens wordt 



gesproken · over 'maatschappe1ijke bege1eiding van de regiona1e 
industria1isatie' ,over 'socia1e stimuleringsmaatrege1en', 
over•socia1e R1anning'en 'bUzonder regionaa1 we1zUnsbe1eid'. 
Ana1oog aan de verandering van het gebied in 1959,waarop het 
regionaa1-ekonomisch be1eid van toepassing was (de ontwikke-
1ingsgebieden gingen op in de prob1eemg.ebieden), veranderde ook 
het werkgebied van het regionaa1 sociaa1-ku1turee1 be1eid.Zij 

het,dat van een zekere vertraging sprake was;in 1960 werd een 
begin gemaakt met het be1eid tav. de prob1eemgebieden terwij1 
dat mbt. de ontwikke1ingsgebieden afgerond werd. · 
Net a1s bij het regionaa1-ekonomisch be1eid wordt hierbU in eerste 

·instantie prioriteit ver1eend aan de aangewezen ontwikke1ings- · 
kernen.'De maatrege1en op maatschappe1Uk,hygienisch en ku1turee1 
terrein moeten in dit verband worden gezien a1s bege1eiding van 
de industria1isatie en a1s zodani~ dee1 uitmaken van het tota1e 
terzake gevoerde regeringsbe1eid.Zij zu1len derha1ve gericht die
nan te zijn op het zovee1 moge1ijk in de pas doen b1Uven van de 
socia1e met de economische ontwikke1ing en de daaraan ten 
gronds1ag 1iggende konsentratiegedachte dus moeten vo1gen ten-
einde afwijkende be1eids1ijnen te vermijden'(12). 
Duide1ijk wordt hiermee nog eens het vo1gende,komp1ementaire ka
rakter van het be1eid van CRM (MW) . tov. het regionaa1-ekonomisch 
van E.Z. benadrukt. 
De verdee1s1eute1 voor het genoemde afrondingsbe1eid mbt. de 
verschi11ende ·ontwikke1ingsgebieden berustte op de vo1gende 
kriteria: 
1.het inwoneraanta1 in de ontwikke1ingsgebieden; 
2.de hierbij behorende op:eerv1akten; · · 
;..het aanta1 nieuw gekreeerde arbeidsp1aatsen in de industria1i
satiekernen. 
Voor de ontwikke1ingsgebieden werd,evena1s voor de prob1eemge
bieden,de he1ft van het beschikbare bedrag gereserveerd voor 
sportve1den en zwembaden 'op grond van ervaringscijfers'(13). 
De verdee1s1eute1 .voor ge1den tbv. het be1eid mbt. de prob1eem
gebieden was gebaseerd op de vo1gende kriteria (14): 
1.het inwonerta1; 
2.de opperv1akten; 
3.het vertrek- en geboorteoverschotover de jaren '55 t/m'59; 
4.het aanta1 nieuw gekreeerde en nieuw te kreeren arbeidsp1aatsen 
'b1ijkens verzoeken om premietoes1ag tbv. de bouw van industrie- · 
ha1len,we1ke in behande1ing zijn'. · · 
(Het .1aatste kriterium onderstreept het komp1ementaire karakter 
tov. het regionaa1-ekonomisch be1eid). . 

· De besteding van ge1den is dan in eerste instantie een zaakvan 
de provincia1e besturen. · 
Bij de monde1inge behande1ing van de begroting 1964 werd vanuit 
de Tweede Kamer voor het eerst een gedeelte1Uke 1oskoppe1ing 
bep1eit van het sociaa1 stimu1eringsbeleid van het regionaa1-
ekonomisch be1eid:'een be1eid dat op zichze1f niet gekoppe1d 
hoeft te zijn aan ekonomische maatrege1en en cu1tuurtechnische 
werken'.Maatschappe1ijke gezichtspunten. ze1f zouden het uitgangs-
punt moeten vormen (16). . . 
De verze1fstandiging komt na '66 enigszins tot uiting in het 
feit dat naast de stimu1eringsgebieden ook een vUfta1 rui1verka
velingsgebieden in het be1eid werden betrokken.Daarnaast vindt 
ook een orientatie p1aats mbt. de sociaa1-ku1ture1e be~e1eiding 
van prob1emen in stadswijken. · 



In de begrOting voor 1968 wordt voor het eerst gesproken over 
'bijzonder regionaa1 we1zijnsbe1eid'.In dit jaar 1iep de be1eids-
periode 1966 t/m 1968 voor de stimu1eringsgebieden af.De eind 
1968 ingeste1de Cie.BRW werd be1ast met de uitvoering van het 
brw-be1eid,vastgeste1d voor de periode 1969 t/m 1972. 
Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen (17): 
a.stimu1eringsgebieden;in bet be1eid komt meer dan daarvoor de 
nadruk te 1iggen op het tot stand brengen in een aanta1 centrum
gemeenten van voorzieningen met een stede1ijke of streekfunktie 

. lin Groningen zijn dit:Delfzij1,Groningen,Hoogezand-Sappemeer,Veen,... 
dam,Leek,Onstwedde (Stadskanaa1),V1agtwedde en Winschoten). 
Dit in aans1uiting op de doe1ste11ingen van het regiona1e indus
tria1isatiebe1eid en de denkbee1den in de 2e Nota R.O. over ver
stede1ijking en ekspansie; 
b.gebieden buiten de stimu1eringsgebieden,die een maatschappe-
1ijke achterstand hebben en waarin grote rui1verkavelingen 1iggen; 
c.het herstruktureringsgebied Zd.Limburg; 
d.enke1e grote steden. buiten de stimu1eringsgebieden.Een eksperi
mentee1 be1eid wordt gevoerd in Amsterdam,Rotterdam,Ape1doorn .en 
Enschede;aan de hand hiervan wordt nagegaah hoe het we1zijnsbe-
1eid tbv. nieuwe stadswijken er uit . moet gaan zien. · 
De verschi11ende gebieden zijn ingetekend op krt.1.Verge1ijking . 
met krt.5 onder pt.2.4.5.2. dat het gebied in bee1d brengt,waarop 
het regionaa1-ekonomisch toendertijd betrekking had,maakt duidelijk 
dat het brw-beleid hier ruimte1ijk praktisch mee samenvie1,uit
gezonderd de gebieden onder b en d. 
Tav. de stimu1erings- en herstruktureringsgebieden ge1dt nag 
steeds dat het brw-be1eid duide1ijk komp1ementair is aan het ; ~ 
regionaa1-ekonomisch be leid. . 
Zo wordt blj de rijksbegroting voor 1973 (18) opgemerkt: 
'In de periode 1969-1972 werd het aksent ver1egd naar een aanta1 
centrumgemeenten daarin (inde stimuleringsgebied.en -j.v.).Door 
bunde1ing van krachten kon een grater effekt verkregen worden 
tbv. een aantrekke1ijk vestigingsk1imaa~it mede in het 1icht van 
de be1eidsdoelstel1ingen van de ruimtelijke ordening'. 
Echter a1s media 1971 het aanta1 gebieden,waarop het regionaa1-
ekonomisch be1eid van toepassing is,ingekrompen wordt tot het 
Noorden en Zd.Limburg,wordt het toepassingsgebied van het brw
be1eid voor de va1gende be1eidsperiode niet ana1oog gewijzigd. 
We1 vindt er na het · af1open van de be1eidsperiode '69 t/m ··72 
een konsentratie van het be1eid p1aats op het Noorden en Zd.Lim
burg.Bavendien zal in de periode '73 · t/m '76 het beleid voor de 
overige 1andsdelen (noorde1ijk Nd.Ho11and,Zee1and-oost en enke1e 
de1en van west- en midden-Brabant en noord- en midden-Limburg) 
een af1opend karakter dragen.In de meeste van de 20 stimu1erings
kernen za1 het gevoerde brw-beleid worden afgerond,een aanta1 
strukturee1 achtergeb1even gemeenten uitgezonderd. 
In de nieuwe be1eidsperiode kom.t een sterker aksent dan voorheen 
te 1iggen op de stede1ijke problematiek (nieuwbouwwijken). · 
In een beperkt aantal maatschappelijk stagrierende agrarische ge
bieden met ingrijpende ruilverkavelingen za1 het be1eid worden 
voortgezet.In de periode '73 t/m'76 zal het stimuleringsbeleid 
voor het Noorden zich richten op . een beperkter aantal centrum
gemeenten.'Gebleken is dat de sociaal-kulturele infrastruktuur 
van het Noorden,vergeleken,met de rest van hetland en mn. het 
Westen,niet s1echt is.Voor een belangrijk deel is dit te danken 
aan het gevoerde BRW-beleid.Een aantal gerichte . stimulerende 
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maatregelen blijft echter nodig.Het blijft immers van belang om . 
vroegtijdig een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te realiseren, 
waardoor het vestigingsklimaat voor o.m. ondernemingen en migran
ten verbeterd wardt •. Naast subsidiering van . voorzieningen wordt 
hierbij ook gedacht . aan de bevordering van een doelmatig organi
satiepatroon en management van de samenlevingsopbouw,de maat
scha!>pelijke · en cult.urele dienstverlening en de gezondheidszorg 
( ••• ).In de structureel ac:p.tergebleven regio O.Groningen zal het 
BRW-beleid het door de regering gevoerde stimulerings- en werkge
legenheidsbeleid dienen te ondersteunen ( ••• ).Gedacht wordt aan 
het bevorderen van opbouwaktiviteiten als wenselijke aanvulling 
op de onderwijsbegeleiding en het ·ekstra stimuleren van aanvullen
de vormings- en voorlichtingsaktiviteiten,mn. voor de werkende 
jeugd' (18). . . 
En mbt. het herstruktureringsgebied Zd.Limburg: 



'De sociale problematiek tgv. de m~nsluitingen maakt BRW
steun voor dit gebied nog noodzakel~k.Het beleid zal zich 
vanaf ·1973 vooral richten op subsidiering van projekten.die 

-direkt z~n gericht op het opvangen van de sociale gevolgen van 
de m~nsluitingen'. .. 
Kriteria,op basis waarvan gebieden aangewezen worden die inaan
merking komen voor BRW-steun (19): 
-b~zondere taakstellingen:groeisnelheid · (ruimtel~ke taakstelling). 
stimulering van de werkgelegenheid (aanwljzing door het minis

:.:terie van E.Z.) en struktuurveranderingen .(herstrukturering 
Zd.Limburg,ingr~pende ruilverkavelingen) ;. ··: . 

-voor.zieningenpeil :e;egevens van het CBS over sociaal-kul turele 
akkomodaties (1969) en sportakkomodaties (1970) en sinds die 

.jaren in deze sektoren tot stand gekomen akkomodaties; 
-vormen van· maatschappelijke achterstand :ge1ndiceerd door deel-

/ 
name aan de diverse . vormen van voortgezet·. onderw~s,arbeidsreser
ve en inkomen. 

Stimuleringsmaatregelen worden door CRM genomen -mede- op grond 
van adviezen en peilingen van behoeften van en door de provincia
le plankommiss.ies onder verantwoordel~kheid van G.S~Deze .peili.ng 
is -volgens het verslag in de r~ksbegroting voor 1959 (11)- · 
gericht op een beperkt aantal ·investeringsobjekten t.w. dorps
ce_ntra, buurthuizen, w~kgebouwen: (kruisvereningingen), sociale 
werkplaatsen (t/m '65),sportvelden,klubhuizen,leeszalen,zwem
baden,kulturele centra.De ICO (Interdepartementale Commissie 
Ontwikkelingsgebieden),na 1959 de ICP (Interdepartementale 
Commissie Probleemgebieden) en na 1965 de Interdepartementale 
Commissie voor de Stimuleringsgebieden,heeft eveneens een advi
serende taak.In 1968 ging deze kommissie samen met de kommissie
BSV (-voor gebieden met Bijzondere Structuurveranderingen),die in 
1965 ingesteld was door de ministers van MW,OK en W,SZ en V, 
en Landbouw Visser~ en Voedselvoorziening,over in de interde
parte~entale kommissie B~zonder Regionaal Welzijnsbeleid (BRW). 
Artikelen mbt. regionale stimulering op de begroting van CRM (MW) 
l.Maatschappel~k werk tbv. gebieden met b~zondere struktuur- · 
veranderingen (58) • . · · . · r 

2.Subsidies verband houdende met investeringen in het kader van 
de sociale planning in de ontwikkelingsgebieden (sinds 60: •• ~in 
de ontwikkelings- en probleemgebieden;sinds 66: ••• in de stimulerin~ 
gebieden) (59 · t/m~75). · · . 
In 1973 werd het artikel veranderd in:' ••• met investeringen in . 
het kader van · het BRW-beleid',waarb~ dan een onderscheid werd 
gemaakt naar:a.stimuleringsgebieden; 

b.herstruktureringsgebied Zd.Limburg; 
c.maatschappel~k stagnerende gebieden; 
d.stedel~ke gebieden. 

3.Subsidies in aktiviteiten tbv. samenlevine;en en groepen ivm. 
b~zondere struktuurveranderingen (60 t/m 62).Hieronder viel · 
oa. 'agrarisch-sociale voorlichting',waarvan de subsidiering 
plaatsvond samen met het ministerie van Landbouw en Visser~. 
4.Algemene uitgaven ·voor de probleemgebieden (sinds 65: ••• en 
grote ruilverkavelingsgebieden;sinds 67: ••• voor de stimulerings
gebieden en streken met omvangr~ke ruilverkavelingen;sinds .71: 
••• voor de sociale planning in de stimulerings- en andere gebie
den (62 t/m 75). 



5.Bijzondere subsidies voor aktiviteiten op kultureel en maat
schappelijk terrein ivm. de struktuurveranderingen in Z.Limburg 
(sinds '68:ivm. de herstukturering van Z.Limburg;sinds '73: 
ivm. de herstrukturering van Z.Limburg en het stimuleringsbe-

. leid in het Noorden des Lands) (67 t/m 75). 
6.Subsidies en voorschotten verband houdende met investeri~gen 

· in het · kader van de sociale planning in het herstrukturerings-
gebied Z.Limburg (68 t/m72). . . 
? .Bijzondere subsidies tbv . de kulturele begeleiding in de stimu
leringsgebieden en in streken met omvangrijke ruilverkaveliri.gen 
(68 t/m 72). · · 
8 . Subsidies en voorschotten verband houdende met investeringen 
in het kader van de sociale planning -in maatschappelijk stagneren
de gebieden waarin ruilverkavelingen liggen (70 t/m :72). 
~.Samenlevingsopbouw in sebieden met bijzoridere struktuurverande
'ringen w.o. O.Groningen (72 t/m 75) . 



2.4.HET MINISTERIE VAN EKONOMISCHE ZAKEN;HET REGIONAAL
EKONOMISCH BELEID. 

· 2.4.~.INLEIDING. 

Hieronder volgt een beschr~ving en -voorlopige- evaluatie 
van de verschillende beleidsperioden van het regionaal-ekono-
misch beleid. · 
De periodefndeling,die afgestemd moet z~n op het beoordelen 

·. van de effektiviteit van de getrcffen maatregelen,is niet zonder 
problemen.De veranderingen in doelstellingen van het beleid,de 
veranderingen in beleidsmaatregelen en de veranderingen in het 

·toepassingsgebied vallen vaak niet samen op hetzelfde t~dstip. 
De periodefndeling hieronder is zoveel mogel~k gebaseerd op 
principiele beleidsombuigingen dwz.veranderingen van doelstel
lingen gepaard met ~zigingen in het maatregelenpakket en even
tueel het gebied van toepassing.Daarmee wordt de indeling ge
volgd zoals die ook in de beleidsstukken van E.Z. gehanteerd 
wordt. 
A.l~ereerst wordt,aansluitend b~ wat hierover geschreven is in 
het projektverslag (l),nog eens ingegaan op de periode v66r 1958. 

2.4.2.FASE l:DE PERIODE 1951 t/m 1958. 

In 1946 ward voor het eerst. door de centrale overheid ·aandacht 
geschonken aan regionale-industrialisatie-problemen.Het gold 
hisr de moeilijkheden in Z.O.Drente tgv. een afbrokkeling van de 
bestaansbronnen in de turfwin...ung bij een stark g~oeiende bevol
king.Het een en ander mondde in 1951 uit in een regionaal ont
wikkelingsplan voor Z.O.Drente • 

. Oak in een aantal andere regia's waren er problemen;de agrarische 
sektor overheerste hier en kon geen voldoende werkgelegenheid · 
b~eden voor de aanwas van de beroepsbevolking.In 1952 werden 
dan ook naast Z.O.Drente 8 andere 'ontwikkelingsgebieden' aan
gewezen (zie kaart 2).De kriteria voor a~nwijzing waren (23): · 
l.aanwezigheid van akute strukturele werkloosheid; · · · 
2.oplossing dmv. migratie is niet mogelljk; . 
~.oplossing door industrialisatie in het gebied dmv. de verba-
taring van vestigingsfaktoren is wel mogelijk; · 
4.de hiervoor vereiste investeringen van overheidswege moeten 
beperkt bl~ven. 
De centrale doelstelling mbt. de ontwikkelingsgebieden luidde 
dan ook:bestrijding van de akute strukturele werkloosheid~ . 
Een drie-tal principes lag aan het regionale industrialisatie 
beleid ten grondslag (24): · · 
l.De

9
vrijheid van vestigingskeuze voor de individuele ondernemer. 

De 1 nota inzake de industrialisatie van Nederland in 1949: 
•de ondernemer (dient) geheel 'vrij te z~n in het kiezen van een 
vestigingsplaats,omdat daze keuze van veel invloed kan zijn op 
de b&drijfsresultaten•. . 
De 6 nota (20) stelt:'In de gegeven situatie behoeft ( ••• )het 
onmiddell~ke belang van de ondernemer bepaald niet alt~d para~ 
lel te lopen met het algemeen landsbelang,dat de industriele 
ontwikkeling van andere landsdelen (dan het westen) en dus een 
grotere spreiding van de industriele vestigingen noodzakel~k 
maakt'.Een vergunningenstelsel wordt niettemin afgewezen omdat 
.de ondernemer 'beter dan de overheid de voor- en nadelen van 
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een bepaalde vestigingsplaats (kan) beoordelen .(dwz.alleen de 
bedrijfsekonomische en niet de maatschappeljjke voor- en nadelen 
-j.v.),doch wat belangr~ker is,hjj moet juist als ondernemer de 
consequenties van zjjn vestigingskeuze dragen' .·naarnaast zou 

.. een vergunhingenstelsel belemmerend .werken 'op het initiatief 
en de activiteit van de .ondernemer en daardoor de Nederlandse 
economie in haar totalit~it ( ••• ) schaden• • 

. Bet principe van vr~heid van vestigingskeuze is tot aan de aan
··· -vaarding van de -voorlopige- wet Selectieve . Investeringsregel,ing 

· (SIR) door de Eerste Kamer in !eb.l974- bepalend geweest voor 
de gehanteerde regionaal-ekonomische maatregelen (25). 
2.De oplossing voor spreiding .van de· industria wordt dan ook 
gezocht in een 'positief' en geen restriktief optreden van de 
overheid,nl.door verbetering van primaire en sekundaire vesti-
tgingsfaktoren in regio's buite~ de Randstad ihb. in de ontwik-
·kelingsgebieden. ' ·. . · • · . 
3.Spreiding van .de industrialisatie door regionale konsentratie. 
Bet regionaal beleid wordt gekonsentreerd op een aantal aange
wezen kernen,om een zo groot mogelijk effekt te bereiken en om 
te kunnen konkurreren met de traditionele werkgelegenheidscen-
tra. . · · · · · 

. . . 

De· (•regionaal-ekonomisc~e•) . maatregelen,genomen tbv. de regio
riale industrialisatie van de ontwikkelingsgebieden kunnen worden 

-onderscheiden .in ·(20): . 
A~Klimaatverbeterende maatregelen,w.o.: 
l.verkeersvoorzieningen, · 
2.waterleidingwerken, . 
3.industrieterreinen; ·via-de prjjsreduktieregeling ·wordt de~ aan-· 
· · leg van · indilstrieterreinen . gesubsidieerd.Het rjjk verleent · 
hierbij ' aazf.de gemeente eeri subsidie van 50fb "van··ae . direkte ·in:..·
vesteringskosten tot een maks. van /2,50 per m2 netto verkoop- · 
baar terrein en !250.000 in totaal.Op deze wijzekan degemeen.te 
een reduktie geven op de grondpr~s aan ondernemers bjj uitbreiding/ 
nieuwe vestiging op het . terrein. 
B.Stimulerende maatregelen.Hieronder vait de premieregeling 
'Bevordering Industrievestiging Kerngemeeriten' (BIK),welke .op 

' 30 juli 1953 van toepassing . werd verklaard op 4-2 plaatsen die 
als iridustriekern waren aangewezen (zie krt. 2). · . · . 
De premieregeling kwam op het volgende neer.Het ministerie van 
E.Z. kon,bij vestiging o! uitbreiding van een industrieel ·bedrij! · 
in een kerngemeerite ,aan de onderneming een premie .toekennen van .· 
25% van de bouwkosten van de nieuwe bedrijfsruimten. tot een maks. 
van f 25,~ per m2 nuttige vloeropp. · 
Voorwaarde was dat min. 500 m2 nuttige vloeropp. gerealiseerd 

· werd en dat per 50m2 nieuw gebouwde ·vloeropp. tenminste . ~~n 
als werkloos geregistreerde arbeidskracht uit het gewest in het 
bedrij! tewerkgesteld werd. · . . . . . . · . 
Via deze tewerkstellingsvoorwaarde slootdeze regaling aan op de 
doelstelling tav. de ontwikkelingsgebieden,nl.bestrijding van de 
akute strukturele w~1;fl9ggheid. . • · · . . . 
Niet de ·gehele perio~eVheeft voor het op kaart 2 aangegeven gebieg 
de premieregeling BIK gegolden.De oorzaken hiervoor waren van 
konjunktuurpolitielteaard ('ZO) :'Aangezien oiv. de premieregeling 
de werkloosheid mn. in de ontwikkelingsgebieden en incidenteel 

· te stimuleren kernen ten westen van de Gelderse .IJssel tot· 



geringe properties kon worden teruggebracht en mede · rekening 
boudende met de toegenomen scbaarste op de arbeidsmarkt,waar
door een stimulans van overheidswege de spanning tussen vraag 
en aanbod van arbei~skrachten alleen maar zou vergroten,werd 
begin 1957 de premieregeling voor deze gebieden buiten werking 
·gesteld' .Gezien het hogere werkloosheidscijfer van ontwikkelings
gebieden en kernen ten noordoosten van de IJssel,werd bier de 
premieregeling gehandhaafd.Echter 'de bestedingsbeperking noopte 

.·. ertoe dat hier de toepassing mbt. · industriele uitbreidingen · 
werd opgebeven'.De. stijging van de werkloosheid eind .l957 1eidde 
er ecbter toe dat voor 1958 de regaling weer in zijn gehee1 . 
gold voor bet gebied ten noordoosten van de Ge1derse IJsse1 en 
voor Etten en. Rucpben. · 
Naast deze maatregelen die in bet kader van bet regionaal-ekono
miscb beleid werden genomen,zijn nog . andere maatregelen te noe
m~n,die .voor deze periode van belang zijn geweest maar die vallen 
buiten de kompetentie van E.Z. : -tegemoetkoming in de verhuiskos
ten van .werk1ozen die uit gebieden met strukturele werk1oosheid 
migreren naar andere landsdelen (SZ en V); · . . 

· . -reservering van kontingenten 
woningen tbv~ ·de industria1isat~ekernen (V enB); · · 

· · -overige maatregelen op sociaal-
. kultureel gebied ter verbatering van de sekundaire vestigingsvoor-
waarderi (SZ enV,MW,OK en W). . 

2.4.2.1~EVALUATIE VAN DE BELEIDSPERIODE 1951 T/M 1958. 

B~ bet onderzoek naar de e££ektiviteit van getroffen maatrege1en 
mbt. ge£ormuleerde doelstellingen,moeteneen aantal dingen dui
de1ijk onderscbeiden worden: 
a.Is de doelstelling bereikt ? . . . . 
b.Zo ja,in boeverre -is dit toe te schrijven aa:l de maatregelen? 
c.Zo nee, zijn de maatregelen toch in enige mate effektief ge
weest,in die zin dat zonder d.e maatregelen de doelste1lingen :riog 
minder bereikt zouden zijn (ala bier althans · sprake van kan zijn . · 
gezien de £ormulering van de · doe1stelling). · ·. 

. . . . 

· . IS DE DOELSTELLING BEREIKT ? 
Een scberpe uitspraak ·over het .a1 dan niet bereiken van de .. 
doelste11ing van het beleid in deze periode is in zijn a1gemeen
heid niet te doen •. De doelstelling luidde :bestrijding van de akute 

. strukturele werkloosheid.Hierbij ·ontbreekt ten eerste eeil k.rite
rium dat aangeeft wanneer wel :-en wanneer niet van bestrijding 

. sprake is;ten tweede een kriterium mbt.strukturele '.) werk1oosheid 
De gegevens over werkloosheid op basis waarvan in .de Ge industri

· a1isatienota het ·beleid -mede- geevalueerd werd staan weergegeven 
in .. tabel 1.De cij£ers die · in de tweede regel bij elk gebied zijn 

') In·de industrialisatienota's staat 'strukturele' werk1oosheid 
praktisch steeds voor 'langdurige' werkloosheid.Zonder bezwaar 
zou de de£initie van Van Schilfgaarde (26) van'strukturele werk
loosheid'toegepast kunnen worden:'het £eit dat een klasse van 
werkzoekenden geen werk kan vinden dat aansluit bij de eigen op-

. leiding en kapaciteiten'.Strukturele werk1oosbeid uit .zichdan 
· ala langdurige werkloosheid;een werkloosheid die ·niet ophoudt te 
bestaan in een vo1gend seizoen of bij ·. een andere konjunktuurstand • . 

. De . strukturele werkloosheid in de ontwikke1ingsgebieden was een 
gevolg· van bet fait dater te weinig werkge~egenheid was in ·de . 
overheersende ·agrarische sektor voor de aanwas . van de beroe-osb.e-

·vo1king.Zie ook . ·' noot .·3 bij ~~~t,~_l. · _;_L_· -.-· ._.· ---~-- _.• 
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tabel 1. bron: 6 1 industrialisatienota. · 

opgenomen,z~n schattingen van de struktuurwerkloosheid {op 
basis waarvan deze schattingen hebben p1aatn gevonden staat 
niet verme1d in de nota). . . 
Aangezien de cijfers niet,~ gekorrigeerd zijn voor de konjunktuur 
is voor de interpretatie van de cijfers ekstra informatie nodig ·• 
over de · stand van de konjunktuur (wordt in deze nota achterwege · 
ge1aten) ;1950-1953 laagkonjunktuur · . · •· . · 

1953-1957 hoogkonjunktuur · 
1957-1958 laagkonjunktuur (21)~ 

De begin en eindjaren van de be1eidsperiode '51-'58 z~ dus 
min of meer verge1~Kbaar.Overigens . is het verloop van de konjunk
tuur over de he1e periode vrij gunstig geweest;echte recessies, 
laat staan depressies deden zich niet voor. · 
Bij de doelstelling ging het om de tota1e strukt~ele werk1oosheid, 
de tabel bevat a1leen gegevens over de manne1ijke g. a .r. 
Wat betreft de tota1e gemiddelde manrielijke g.a.r~ geldt dat in 
het_ merendee1 -van de ontwikke1ingsgebieden en incidenteel te 
stimuleren kernen de ·cijf'ers tot eind 1952 een sterke stijging 
vertonen om daarna geleide1ijk te da1en_ • .Alleen in z. W. Groningen 
zljn de cijf'ers voor 1953 en 1957 nagenoeg gelijk. · · 
Kijken we nu naar de strukture1e werkloosheid (van mannen) dan 
zien we eveneens voor de meeste gebieden een stijging ·t/m 1952 . 
en vervolgens een geleidelljke da1ing (uitzondering:Z.\v.Groningen). 
De vraag of de .doelstelling in deze periode bereikt is,moet voor 
wat ·betreft de noorde1ijke ontwikke1ingsgebieden ontkennend worden 



beantwoord.Weliswaar ·is er een zekere afname in de strukturele 
werkloosheid waar te nemen sinds het beleid in 1952 (voor Z.O. 
Drente ·i n 1951) een aanvang nam,het absolute nivo waarop de 
strukturele werkloosheid zich na afloop van de periode be
vindt is nog_steeds aanzienlijk.In Z.W.Groningen is het nivo in 
1957 gelijk gebleven aan dat van het beginjaar van het beleid 
in 1952.In O.Groningen is het aantal sinds 1952 weliswa~r terug
gelopen van 1650 tot 1200 in 1957,dit nivo in 1957 is echt.er 

'hetzelfde als dat van 1950. 
Daarbjj komt dat de hier weergegeven abso.lute cijfers in f'ei te 
~stark gef'latteerd zijn:in de betrokken periode was sprake van ho
ge vertrekoverschotten uit de noordeljjke regio's,mn. uit O.Gro
ningen.Het zjjn juist de groepen mensen die ook op langere ter
mijn geen uitzicht hebben op werk in de eigen streek (en dus · 
tot de struktuurwerk1ozen zouden behoren) die uit de streek . 
migreren (en daartoe ook gestimu1eerd worden via verhuispre
mies).Taoel 2 brengt de bevo1kingsontwikke1ing voor de periode · 
1950 t/m 1q57 voor de diverse regio's in bee1d. · 
Ret bljjkt dat de tota1e bevo1kingsomvang in O.Groningen in deze 
periode is afgenomen.De terugloop in. de beroepsbevo1king b1jjkt 
uit de eerste kolom van tabe1 1. · 
Bedroeg de struktuurwerk1oosheid in O~Groningen in 1950 3,3% 
van de manneli,jke a.fhanke1jjke beroepsbevo1king·,in 1957 was dit 
3,4%. . . . . 
Voor de overige gebieden ku.imen · beha1ve tengevo1ge van uitmi
gratie · de struktuurwerk1qpsheidscljfers ook gef'1atteerd zijn 
als er sprake is van omvagrijk pendelverkeer over grote a.fstand;mn. 
geldt dit voor O.Westfries1and en Z.W.Brabant.Hier is sprake van 
een versluierde strukture1e werk1oosheid. · 

-~ .... ---~----- - - . --· . - . ·-. . -· ---
: · ·. . - ; · : · • If :4 uc1• ~ cijfas .. • ~~ ;cd*cleD • ..,.H 1 tltuli••a m- bltle )Ina 1950 II• 1956 

Zuid-We.t Gronincea 1 • ••• •• • 

Oastdijl< Groninsn • • • • 1 • 1 • • · 

Oor.c!ijk Fne.!aad 1 • ••••• • ••••• 

t ZLJid..Oost Drmtl'le . . • · .. · ~ .. • .. • • · f 
Noord-Oost o-·m;.sel • • • · • • • . . 1 
Oo!Uii; l< WntfricSlar.d • • • • • • • • I 
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l"oord-Oost :"oord-Brab:un •• ; . • • • 
l"oonlc~jk Limbura • • • • • • • - • 

~::::- :::··:::::: 
Vmray • • • • • • • ' • • - • - - • 
Paaaiqotn. • - • . • • • • • • ·, . • 
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tabel 2. bron: 6' industrialisatienota •. 

DE EFFEKTIVITEIT VAN DE NAATREGELEN. 
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1919J 
39381 

· .. :S611 
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Zoals inde in1eiding van 2.4.2.1. geschreven,kan,waneer de 
doelstel1ing niet bereikt is~toch sprake zijn van een positieve 
inv1oed van gehanteerde instrumenten op het benaderen van 'de 
doe1ste11ing.Er is dan toch nogenigszins sprake van van effek
tiviteit.Dat zou bier het geval kunnen z~n a1s tgv. het gehan
teerde instrumentarium we1 grote aanta11en arbeidsp1aatsen gere
aliseerd zouden zijn voor struktureel werklozen maar dat de uit
stoting uit de landbouw verhinderd had dat het aanta1 struktuur~ 
werk1ozen werd geminima1iseerd. 
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tabe1 3. bron: 6' industria1isatienota. 
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Tabe1 3 geeft de bedragen weer,uitgekeerd cq. toegezegd in . 
het kader van de ~remieregeling BIK,ingegaan 30 ju1i 1953 (maat
rege1 B. onder 2.4.2). - _ · _ 
De bedragen zijn een indikatie van het min. aanta1 arbeidsp1aatsen 
mbv. deze rege1ing gepremieerd. 
Gegeven de tewerkste11ingsvoorwaarde vau min. 1 werk1oze -~bei
der per 50m2 en het maks. uit te . keren bedrag van f 25,- per 
m2 kan uit het totaa1 tot dan toe uitgekeerde premiebedrag 
(ca.3000.000) gekonk:1udeerd worden dat tenminste 2400 arbeider·s 
uit de g~a.r. - in het kader_van de premierege1ing BIK aan het · 
werk zijn geho1pen.Voor O.Groningen bedraagt dit aanta1 ruim 100. 
Uitdrukke1~K wordt hier n~et gesproken over arbeiders die !5!• 
de premieregeling aan het werk zijn geho1pen (of .Ei.!· de k1~maat
verbeterende maa·t;rege1en). Voor het _vastste11en van dat verband 
-een kausaa1 verband- is meer nodig dan de tabe11en met uitge
keerdepremiebedragen of aanta11en gepremieerde arbeidsp1aatsen; 
immers a1s sprake is van een aanta1 gepremieerde arbeidsp1aat
sen is het nog maar de vraag of deze arbeidsp1aatsen zonder de 
premierege1ing niet gerea1iseerd zouden zijn.Maw. het is. moge1jjk 
dat andere faktoren voor uitbreiding of nieuwe vestiging van een 
bedr~f in een bepaa1d gebied doorslaggevend z~n dan het van krac~ 
zijn van een premierege1ing daar.Ons onderzoek van hfdst.1,geba
seerd op een modelmatige aanpak,is een poging· in die richting van 
een kausa1e verklaring voor wat betreft het preinieringsbe1eid 
tussen 1960 en 1973. . · - . 
Gegevens -hierover voor de periode 1953-1958 zijn schaars.Onder- . 
zoek hiernaar is gedaan door Vanhove (23) en door het SISWO (27). 
In het projektvers1ag zjjn deze onderzoeken verder behande1d. 
Voorzover moge1ijk,za1 hieronder nagegaan worden wat de inv1oed 
van het gevoerde be1eid is geweest op de groei van de industrie
le werkge1egenheid in O.Groningen en andere ontwikke1ingsgebie
den. 
In tabe1 4 is de ontwikke1ing van de industrie1e werkge1egenheid 
in z.w. en O.Groningan in bee1d gebracht voor de periode '50-'57._ 
De gegevens hebben uitsluitend betrekking op bedrijven met 10 of 
meer werknemers. -
Itt. Z.W.Groningen is in O.Groningen we1 dege1~k sprake geweest 
v~n een duid~1ijke groei van het aa~ta1 arbeidsp1aatsen,ee~ groei 
d1e voor een dee1 het gevolg za1 Zfjn van het gevoerde reg~onaal 
ekonomisch be1eid. · 
Dit gegeven 1ijkt het vermoeden te bevestigen dat a1thans in O.Gro· 
ningen,ondanks een -enigszins- positieve werking van getroffen 
maatrege1en,doe1ste11ingen niet bereikt werden tgv. andere nega~ 
tief werkende faktoren;er is sprake van een duide1ijke groei van 
het _aanta1 industrie1e arbeidsp1aatsen,toch neemt,bij een inkrim~ 

'-v beperkt 
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I 
drijvco M I V I totaal drijveo M I v totaal 

Zuid-Weat OroaiiiiCJI. • • • • • okt.I9SO 19 8S8 21 879 I '· ... :;,, .. okt. 1953 . 19 871 34 90S - • 13 13 26 
ol<t. 19S6 lS 888 .88 976 6 17 S4 71 

· ·okt.l957 22 871 92 963 - 3 -17 4 -13 .3 . · 13. 71 . 84 

Oostelijlt OtoDillaeo okt. l9SO 118 6784 107417858 
·. .. , 

~ . . . ... .• 

•. . .. 

I 
okL 19S3 108 6313 948 7261 - 10 -471 -126 -S91 
okt.I9SIS 117 696S I 607 8572 91 652 659 1311 

' okL.l9S7 · llS 1195 1919 9114 • 2l0 312 542 7 411 145 1256 , 

- .. ·. ·~· ·-
tabel 4. bron: 6' industrialisatienota. 

; IIU/ustrille werigele6111Mid ill he; olllwikblillgsgebied Oostel(/1: G;;,.lngen ill bedrijvnt mel JO oj meer personeelsletkn·· . . ,· .. 

t ., '· ·• , ;;, • • • Bedrijfsklasse 
.• ... ~. ' ~ ~ :. . '. . ' 

Aasdewcrk, baksteen, . • . . • • • . • • · • , • 
Orafische nijverheid . . . • . • . • • . . ·• • • 

· Chemische nijverheid . . • • • • • , • • • . • 
Houtverwerkende industric • , • • • • • • . , . . 
Kledina co reinigina . . • • • • .• • • • • • • • 

, Metaalnijverheid . . • • • • • . • . • ·• . • • 
Papicrnijverbeid • . . . . • • • • • • . • . . • • • 
Textieloijverheid . . . . . . • . • . • • • • • • 
V oedio~- CD pJIOtmiddeJcaiodtatrie . . , • . • .• 

Totalll ·; • • • ~ ·. 

Aaotal 
bcdrijvcn 

13 
s. 
3 

II 
13 
lO ' 
IS 
3 

28 

118 

Oktobcr I 9SO 

· · · PetsoDeelsbczel!ina . 

M v I Totaal 

878 61 . 939 
79 20 99 

194. 20 214 
732 28 760 . 
128 407 535 

I 062 43 1105 
IUS 121 2006 

110 . 84 204 
1706 290 I 996· 

. Oktobcr 19S7 . , • i 

Aantal I , . Pcnoncclabezcttioa ' '• . 

bcdrijveo . 'M . V . Totaal > 
13 837 ·110 1 . 947 
4 91 II . ·-109 · 

. S 353 . 2021 · .. 555 .. 
16 578 29 607 
IS 219 840 I OS9 
26 I 517 202 · I 719 .·· .. 
16 ' I 936 109 . 2045 
4 . 142 7J 21S ' :; 

26 . I 522 336. · JISI , 

6784 I 074 · 7858 llS 7 19S l 919 9 114 · , 
t. ·\· . . 
~--------~------~--~--~--~----L---~--~--~~~~~~ 

tabel 5• bron: 6' industrialisatienota. 

pende totale beroepsbevolking,de ~strukturele- werkloosheid in 
~van de beroepsbevolking niet duidelijk af.D3 oorzaak moet ge
zocht worden in de uitstoting van arbeidskrachten uit de tra
ditionele bestaansbronnen;de l andbouw mn. en de agrarische in-
dustria (strokarton,aardappelmeel). . 
De nieuw geschapen arbeidsplaatsen in de industria zijn vnl~ ·bezet · 
door jonge arbeidskrachten,door de natuurlijke aanwas van de be~ 
roepsbevolking.Het gevolg is dan ook· geweest dat de g.a.r. een _ 
ver9udering heeft ondergaan.In .l951 -vormde de groep ouder dan 
40 jaar in Groningen,Drente .en Friesland resp. 52%,52% en 56% 
van de totale g.a.r.;in 1959 resp. 68%,69% en 75~ (21). 
Opvallend is het grote aantal vrouwen dat in de industrie opge
nomen werd.Dit wordt inzichtelijker als we de industriele werkge-
legenheid . in O.Groningen onderscheiden naar bedrijfstakken,zie 
tabel 5. · · · · 
De groei van de werkgelegenheid blijkt behalve tengevolge van de 

· metaal- en chemische nijverheid ook een duidelijk gevolg te zijn 
van de konfektieindustrie.Een bedrij!stak die juist in het Westen 
van het land dalende tendenzen vertoont.In het Westen werd de 
arbeidsmarkt voor vrouwelijke werknemers steeds krapper tgV. de 
groei van de dienstensektor~Bovendien liggen .de lonen in de kon
fektieindustrie door de bank genomen lager dan in de diensten
sektor,zodat het .voor de kon.fektie ekstra moeilijk was werk:neem
·sters te vinden in het Westen.Deze beida faktoren leidde tot een 
konsentratie van de konfektie in gebieden als O.Groningen met 
een ruime arbeidsmarkt /De groei in de metaalnijverheid is voor z.· . 
een groot deel te danken aan een bedrij! ,tw. NV Philips die in 
1954 in Stadskanaal een nieuwe vesti~ing opende en die eind 

· 1957 363 · werknemers telde ten eind 1958 7?4). 
Zoals in het projektverslag beschreven (1)-voerde P~~,~ -



die tijd binnen Nederland een decentralisatiepolitiek tgv. de 
krappe arbeidsmarktsituatie in Eindhoyen. 
Dat deze nieuwe vestiging voor de produktie van zwart-wit t.v.
buizen _in Stadskanaal terecht kwam was,naast de aanwezigheid van 
een ruime . arbeidsmarkt,een gevolg van initiatieven .en een ves
tigingspremie van het ministerie van E.Z.Het ministerie had oor
spronkelijk Winschoten als vestigingsplaats naar voren gescho
ven.Philips wees dit af ivm. het 'politiek klimaat' in en rond 
Winschoten (CPN..;.aanhang in Winschoten).Vervolgens is de keus 
gevallen op Stadskanaal. ~ . ____ ·-· .. . ___ _ -~-·-

. Dat de rationale p;rond~n van d eze over~eg~ng op zijn mins~ 
twijfelachtig eijn blijkt al uit het feit dat Philips in 19?0 in 
Winschoten een nieuwe vestiging opent. 
Zowel in het geval van de konfektieindustrie als van Philips, 
als onderdeel van de metaalsektor,blijken er dus •autonome de
centralisatietendenzen' te bestaan dwz. dat andere faktoren dan 
het regionale industrialisatiebeleid de oorzaak zijn van decentr~..;. 
lisatie(uit het Weste~naar bepaalde gebieden daarbuiten • 

. Mn. zijn dit redenen betreffende de arbeidsmarkt en onvoldoende 
uitbreidingsruimte cq. te hoge grondprijzen. · 
Decentralisatie uit het Westen was in deze periode een al~emeen 

· versc~sel en niet beperkt tot bepaalde industrietakken (Vanhove. 
Siswo). . · · · ·· · 

-De geringe invloed van het ·gevoerde regionaal-ekonomisch beleid . 
op daze spreiding van ~'lerkgelegenheid uit het Westen bleek uit 
cijfers in de 7' industrialisatienota (2l):de toename van de in
dustriele werkgelegenheid in de ontwikkelingsgebieden in ·de ja
ren '50-'57 maakte nag geen 1/5 deel uit van de totale toename . 
in overig Nederland.De 7' industrialisatienotastelt -overeenkom
stig de bevindingen van Vanhove en het SISWO- dat de tendens tot 
spreiding van de industriele werkgelegenheid in de eerste plaats 
· een 'autonome' tendens is ;'de tendens ·is wel door het regionale 
industrialisatiebeleid versterkt en gestimuleerd maar niet daar
door veroorzaak~'. · 
Voor wat O.Groningen betreft komtVanhove zelfs tot d~ konklusie . 
dat het regionaal ekonomisch beleid t/m 1958 geen enkel positief 
effekt heeft gehad· op de procentuele groei van de industriele : 
werkgelegenheid- . . . 
Bevindingen van het SISWO omtrent de migratiemotieven van een 
aantal bedrijven die in de periode 1950-1962 partieel dan .wel 
integraal ~~ergemeentelijk verplaatst werden in heel Nederland 
staan vermeld in tabel 6.Veruit het belangrijkste migratiemotief 
is 'redenen betreffende de arbeidsmarkt'.Vooral speelde _dit bij 
de bedrijfsklassen konfektie en textiel en bij bedrijven die zich 
11artieel verplaatsten(filialen). · . . . 
tHet NETO (28) stelt dan ook dat .de werkgelegenheidsgroei . in 
O.Groningen in de 50-er jaren vnl. te danken was aan arbeidsin
tensieve bed.rljven. Volgens T.de Hoog,distrikt.shoofd industriebond 

.NVV Groningen,.gaat het daarbij dan nog meestal om pure 'produktie
arbeid';de verhouding tussen direkt-produktieve en niet direkt
produktieve werknemers is in Nederland 2:l;in O.Groningen 4 a 5 
: l; zie bijlage in projektverslag (1) ) • .· · 
Ret · SIS\10 stel t dat als er al sprake is van invloed van het regi
onaal ekonomisch beleid op de bedrijfsmigratie dat deze dan ge- . 
zocht moet worden in het migratiepatroon en niet in de migratie
omvaiey.Echter ook op het migratiepatroon is de invloed in de peri· 
ode 50-1962 minimaal geweest:slechts 27% van het totaal aantal 
bedrijven· dat in die periode uit het Westen migreerde heeft ge-
·bruik gemae.kt van de faciliteiten van ·de premie~ en prijs;:eduktie-
_regeling.Dit zijn .dan de vnl. arbeidsintensieve industrieen. · 
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Outwlkkeliag van de llldustrlele werlq:ele.:~beld .... .....,.,., 1950-oktober 1957 fD 1Ddustrie1e bedi1Jvea 

~- .et 10 of meer ~l&ledea 

Penoneds- Tocncmilla' Toencmiaa v&fl 1950 1/m 
bezeUiaa 1957 

Ontwikkclingsgebied c.q. Aantal 

I lw~al locidcntccltc llimu1crcn kern -.../ be- Aantall Pcrsoncc1.. . A~a11 l'aloncclt-

' drijvcn M .y be· bezcttma bezettiq 

drijvcn MT V I wtaal drijven M I v ltotaal 

Zuid-Wcst Groainacn. . .. . ' okL 1950 19 858 21 879 ._:_.:, .. okt. 1953 19 871 34 90$ - 13 13 26 
okt.1956 2$ 888 . 88 976 6 17 S4 71 ' okt. 19$7 22 871 92 963 - 3 -17 4 1- u .3 . · 13 

•. 71 . 84 : 

Oaste1ijk Orooloaen okt. 1950 118 6784 I 074 r858 
. .... .. .-.... . .. 

okL 19$3 108 6 313 948 7261 -10 -471 -126 -591 
okt.19$6 117 6965 I 607 8 572 9 652 659 1311 

' okL 19$7 . 12$ 7195 1919 9114 8 230 312 542 7 . 411 845 1256 ·' .. · . .. " 

tabe1 4. bron: 6' industrialisatienota. 

; / ' lndllslrlile werkge/egenlreid /11 · het ontwlkke/i~gsgebled Oostelijl- G;;,in~-;;, /n bed~jve~ ;;.~, 10 of · ~er peu~n~~l;letk~·:.' 

• . _ ... ,_ -~ ••.• tl.• ~- ·-· · .. OkWber 1950 Okwber 1957 . . , . 
, ... -· ' f--.....--------1- ----.- ------· 

. · _;.;. . BedrijfsklaSse 

;.. -. 

Aardc .. ~rk, babteen, , • , . , . • • • ' . ·· • • .' 
Orafisclh: nijvcrheid . • . • . • • • • • • ·. • • 
Chemische nijverheid . . • . . .' . • • • • • • 
Houtverwcrkende industrie • • • • • • • • . ; • · 
Klcding en rei nisin; . • • • • . • . . • • • • • • 
M~IDijverhcid . • • • • • . .: , . . ·.• . . • • 
Papiemijverheid • • . • . • • . . • , • . • • • 
Tcxtielnijverhcld , • . . ·. . . . . • . • • • • • 

· V ocdi DIP· en Jenotmiddclcolndustrie • . • • • . • 

Alia tal 
bedrijvcn 

13 
$ 
3 

18 
13 
20 
IS 
3 

Z8 

Totaal ·; • • • : ·• 118 

-· Pasoaeelsbczctlina 

M I v I Totaal 

878 61 939 
79 20 99 

194. 20 214 
732 28 760 
128 407 . $3$ 

I 062 43 I 105 
I 885 121 2006 

120 84 204 · 
1706 290 1996 

6784 I 074 78$8 

Aantal I Penoneclsbe:zcttina 

bcdrijvcn I 'M y , Totaal 

u 837 110 . 947 
4 91 18 : ·109 
$ 353 202 _: .5$$ 

16 578 29 . 607 
1$ ' 219 840 I 0$9 . 
26 JSI7 202 I 719 • 
16 . 1936 109 . 2045 
4 142 73 215 •. 

26 •. I 522 336 18$8 

125 719$ 1919 9 114 . 
-:·.--

~-~--~-----------L----~-~--L----L---~--~--~~~~ 

tabel 5• bron: 6' industrialisatienota. 

pende tota1e beroepsbevolking,de -strukturele- werk1oosheid in . 
~van de beroepsbevolking niet duidelijk a!.De oorzaak moet ge
zocht worden in de uitstoting van arbeidskrachten uit de tra
ditionele bestaansbronnen;de 1andbouw mn. ·en de agrarische in-
dustria ( str.okarton, aardappe1meel). . 

. De .nieuw geschapen arbeidsplaatsen in de industria zijn vnl. ·bezet 
door jonge arbeidskrachten,door de natuurlijke aanwas .van de be~ 
roepsbevolking.Het gevolg is dan ook geweest dat de g.a.r. een 
veroudering heeft ondergaan.In 1951 vormde de groep ouder dan 
40 jaar in .Groningen,Drente en Friesland resp. 52%,52% en 56% 
van de totale g.a.r.;in 1959 reap. 68%,69% en 75% (21). 
Opval1end is het grote ·aantal vrouwen dat in de indus.trie opge
nomen werd.Dit wordt inzichte1ijker als we de industriele werkge-
1egenheid in O.Groningen onderscheiden naar bedrijfstakken,zie · 
tabel 5. · 
De groei van de werkge1egenheid blijkt behalve tengevolge van de 
metaal- en chemische nijverheid ook een duidelijk gevolg te zjjn 
van de kon.fektieindustrie .Een bed.rijfstak die juist in het \'lesten 
van het land dalende tendenzen vertoont.In het Westen werd de 
arbeidsmarkt voor vrouwe1ijke werlmem.ers steeds krapper · tgv. de 
groei van de dienstensektor.Bovendien liggen de lonen in ·de kon
!ektieindustrie door -de bank genomen lager dan in de diensten
sektor,zodat het voor de. konfektie ekstra moei1ijk was werkneem
sters te vinden in het Westen.Deze beida faktoren leidde tot een 
konsentratie van de konfektie in gebieden als O.Groningen . met 
een ruime arbeidsmarkt /De groei in de metaa1njjverheid is voor = 
een groot deel te danken aan een .bedrijf,tw. NV Philips die in 
1954 in Stadskanaal een .nieuwe vesti$ing opende en die eind 
1957 363 werknemers telde (en eind 1958 774). 
Zoals in het projektverslag beschreven (i),voerde Philips in 
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·: migrotie;;,otieven genoemd door 666 bedrijven, verplaotst in de peri ode · 
: 1950-1962. ·. 

.. I 

omsehr1fvlng ~lgratie~otief 

Redenen betreffende de arbeidsmarkt · 
Onvoldoende uitbreidingsruimte e.q. 
slechte toestond bedrijfsruimte 
Mogelijkheid tot huur of koop van een · . · 
bestaand pond ~ · • · 
Afzetredenen Jl'"• 
Overige redenen · . . .. . :- ~ ! 

totoal aantal genoemde motieven -. 
.. • :.. •. i 

tabel 6. bron: SISWO. 

oontal molen genocind _ 
abs. in °/o · · 

384 45 

178 •21 

.•: 

130 15 

92 11 
72 . 8 .. 

856 
_, :•. 

"100 

• 

., 

---- --

Naast deze hele kwestie,in hoeverre de groei van de industriele 
werkgelegenheid zoals die in het merendeel van de ontwikke1ings
gebieden heeft p1aatsgevonden ook werke1~k een gevo1g is van 
hetgevoerde:be1eid,is nog een ander punt van be1ang bjj de be-

·· oorde1ing van de effektiviteit;in hoeverre kunnen de werk1ozen 
uit de g.a.r. die in de ontwikke1ingsgeb±eden via de tewerkste1-
lingsvoorwaarde van de BIK aan werk werden geholpen,ook gerekend 
worden tot de groep 'strukturee1 werk1ozen'.Immers de doe1stelling 
spreekt over bestrijding van de akute strukture1e werk1oosheid. 
Gegevens hierover -naast tabe1 1- ontbreken echter. 
KONKLUSIES. 
-De ·doe1ste11ing van het regionaal ekonomisch be1eid in de 
periode 1951 t/m 1958,n1. de bestijding van de strukture1e werk
loosheid,is voor O.Gr oningen en bet gehe1e Noorden niet bereikt; 
·door werkge1egenheidsgroei en· uitmigratie kon de strukture1e · 
werk1oosheid tgv. de uitstoting uit -mn.- de landbouw niet dui-
deljjk teruggedrongen worden. . · · . . . 
-De regionaal ekonomische stimu1eringsm&atrege1en hebben toch 
wel enigszins effekt gehad in O.Groningen en de meeste andere 
ontwikke1ingsgebieden.Er heeft een duide1ijke groei p1aatsgevon
den van het aanta1 industrie1e werkp1aatsen,er zijn daarmee . 
(struktuur- ?)werklozen aan werk geho1pen in deze gebieden. 
Echter maar voor een beperkt dee1 is dit toe te schrijven aan 

_de gehanteerde stimu1eringsmaatrege1en. . t· -
Deze maatrege1en zijn niet . van inv1oed op de omvang ' van nieuw 
gerealiseerde arbeidsplaatsen in de industria maar op de ruim-
telijke spreiding daarvan. . · · · 
Hoe groot ·de inv1oed van de stimu1eringsmaatrege1en nu precies 
is op de spreiding van nieuwe industrie1e arbeidsplaatsen naar 
de ontwikke1ingsgebieden naast de 'autonome decentra1isatie' 
tgv. faktoren a1s ruime arbeidsmarkt,uitbreidingsruimte,1agere 
grondpr~sJ1agere 1onen is en voor de verscbi11ende ontwikkelings
gebieden en in zijn a1gemeenheid niet te zeggen;vermoedelijk zou 
zonder de maatrege1en een -nog--groter dee1 van de industrie1e 
werkgelegenbeidsgroei in het gebied tussen het Westen en de 
ontwikkelingsgebieden terecht zijn gekomen ipv. in de ontwikke
llngsgebieden. 



2.4.3.FASE 2a,DE PERIODE 1959 T/M 1964. 

Bet regionaal industrialisatiebeleid blee! tot 1958 beperkt 
tot het stimuleren van de industrialisatie in een aantal ont- . 

-wikkelingsgebieden metals enig doel:bestrijding van de akute
·strukturele werkloosheid· indeze gebieden. 
Dat hierdoor tot op zekere hoogte een spreiding van de werk
gelegenheid en dus van bevolking over het gehele land bevorderd 

-werd,was een bijkomend verschijn.sel. 
In 1956 werd in de 5' industrialisatienota al gewezen op de 
eenzljdige gerichtheid van het beleid;samenhang met een gerichte 
politiek mbt. de westel~Ke konsentratieregio's in een meer om
vattend spreidingsbeleid bestond er niet. 
Integendeel,het beleid hinkte op twee gedachten:enerzijds werd 
de industrialisatie van de ontwik-l{elingsgebieden bevorderd oa. 
via een premie- en een prijsreduktieregeling ,anderzjjds \'lerden 
toeslagen gegeven op de verhuiskosten van werklozen die verhuis
den naar elders.De migratie uit het Noorden was vooral gericht 
op het Westen zodat de konsentra:tiepi.•oblemen zich daar alleen 
maar toespitsten. · 
Het was bovendien een ad hoc beleid:de migratie van jongeren 
hetzij .via de traditionele migratie,hetzij via de migratieregeling 

· van .overheidswege,had tot gevolg dat de beroepsbevolking relatie! 
een veroudering onderging waardoor het vestigingsklimaat voor 
bedrijven achteruitging. · 
Vooral in de noordelijke ontwikkelingsgebieden was de struktuur

.werkloosheid nog aanzienlijk en was de uitmigratie hoog.Dit ~jst 
op een 'struktureel tekort aan arbeidsmogelijkheden'.Het in de 
nieuwe periode te voeren beleid moet daarom de ekonomische ont
wikkeling en daarmee de werkgelegenheid in deze gebieden blijven 
stimuleren.Daarbij moet dit regionaal ekcnomisch beleid niet be
perkt blijven tot die gebieden waar al sprake is van r: akute .· 
strukturele werkloosheid en/o! uitmigratie maar zich . ook uit
strekken tot de gebieden waar deze situatie dreigt te ontstaan. 
Een dergelijk ·beleid zal dan ook de spreiding van de industria be
vorderen en bovendien een verlichting kunnen betekenen van de 
starke konsentratie van werkgelegenheid en bevolking in de 
Randstad Holland. 
De 6' industrialisatienota merkt op dat de .Randstad cq. het wes
ten des lands dankzjj haar verkeersliggin.g steeds een b.elangrijke 
historische !unktie vervuld hee!t en nog vervult voor de nationa
le ekonomie. Deze .f'unktie is 'geent op de supranationale ekonomie ' ·, . 
zodat,gezien de ontwikkeling van de Euromarkt (in 1957 oprichting 

.·van de EEG), in de toekomst de 'Europoort!unktie • alleen maar 
aan belang kan winnen. · 
Door deze internationale ontwikkeling zullen enerzijds de konsen-. 
tratietendenzen in het westen nog verder toenemen,anderzijds is 
het van 'nationaal belang;dat ook in de toekomst de speci!ieke 
tunktie van het westen des lands onverlet kan worden vervUld'. 
Dit doel moet bereikt worden door enerz~ds de spreiding van be
drijvigheden binnen het westen te bevorderen anderzijds 'door te 
bevorderen dat ontwikkelingen die niet noodzakeljjk aan het westen 
ala vestigingsgebied gebonden zjjn,zoveel als mogelijk is naar el
ders worden a!geleid'.Die a!leiding moet dan vooral worden ge
richt op gebieden met een struktureel tekort aan werkgelegenheid 
o! waar dat in de toekomst te verwachten valt : . 



2.4.3.1. DE DOELSTELLINGEN. 
Er kunnen dan ook voor deze periode 3 doelstellingen voor het 
regionaal ekonomisch beleid onderscheiden worden: 
l.voortgaande bestrijding van de akute strukture~werkloosheid. 
De gang vanzaken in de .'oude' ontwikkelingsgebieden,voorzover 
deze niet meer direkt bij het regionale beleid z~n betrokke~; 
moet gevolgd blijven worden.Dan kan vastgesteld worden in hoe
verre 'nazorg' nodig is en of nog stimulerende maatregelen-

,moeten · worden genomen ter bevordering van de verdere industri-
alisatie. · 
2.In de· tweede plaats moet het beleid gericht worden op de 
zg. eSbulsiegebieden,dwz. die gebieden vanwaaruit een regelma
tige s room van migranten naar overig Nederland -en mn. naar 
.het westen- trekt.In ·deze gebieden uit het gebrek aan werkge
legenheid zich niet als strukturele werkloosheid tgv. de uit-
1migratie. 
Naast het scheppen van werkgelegenheid in die gebieden zal 
dit 'automatisch tot gevolg hebben,dat ook daardoor de druk 
op de randstad Holland wordt verminderd',maw~ dat een betere 
spreiding van de werkgelegenheid over het land wordt .verkregen. 
Dit alles itt. de voorliggende periode waar .uitmigratie uit · 
achtergebleven gebi~dsdelen als biidz·age werd gezien tot een . 
oplossing van de strukturele werkloosheid daar • . 
3.Tenslotte is 'het regionale industrialisatiebeleid gericht op 
·bet voorkomen van akute strukturele werkloosheidin die stre
ken, waar de ontwikkeling van de beroepsbevolking tov. die der ; ' 
werkgelegenheid het ontstaan van akute strukturele werkloos-
heid doet vrezen • (2~). . · 
Het tevoeren regionaal ekonomisch beleid verschilt daarmee in 
zljn tweede en ten dele in z~n derde doelstelling van het tot · 
nu t .oe gevoerde beleid;het richt zich in sterker mate · (door de 
nadruk op expulsiegebieden) · op de spreiding van deindustria
lisatie over heel Nederland om .daarmee de druk op de randatad 
te verminderen.Het nieuwe beleid richt zich ook op andere ge-
bieden dan de 'oude' ontwikkelingsgebieden. · 
Overigens blijft . het beleid uitgaan van de drie principes,ge-
noemd onder 2.4.2. · · . 
Vooral het handhaven van het eerste principe,vrijheid van ves
tigingskeuze voor de ondernemer,doet,in sterker mate dan in de 
~erste beleidsperiode,irrationeel aan tegen de achtergrond 
van de geformuleerde doelstellingen.Een beleid dat zich niet 
alleen richt op stimulering van industrialisatie in bepaalde . 
gebieden maar ook beoogt bepaalde soorten bedrijvigheid te ,,. 
weren uit konsentratiegebieden moet niet alleen steunen op · 
'positieve'stimuleringsmaatregelen (passieve-),maar QOet ook 

. de beschikking hebben over 'negatieve',restriktieve maatrege
len.Dit laatste betekent dan dat de vrijheid van vestigings
keuze in een aantal gevallen beperkt wordt. . 
(Al zou de meest 'rationale' oplossing zijn dat door de ge
meenschap alle kapi taalstrom·en 'gestuurd' konden worden; een 
planning van investeringen naar ruimtelijke lokatie,grootte, 
soort van bedrijvigheid op grond van maatschappelijke kosten-
en batenverhoudingen). . · · · 
'Dergelijke achterblijvende gebieden lokken uiteraard weinig tot 
vestiging van industrie aan.Zodoende blijven zelfs zeer aantrek
kelijke mogelijkheden binnen die gebieden ongebruikt.Het ongerijm
de vanzulk een toestand spreekt voor zichzelf,indien tegeljjk 

. ) 



in andere landsdelen de bezwaren van een. te ~roteopeenhoping 
van bedrijven steeds meer voelbaar worden'(2l).Konklusies voor 
de beleidsdoelstellingen worden daaruit wel getrokken,voor 

- -· 

de uiteindelijk te hanteren mantregelen echter niet. 
Restriktieve instrumenten worden door de minister wel ter spra
ke gebracht in de 6' industrialisatienota.Mbv. een systeem 
van industriele vestigingsvergunningen zou de konsentratie 
in het westen meer direkt bestreden kunnen worden.Echter gezien 
de 'praktische' bez~aren van een dergel~k vergunningenstelsel 
moet -volgens de minister- invoering daarvan pas overwogen 

.. worden als bl~kt dat het te voeren regionale beleid onvoldoen-
. · . de effekt heeft. (In dezelfde tjjd kende de regionaal. ekonomische . 

·politiek in Frankrijk en Engeland :wel een dergel~ instrument) • . 
De gemeenten in het westen hebben -volgens de minister- de 
spreiding ook in eigen hand via het uitgiftebeleid tav. indus
trieterreinen.Het streekplanwerk is daarbij van grote betekenis • 

... - -··- --- ··- . . . . . . -- . - -- . - . - -

·. Ret enkel hanteren van 'positieve' stimuleringsmaatregelen . 
mbt. de spreiding van aktiviteiten uit het westen wordt verder 
beargumenteerd uit het reeds bestaan van een autonome decen-
tralisatie van bepaalde bedrijfstakken .uit het westen. · . 
De industriele bedrijvigheid in het we.sten kan grosso modo wor-
den ingedeeld in 3 kategorieen(22): . 
A.een kategorie bedrijven,gebaseerd op de geografische ligging 
en de havenfunktie ; · · 
B.een kategorie die direkt of indirekt op A is afgestemd; 
c.een kategorie die geen duidel~e · bindingen met het westen 
vertoont. . · . 

· Decentralisatie heeft·.zich voorgedaan bij kategorie c· en bij on
derdelen van kategorie B;dit oiv. faktoren als krappe arbeids-
markt,uitbreidingsmo(rlljjkheden. . 
Bedrijven uit kategorie B die decentraliseerden kunnen worden 
onderscheiden in: 
B.l.Toe~everende industrieen die door ·specialisatie en -gedeelte-

. lijk- gestandaardiseerde produktie onafhankel~K zijn geworden 
van ·de vestigingsplaats van de opdrachtgever.Hetzelfde geldt 
voor de produktie van halffabrikaten met een zo hoog toegevoeg
de waarde,dat de· transportkosten een relatief onbelangrjjke 
kostenfaktor vormen. 
B.2.Bedrijvigheid,waarvan de . aanwezigheid verband houdt met de · ~ 
bevolkingskonsentratie.Naast de grondprijs van industrieterrein 
is het bier de druk op de arbeidsmarkt die de oorzaak van een 
decentralisatie uit het westen is.Vooral het groeiende aanbod 
van kantoorarbeid .door de dienstensektor heeft tengevolge dat 
er een druk op de arbeidsmarkt ontstaat waardoor vooral indus
trieen,die vnl. op vrouweljjke arbeidskracbten zijn aangewezen 
(kleding en konfektie) gedwongen worden uit te wijken. 
Het SISWO (2?) hield een enqu~te onder ondernemers in de metaal-. 
industria in Nederland,die in de periode 1959/62 hun bedrijf 
geheel of gedeeltelijk verplaatsten. 
Zoals uit tabel ? bl~kt,werd het verkrijgen van een ·rijkssubsi- · 
die ivm. het kernenbeleid door 36% van deze ondernemers als 
een vestiginsmotief opgegeven en door 12~ tot de twee belang
rijkste motieven gerekend.De faktor 'aanbod ongeschoold/geoefend .· 
personeel' werd daarentegen do~ 6?% reap• 26% genoemd. . 
Overigens had de metaal iha. een grotere ~ns dan andere be- . 
drijfsklassen op aanspraak op de premie- en prijsreduktieregeling 
gezien haar -behoefte aan relatief veel manneljjke arbeidskrach-
ten. 1

. __. 
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I cotegorie specific. met antw.mog. _100% totoal ln w.v. behorend 2-~ 

.. % tot de 2 belong
rijkste motieven . 

' · l. Huren van bcstoond pond 
Zo snel mogelijk 2. Kopcn von bestaond pond 
kunnen be~r. van 3. 1 of 2 zonder noodz. verb. 

i best. bedr .r. · 4, Arldcre redcnen 

. II S. Rijkuubs. i.v.m. kcrnbclcid 

. Finan'i~le 
· tegemoe~-

. · komir:gen 

lfl . . 

6. Kred. verstr. door gemeente 
7. Loge huur; goedk. bouwgr.; 

cncroie 
8. Kostenbcsp. gem. dicnsten 

· 9. Andere redenen 
. . . 

10. Aanbod ong~sch./geoef. pers. 
Arbeidsmorkt , 11. Aonbod sesehoold pers. 
'en personeel . 12. Acnbod loger techn./odm.p. 

.. ~,~~ ;: .· , .. .. 13. Goede orbeidsprestatie 
•·• ;. . 1.4. Slog menscn .. ,, · ....... <r ~ • . . ""': .. 
· ·· 15. Geringe loonkosten . ·. 

~ 

1 · · · : ·: · : 16. Aonbod woonruimte 
17. Andere rcdcnen 

,.· 

26 
17 
16 I 

2 

36 
20 

sa 
41 
7 

67 
39 
20 
25 
47 
13 
ss 
15 

IV . -·· " 
LiSging von ... .. 

is. Gcringe ofstond hoordbedrljf · 22 
.19. Geringc afstand arzetgebied ' 34 . 
20. Geringe erst. toelev. bedr. 12 · , 
21. Oiensten, facilit. grote stod 13 

.het bedrij( 

22. Ontslotenheid 53 
.. ~ 23. Plaotselijke vcrkeerssituatio 26 

24. ·Andere redcncn 17 · 

v· 2s. Goed, direct cont. sem.best. 68 
Rel'"tie met · 26. Medewcrking gemeentebest. · n 
gemeento .27. Andere redenen • 10 ·. 

. VI · .: ' 28. Uiterlijk von de plaots 17 
V/r:,on- en · 29. Culturele en ontsp. mogclijkh. 8 · 

10 
8 
6 . 
1 

12 
3 . . 

19 
7 
1 

26 
~9 . 

2 .. '· . 

3. 

_, 

· . ·: .. .. 

·- ' 

'I ' • 3 
4 . ' . . ' 

I 

jfrequenties en 
'11 · : · ' ·: . belangr~heid 

1 ·. · .... , van de genoemde 

S . 

-.1· · :vestj_gingsmo-
· 13 tieven. 
. 1 

4 

5 
9 
1 . . 

-· 1 
1 

tabel 7. 
bron: SISWO. 

l leefklimaat . . 30. Opl. mogclijl<h. v. kindcren 16 r . .. . ·<.: 31. Fomilie, vricnden, kennissen 3 1 

-~iz~ d.e ~ ;J:e~dj~~:-~e~ver het alg:meen · ge1~enmerkt geweest 
door een zeer gunstige konjunkturele situatie.Het zou kunnen 
zijn dat de·. decentralisatie zich alleen voordoet b~ hoogkonjunk

·tuur oiv. - arbeidsschaarste in het westen en daarmee een kon
.junktureel ipv. een struktureel verschijnsel is.Dat zou kon-

. sekwenties hebben voor het te ·· voeren stimUleringsbeleid dat ge
baseerd is op het -voort-bestaan van een autonome decentralisa
tie.Het zou betekenen dat in de ontwikkelingsgebieden de werk
gelegenhe-id in tjjden van laagkonjunktuur dan ste.rke.r zou da- · 
len dan in het westen.In tabel 8 is de %-toename van de in
dustriele we.rkgelegenheid per provincia en per konjunktuur.fase 
uitgezet.De perioden 1950-1953 en 1956-1958 waren perioden van 
laagkonjunktuur en 1953-1956 resp.l958-1960 (ultimo sept.) pe
rioden van hoogkonjunktuur. 
Wel bl~Kt hieruit dat de industriele werkgelegenheid in de 
provincies waarin de ontwikkelingsgebieden liggen het sterkst 
st~gen in t~denvan hoogkonjun~uur -wat voor de hand ligt: . 
dan worden de meeste investeringsbeslissingen uitgevoerd-,maar 
de daling is in t~den van . laagkonjunktuur niet groter dan in 
de westel~e provincies;integendeel,er vindt in de meeste geval
len nog een st~ging plaats in die provincies.De decentralisatie 
is dus niet louter een konjunktuurgebonden verschijnsel. 
Aantekening ::deze konklusie zoals die getrokken worclt in de 7' 
industrialisatienota en door Vanhove is in zoverre niet terecht 
dat slechts een gedeelte van de industriele werkgelegenheidsgroei 
in .de probleemgebieden het gevolgis van overplaatsingen van 
bedrljven.Bovendien geldt de uitspraak tav. provincies; of deze 



t ~ . .' , • PROCENTUELE TOENE.MING VAN DE INDUSTRIELE WEitKGELECENHEID, PElt 
.. ' · . . 

PllOVINCIE EN PEl CONJUNCTUUJ.FASE 

Stijgingspercentqes 
Provinde .. 

19~0.1953. 1 1953·1956 I 1956-1958 I 1958-1960 

I 
Groningen -10,3 + 16,1 + 1,8 + 9,2 
Friesland + 4,7 + 14,4 + 5,7 +14,0 
Drenthe + 2,2 + 26,8 -0,6 + 19,0 

. 
Overijssel - 1,1 + · 8,2 .-4,6 + 6,8 
Gelderland 

.' 
- 2,4 + 15,0 -0,7 + 9,6 

• 
Utrecht - 1,8 + 11,3 -6,6 + 7,7 
Noordholland - 4,7 . + 9,5 -0,9 + 2,6 
Zuidholland - 1,8 + 9,6 -1,8 + 2,4 

. ' 

Zeeland 
.. 

3,1 + 8,7 + 2,2 + 7,9 . -
Noordbrabant - 2,1 + 18,8 + 1,8 + 10,4 
Limburg + 6,4 + 12,1 + 3,2· I 

+ 0,4 
. 

Nederland - 1,7 + 12,5 -05 ~ ' ' + 5,9 

Bron ; AJ.S. ·- ·-
,•. 

' • De djfers zijn steeds ~erwerkt'-pe~ ultimo sq,tember, uitgezonderd in 1953. Dan 
· · · had de tellingsdatum per ultimo juni plaats. ·· :.~ .... ,. .. __ .. .--- . 
1-- -·- - . . . 
tabel 8. bron: .Vanhove. 

uitspraak in zijn algemeen-heid geldt voor alle · probleemregio's 
is de vraag. · 
Qp grond van deze twee overwegingen,~.het zich voordoen van ~en 
itonome decentralisatie die b. niet zuiver konjunktuurgebonden 

. is,werd beargumenteerd dat het regionaal ekonomisch beleid ook 
in de nieuwe beleidsperiode kon volstaan met 'positieve' maatre
gelen,dwz. verbetering van het vestigingsklimaat in gebieden 
buiten het westen,en dat een restriktieve regaling zeals een 
vergunningenstelsel voor het westen niet nodis was. 

·-. --- Ook--b.et :Principe 1 sprEdding van de -industria -d.oc)r regiona1:e - ·----
konsentratie wordt aangehouden; . , · . : 
Bet industrieel tot ontwikkeling brengen van de probleemgebie-

. den moet zich voltrekken tegen de aantrekkingskracht in van 
de traditionele industriele centra in de randstad en haar peri
ferie.Hier wordt een skala van gunstige primaire vestigings
plaatsfaktoren geboden:in.frastruktuur,afzetmarkt,gedifferen
tieerde arbeidsmarkt.Daarnaast zljn er de sekundaire vestigings
plaatsfaktoren:een zekere konaentratie van bevolking gaat ge
paard met de aanwezigheid van allerlei maatschappelijke en kul
turele voorzieningen, zodat via dit woon- en leefklimaat de aan
trekkelijkheid voor nieuwe vestigingen ook wordt vergroot. 
Wil het regionale beleid slagen· dan zal dat -volgens de nota•s
eenzelfde of vergelijkbare situatie in de probleemgebieden tot 
ontwikkeling moeten brengen.Naast de specifieke stimulerings
maatregelen · zijn daarvoort=:._algemeen klimaatverbeterende nodig, 
zoals geoutilleerde industrieterreinen en allerlei weg- en 
waterbouwkundige werken ter ontsluitin~ van een bepaald ge-

. bied(primaire vestigingsplaatsfaktoren). · · · 
Baast deze ekonomische basis is ook een maatschappelijke basis 
noodzakelijk;aanwezigheid van voorzieningen tbv. verschillende 
soorten onderwijs,rekreatie,kultuur,volksgezondheid etc.(se- · 
~ndaire _ vestigingsplaatsfaktoren)._ . _ ----~ 
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· Gegeven de -hoge investeringen die het····aclieppen ·van deze ekono-· 
mische en maatschappelijke basis vergt,zullen deze voorzieningen 
slechts in een beperkt aantal plaatsen kunnen worden gereali~ 
seerd.Bovendien zal pas bij een konsentratie van werkgelegenheid 
en bevolking sprake zijn van een verder agglomererend proces. 
Redenen waarom hat principe 'spreiding van industria door re
gionale konsentra tie. • onverkort gehandhaafd blijft ( 20, 21). · 

2.4.3.2. GEBIEDEN WAAROP RET BELEID VAN TOEPASSING IS. 
Gezien de. doelstellingen zullen 4 kategorieen gebieden bij het 
regionaal ekonomisch beleid betrokken z~~ : · 
l.gebieden met akute strukturele werkloosheid (doelstelling 1: 
voortgaande bestrijding van de akute werklocsheid); . 
2a.expulsiegebieden en . · 
b.het westen (doelstelling 2:tegengaan van uitmigratie uit be

paalde regio's;hier is .immers een struktureel tekort aan werk
gelegenheid wat echter 'niet als akute strukturele werkloosheid 
aan het licht treedt;bovendien zal de d.ruk op het westen ver
licht moeten worden,wat via het stoppen van de uitmigratie uit 
genoemde regio' s -mede- bereikt kan worden); · . · . · 
3.gebieden waar ·in de toekomst strukturele werkloosheid zal 
ontstaan (doelstelling 3:voorkomen van strukturele werkloosheid). 
Bieruit blijkt al dat in feite het regionaal ekonomisch beleid 
zich niet enkel meer richt op achtergebleven gebiederi maar ook 

' op het westen.De memoria van toelichting bij de rijksbegroting 
voor 196l:Er is een oriderscheid te maken tussen het spreidings
beleid iha. en het beleid ten gunste van de . probleemgeb1.eden. 
1 Het eerste · richt zi.ch zoals toegelicht in . de nota inzake de 
R.O. op het · voorkomen van een kongestie in .de Randstad Holland .· 
en in samenhang daarmee op de bevordering ·van een grotere be
volkingsopname in de gebieden buiten dit landsdeel'.'De bevorde
ring van de industriele ontwikkeling in de probleemgebieden is · 
een bijzonder facet in het algemeen kader van het spreidingsbe
leid.Daar is met het oog op het grote tekort aan werkgelegenheid 

. een afzonderljjk stimuleringsbeleid noodzakelijk,dat verder gaat 
dan tbv. de overige gebieden buiten het westen'(30). 
Aangezien wij in de eerste plaats geinteresseerd zijn in het sti- . 
muleringsbeleid dwz. het beleid mbt. onderontwikkelde regio's , 
,zullen we ons ook zoveel . mogelijk beperken tot dit'stimulerings- · 
gedeelte' .van het regionaal ekonomisch beleid. · . 
Bet zal ook duidelijk zijn dat talvan gebieden tot verschillende 
van de aangehaalde kategorieen tegelijk zullen . behoren. Zo geldt . · 
voor O.Groningen (eri de meeste andere noordelijke regio's) dat · 
het en· een gebied is met akute strukturele werkloosheid en een 
expulsiegebied en een gebied waarin de strukturele werkloosheid 
dreigt toe· te nemen. . - · · · 
Deze 3 · soorten gebieden · (1,2a,3) worden nu aangeduid als ·'¥ro
bleemgebieden'.In 1958 is een onderzoek ingesteld om vast e stel
len welke gebieden voor het predikaat 'probleemgebied' in aanmer-
king kwamen.Op basis van 3 kriteria werden gebieden in het onder-
zoek betrokken ( 21) : · · · · · · 
l.Uitgestrekte landsdelen,die een sterke expulsie . vertonen en 
waar de migranten voor het grootste deel verhuizen naar werkge
legenheidscentra op grote afstand.Aan dit kriterium voldeden de 
provincies .Groningen,Friesland,Drente en Zeeland,die de laatste 



jaren een gemiddeld vertrekoverschot hadden van 0,6% of meer 
van de bevolking.Omdat N.O.Overijssel geografisch deel uitmaakt 
van het noordel~k expulsiegebied en het vertrekoverschot daar 
gemiddeld 1,14 % bedroeg,is deze streak eveneens in het onder-
zoek betrokken. (kategorie 2a). · . · . 
2.Gebieden waar de natuurlijke aanwas van de beroepsbevolking 
naarverwachting voor de periode 1947-1970 het dubbele of meer 
zal bedragen van het gemiddeld prognosecijfer voorheel Neder
land.-Hieronder valt een krans van gemeenten rand Eindhoven- · ~<- · 

·· Helmond en de Limburgse Peel (kategorie 3). 
· 3.Gebieden waar omvangrijke ruilverkavelingen gaande zijn of mo

gelijkerwijs binnenkort aan de orde zullen komen;oa. de IJsse1de1ta, 
een dee1 van de Ve1uwekust en enke1e- gebieden tussen de grote · 
rivieren (kategorie 3). · · · · 
Bet valt op dat geen duide1ijk kriterium genoemd is dat verwijst 
naar de eerste kategorie gebieden (met akute strukturele werk-
lloosheid). Vermoedelijk ken.."len al deze gebieden een · aanzienlijke 
ujtmigratie zodat ze onder kriterium 1 vallen. . 
Op _basis van het onderzoek en na overleg met de toenma1ige Raad 
voor de Ruimtelljke Ordening werd door de minister van E.Z.een aan-
tal pro'Qleemgeb1.eden aangewezen. . . · . . · . 
De ·aanwijzing gebeurde uiteindelijk op basis van twee normen: 
a.het gehele gebied vertoont -over de periode 1950 tot 1956 een · 
binnenlands vertrekoverschot van gemiddeld 0,6~ of meer,groten- · 
deels gericht op ·verderafgelegen .1andsdelen en . 
b.het gebied zal in 1962 zonder overheidsingrjjpeneen werkgele:.. 
g~nheidstekort vertonen van 3 .~ van de mannelijke beroepsbevol-
king. . ' . . . . 
Kaart 3 brengt de gebieden in beeld zoals deze voor 1959 bij 
memoria bij de begroting van E.Z. bekend werden gemaakt (29). 
Aanzienlijk grotere gebiedsdelen warden bij het beleid betrokken 
in vergeljjking met de ·. ontwikkelingsgebieden ui t de vorige beleids-
periode. · 
Zoals vermeld werd vastgehouden aan het principe van 'spreiding 
van industrialisatie door regionale konsentratie' en daarom wer
den als vervolg op de 'industrialisatiekernen' . nu een aantal 

~ntwikkelingskernen' aangewezen. · 
· Oorspronkeljjk was het de opzet het aantal ontwikkelingskernen · 
drastisch in te perken vergeleken met de .oorspronkelljke 42 in
dustrialisatiekernen;de effektiviteit van het beleid gaat verlo
r~n · bij een te ... grate spreiding en versriippering van· de middelen. 
Bij de .industrialisatiekernen blee~ dat voora1 die plaatsen 
s1aagden waar reeds een industriele aanzet .aanwezig was.Verschi1-
lende · -vooral afge1egen- industrialisatiekernen hebben nauwe- · 
lijks industria kunnen aantrekken.Hetzelfde gold ook voor be- · 
paalde kernen die in de ·nabijheid van andere industrialiso.tiekern
~-· en of reeds bestaande industriecentra 1agen;er kan zich dear .. 
geen 'centrumfunktie' ontwikkelen waardoor de totstandkoming 
van de sekundaire vestigingsfaktoren wordt be1emmerd ( 20 en 23)~ 
Omdat itt.de aanwijzing van de probleemgebieden objektieve ·maatsta
ven mbt. ontwikkelingskernen · ontbraken zouden de kernen in ge
zamelljk overleg tussen rijksoverheid en de provinciale besturen 
v~stgesteld moeten worden.Door de diverse besturen werden ech-
ter niet minder dan 83 ontwikkelingskernen voorgedragen. 
Bier werd het mea ingezet .zodat .l8 plaatsen overbleven.Bij wijze · 
van kompromis werden naast deze ontwikkelingskernen nog 26 aanvul
lende kernen aangewezen,waar in principe de _stimuleringsmaat-
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regelen een aflopend karakter zouden dragen.Op kaart 3 zijn de ont
wikkelingskernen en aanvullende kernen weergegeven.Uitgezonderd 
Kampen,Zwolle en Etten liggen deze ·allen binnen de aangewezen 
probleemgebieden.Bjj de keuze van de ontwikkelingskernen was. men · 
er zich terdege van bewust dat er in de kleine gemeenten weinig 
gunstige sekundaire vestigingsfaktoren aanwezig zijn.Vandaar 

. het opnemen van steden als Groningen,Leeuwarden,Zwolle enz. 
Deze steden zijn in feite steunpunten voor hun omgeving.Dit · 
keuzeprincipe w]J"kt volledig van het oude beleid af (23). . 
In de 7' nota wordt aangetekend dat wel de .arbeidsmarkt in de . 
ontwikkelingskernen op de voet moat worden gevolgd;de realisatie 
van al eerder gestimuleerde projekten mag niet worden belemmerd 

· door het stimuleren van nieuwe industriele vestigingen en uit-
breidingen. · 

2.4.3.3. DE MAATREGELEN. 
Zoals uit de doelstellingen b1ijkt is het regionaal ekonomisch 
beleid in deze periode gericht op het westelijk konsentratie
gebied enerzijds en de gezamelijke prob1eemgebieden anderzjjds. 
Wat het westen l)etreft zijn de maatregelen gericht op een sprei
ding van industrie1e werkge1egenheid uit het westen naar an
dere 1andsdelen en een meer ·evenwichtige spreiding binnen het 
westen. · · . ·. 
Zo zu1len alternatieve vestigingsmogelijkhedenvooraan zeever
keer gebonden . industrieen verder ontwikkeldmoeten· worden.Het 
De1tap1an -:-zo wordt in de 7' nota gesteld- ·kan hiertoe bijdragen . 
door de verbinding van Nieuwe Waterweg en de Westerschelde; 
de ·~ mogelijkheden voor · het Sloegebied en voor het Wes:tersche1de
bekken inklusief Westelijk Brabant warden onderzoch·t .Eveneens 
werden de potentle1e 'moge1ijkhedendie Delfzijl bood in de be
schouwingen betrokken.Aanzienlijke sommen geld werden van rijks-

,wege gereserveerd om deze .a1ternatieve 1okaties in de toekomst 
te ontsluiten. · · ' · . 
Wat betreft de spreiding binnen de randstad zijn noord-zuid
verbindingen tussen Amsterdam/IJmond en het Rctterdamse haven
g~bied geprojekteerd~zodat plaatsen in het 'middengebied' be-· 
trokken worden in de verkeersstromen.Ihb. verzorgende en toe~ 
1everende bedrijven .zouden hier een gunstige vestigingsplaats 

·· kunnen vinden. Verder ward onderzocht in hoeverre de verkeers- · 
outillage de spreiding van aktiviteiten naar de periferie .van 
de randstad belemmert (20). . 
De maatregelen die cbt. de prob1e~mgebieden getroffen worden 

.kunnen weer worden onderscheiden in · . 
A.klimaatverbeterende maatregelen· en 
B~stimulerende maatregelen~ . 

. ad A~Allereerst zullen de werkzaamheden aan bepaald.e ~1egen 
.. worden voortge zet, waarin in· de \>let Ontwikkelingsplannen voorzien 
is~maar die nu nog in voorbereiding zijn of slechts ten dele uit
gevoerd zijn. 
Verder is er,nadat voor het jaar 1959 al een inf'rastruktuUP
programma was opgesteld, miv. 1960 een 4-jareninfrastruktuur
programma 1960 t/m 1963 opgesteld,dat ten doe1 heeft 'de objek
tieve vestigingsfaktoren in de probleemgebieden te verbeteren' 

· (2l).Daarin zijn alleen ekstra voorzieningen opgenomen;zonder 
Speciale financiering zouden deze niet of pas later tot stand 
worden gebracht.Het gaat veelal om vervroegde of versnelde uit- · 
voering van bestaande p1annen. (zie onder pt.2.3.4.). 
Overigens is in de norma1e rijkswaterstaatprogramma's (oa. het 
rijkswegenplan) a1 een groter aksent g_elegd op wegen naar en in 



de probleemgebieden. 
De infrastruktuur in het genoemde meerjarenprogramma betreft 

· waterstaatkundige en aanverwante werken,ihb. water- en afval
waterleidingen tbv. de industrie.Het gaat hierbij dus niet om 
scholen,zwembaden etc.(sekundaire vestigingsfaktoren)~ 
In .totaal is voor het programma 190 mln. uitgetrokken,waarvan 
60 mln. bestemd is voor rijkswerken (via het dep. van Verkeer · 
en Waterstaat) en 130 mln. voor r~ksbijdragen in de kosten van 
de werken van de lagere publiekrechtelijke lichamen (via het 
dep. van -E.z.). . · . . 
De ClOP verleent adviezen over en verzorgt de voorbereiding 

--. 

.van het meerjarenprogramma. 
ad B.Speciale stimulerende maatregelen zijn in het nieuwe beleid 
ekstra noodzakelijk omdat niet alleen akute strukturele werk
loosheid bestreden moet worden maar ·ook voorkomen moet worden 
en eveneens een tegenwicht voor uitmigratie moet worden geboden. 
De premieregeling BIK,gericht op de bestrijding van de akute struk· 
turele werkloosheid,kan daarbij niet onveranderd gehandhaafd . 
blijven.De nieuwe premieregeling zal \-rel \'leer betrekking hebben 
·op industrieterreinen en industriegebouwen.Bovendien werd in 
de 7' nota -optimistisch- het tijdeliJ1{ karakter ervan benadrukt : 
de specifieke stimuleringsmaatregelen leggen mede de grondslag 
voor de ont't'ITikkeling van de probleemgebieden;is deze eenmaal 
gelegd,dan moet de ontwikkeling zich autonoom kunnen voortzet
'ten. 
Tot 1959 gold voor de aanleg van industrieterreinen een subsi- . 

. dieregeling, volgens welke de gemeente een subsidie van 5076 van . 
de direkte investeringskosten tot een maks. van j2,50 per m2 
netto verkocpbaar terrain en f 250.000 in totaal werd verleend. 
De gemeente moest de aanleg uit eigen middelen· voorfinancieren. 
De prijsreduktie werd dan achteraf verleend b~ verkoop,verhuur 
of ~, uitgifte in erfpacht voor industriele doeleinden. 
Over rentelasten en andere ocslagkosten die ook in de verkoop
prijs van het terrain tot uiting dienden te worden gebracht, 
werd geen subsidie verleend.Bovendien warden werken die boven 
een .eenvoudige outillering vanhet terrain uitgaan niet gesub
sidieerd.Vervolgens had het maks. van de subsidie per industria
terrain to~ gevolg dat in feite in de verschillende projekten 
een verschillend percentage . subsidie \>lard verstrekt ,dat naar- . 
mate de investering hoger lag lager uitkwam. 
Het nieuwe systeem komt aandeze bezwaren tegemoet.De kernge
meente beslist nu ever de aanleg van een ·nieuw terrain en over 
de ·wijze,waarop dit \'tordt geoutilleerd.-Is het terrain 'in de zin 
van de prijsreduktieregeling aangewezen,dan wordt de korting 
toegepast over de werkelijke verkoopprijs op basis van een vooraf 
door de minister goedgekeurde eksploitatieopzet.De prijsreduktie · 
wordt slechts toegepast ten gunste van konkrete industriele · 
vestigingen zodat de relatie tussen effektuering van de regaling 
en de doelstelling ervan verzekerd is.Voorwaarde bij uitkering 
is dat de ondernemer op zijn minst 1/5 deel ·van het terrein ten 
eigen bate direkt bebouwt.De korting bedraagt 50% van de grond-
prijs (20, 21). . 
Buiten deze prijsreduktieregeling om wordt jaarlijks 2 mln. gere
serveerd voor incidentele subsidiering van industrietarreinen 
in andere dan ontwikkelingskernen. · · 
Wat de industriegebouwen betreft beantwoordde de premieregeling 
BIK,die gold tot medio 1959,door de tewerkstellingsvoorwaarde 



. ~· 

(per 50 m2 nieuw ge bout>rde nuttige · vloeropp. dient ~~n mannelijke 
arbeidskracht uit de g.a.r. via het ge\testelijk arbeidsburo 
additioneel tewerk worden gesteld) aan de doelstellingen van het 
beleid mbt. de ontwikkelingsgebieden,nl.bestrijding van de akute 

. strukturele werkloosheid. 
De nieuwe doelstellingen z.ijn echter ruimer en anders gericht. 
Bovendien bleek de premie,waarvanhet maks. van f 25,- per m2 
gebaseerd was op een gemiddelde van J 100,- aan bouwkosten 
per m2 nuttige vloeropp.,aan aantrekkingskracht in te boeten. 
Enerzijds \'las di t een gevolg van de stijging van de · bouwkosten 
zodat door het· gestelde maks. van /25,- per m2 de premie een 
lager peroentage . ging uitrnaken van de bouwkosten,anderzijds bleek 
dat de bouwkosten per m2 voor bepaalde grote projekten aan• 
zienlijkuitgaan boven de · gemiddelde bouwkosten,zodat de regaling 
relatief minder stimulerend werkt tav. grote projekten dan 
van kleine ... (vergelijk het begrip 'vaste installaties in de open · 
lucht 1 .. bij het wet son twerp op de SIR -j. v. ) • 
0p 20 april 1959 werd de nieuwe premierege1ing BIO (Bevordering 
Industria1isatie Ont\'likkelingskernen) in de staatscourant ge- . 
publiceerd.Op die datum verviel de oude BIK-regeling. · 
De nieu\te premieregeling voorziet in ~~nma1ige subsidie in de 
bouwkosten van nieuwe industriegebouwen in de (aanvullende) ont
w~kkelingskernen,waarbij de ondernemer in prinoipe verp1icht is ·
:om per 100 m2 nieuwbouw·-~en manne1ijke arbeidskracht werk te 
verscha..ffen. 
De premia wordt ook toegekend bij uitbreiding van een bedrijf 
in een (aanvullende) ontwikkelingskern.In dat geval 1uidt de 

. tewerkstel1ingsvoorwaarde :een man per 50 m2 additione1e nieuw
bou.w.Zowe1 bij vestiging als uitbreiding moet het additionele · 
nuttige vloeropp. tenminste 500 m2 omvatten. 
In geval van vestiging bedraagt de premie: 
a./35,- per m2 nuttige v1oeropp. voor de eerste 1000 m2 van · de 

. nieuwbouw; • · 
· b./45,- per m2 voor d.e volgende 1000 m2; . 

c./55,- per m2 voor de daaropvolgende 1000 m2 enz. met dien ver
stande,dat ·voor de nuttige vloeropp. boven 4000 _m2 de premia 

onveranderlijk /?5,- per m2 bedraagt. 
In geval van uitbreiding bedraagt de premie /35,-.- :per m2 nuttige 

. v1oeropp. voor de gehele additionele nieuwbouw (23).Ta.v • . vesti
gingen is in principe voorgeschreven dat de bouw tot stand moet · 

. komen op een gemeente1~k industrieterrein waarop de prijsreduk
tierege1ing van kracht is verklaard.Beiden zijn dan ook verenigd 
in de'premie-en prijsreduktierege1ing BIO'. 
Tav. uitbreidingen geldt slechts als voorwaarde dat de bouw
plaats gelegen moet zijn binnen de grenzen van de ont.wikkelings
kern. 
Per geval wordt de financiele opzet van een projekt,waarvoor 
premie wordt aangevraagd,beoordeeld. . · . . · 
In principe komen verp1aatsingen van bedrijven van de ene ont
wikkelingskern naar de andere . niet in aanmerking voor toepas
sing van de premieregeling.Een industrieel bedrlj.f' dat zich ver
p1aatst vanuit een niet als ontwikke1ingskern aangewezen plaats 
binnen een prob1eemgebied naar een \'lel als zodanig aangewezen 
p1aats komt s1echt over de·netto uitbreiding die uit de ver
p1aatsing resu1teert -(min.500 m2 nuttige vloeropp.) voor een 
uitbreidingspremie in aanmerking. 
De ·premieregeling kan niet worden toegepast op bestaande ge
bouwen,evenmin op op voorhanddoor de gemeente gestichte ·in
dustriegebouwen. 



De term~n waarbinnen aan de tewerkstellingsvoorwaarden moet zijn 
voldaan,bedraagt 2 jaar vanaf de eerste oplevering van de nieuw
bouw.A1s daaraan voldaan is dan wordt bet twe-ede dee1 van bet 
premiebedrag uitgekeerd: bet definitieve premiebedrag wordt 
vast-geste1d na de oplevering van bet gebouw,waarbij de eerste 
uitkering p1aatsvindt .. (30). 

-- De tewerkste1lingsvoorwaarden 4 in de verhouding 1 op 100m2 
bij , vestiging en 1 op 50 m2 bij ui tbreiding- zjjn gebaseerd ·op 
de gemidde1de bezettingskoefficient van 1 werknemer per 30 a 

· 40 m2 nuttig v1oeropp. . · . . . 
Noch in de industrialisatienota's,noch in de bege1eidende stuk
ken .bjj . de. rjjksbegroting wordt ~ide1ljk en eksp1iciet een re1atie 
ge1egd tussen de wjjzigingen di~premierege1ing tov.· de oorspron
keljjke BIK-regeling heeft ondergaan enerzijds en de doe1ste11in-
gen van het nieuwe regionaa1 ekonomisch beleid anderzjjds. · 

· \ . Hat ljjkt erop dat de wjjzigingen meer zjjn ingegeven door erva
~ing in de premiiingspraktljk met 'aantrekkingskracht' van de re
gelingen ·zonder dat systematisch is onderzocbt we1ke maatregelen 
het duide1jjkst zouden beantwoorden aan de diverse geformu1eerde 
doe1ste11ingen. . 
-De g1ijdende premieschaa1 blj vestiging komt tegemoet aan het 
bezwaar van afnemende aantrekkingskracht bjj duurdere projekten. 
Juist deze projekten met iha. een groter ruimtebeslag,moeten uit 
de . randstad a.!ge1eid worden (2). · . · . · 
Het premiepercentage van de BIO voor nieuwe vestigingen nam gemidd 
tov~ de :SIK toe van 5,50 % tot 9,?0 76 (op de tota1e investerings
prijs-zie apl>endix,hfdst.l) ,het percentage voor uitbreidingen . . 
steeg van 5,50 % tot 6,16 % (op de tota1e investeringsprjjs) • . 
-Het verschi1 i~remiering van nieuwe vestigingen en uitbrei-

. dingen hangt met twee .faktoren samen: 
a.het2 'grotere ondernemersrisiko' bjj nieuwe vestiging in een pro
b1eemgebied dan bjj uitbreiding van een daar gevestigd bedrijf (21); 
b.het spreidingsbeleid is in de eerste p1aat9 gericht op het 
aantrekken. van 'nieuwe industrie1e initiatieven'(30). 
-De tewerkste11ingsvoorwaarde bjj de BIK van min. ~~n manne1ijke 
werkloze arbeidskracht uit de g.a.r. per 50 m2 v1oeropp. bjj . 
vestiging en uitbreiding veranderde bij de BIO in min. een manne-. 

. lijke werknemer per 100 m2 bij vestiging resp. per 50 m2 v1oeropp. 
bij uitbreiding. . . 
Beha1ve dat dus de tewerkste11ingsvoorwaarde bij vestiging twee 
keer zo ruim werd,vervie1 de voorwaarde dat de aan te ste1len 
arbeidskrachten u1t de g.a.r. werden betrokken. · · 
In 1963 ste1t de minister dat het onjuist is in deze tewerkstel
lingsvoorwaarden een stimu1ans voor breedte-investeringen te 
zien. 'Het 1jjkt hoogst onwaarschljnlJjk dat een ondernet:~er om aan 
deze tewerkste1lingseis te vo1doen en daardoor een premie te 

' incasseren,meer breedte-en minder diepte-investeringen za1 ver
richten dan hij op bedrijfseconomische gronden gewenst acht'(33)• · 

· Overigens werd ·blj de prognose die in de 8' industria1isatieno
ta werd gemaakt over de groei van de industriele investerin
gen (voor 1950 tot 1960 een. groei van 100% tegen een gereali
seerde groei van 53% over 1950-1960) ook uitge6aan van een v~r
gaande substi tuering van. arbeid door kapi taal . (34) • . · 
-De verruiming van de tewerkste11ingsvoorwaarde za1 vermoede
lijk samenhangen met de tweede en derde doe1ste1ling van bet 
be1eid:waar moge1ijk nieuwe vestigingen van industrieen die niet 
gebonden zijn _aan het westen (ook a1 verschaffen ze geen a1 te 



grote werkgelegenheid} buiten het westen ·en dan bij voorkeur in 
probleemgebied~n doen plaatsvinden (2' doelstelling);ook al ver
sehaft het bedrijf in eerste instantie nog niet zoveel werk,later · 
kan hierui t afgeleire werkgelegenheid ontstaan, zodat daarmee 
strukturele werkloosheid kan worden voorkomen (3' doelstelling). 
Vanwege dezelfde twee doelstellingen zal de voorwaarde dat de 
in dienst te nemen werknemer deel moest uitmaken van de g.a.r. 
vervallen zijn verklaard. · · 
Over deze ·' laatste voorwaarde mbt. doelstelling 3 wordt ook nog 
opgemerkt dat niet alleen werklozen de kans moeten kr.jjgeli een 

· .opleiding binnen EJen bedrijf te volgen maar ook andere arbeids
.kraehten;strukturele werkloosheid wordt daarmee voorkomen. 
Zowel in de .7' als 8' nota wordt gesteld dat de premie- en prijs
reduktieregeling slechts tijdelijk van aard .zou moeten zijn. 

WIJZIGING IN DE BIO-REGELING. 
Gesteund ·door het gunstig konjunktuurverloopkWamen al -snel na 
het van kracht worden van de BIO-regeling grote aantallen daar-

. mee. gepremieerde arbeidsplaatsen tot stand. . 
'Het welslagen van het regionale beleid is ( ••• ) in doorslag
gevende mate _afhankelijk van de conjunctuur. Mn. in een si tuatie 
van hoogcon~unctuur komen nieuwe projekten en ontwikkelingen 
tot stand' (35).. . . . . · · · · 
Bet gevolg was dathet in alle probleemgebieden,ook de noorde
lljke,moeiljjker werd om de nodige arbeidskrachten aan te trekken 
(3l).Overal in het land overtrof in 1962 de vraag naar arbeids
krachten het aanbod.De vertrekoverschotten uit het noorden als 
geheel liepen duidelijk terug,het aandeel van de ouderen in de 
g.a.r. nam daar toe. · 
In de memoria van toelichting werd gesteld dat'het gevaar niet 
denkbeeldig (is),dat de uitbreiding van het aantal arbeidsplaat
sen in de probleemgebieden tijdelijk sneller. zou gaan verlopen 
dan door het beschikbare aanbod van werkkrachten mogelijk is. 
Dit zou voor nieuw gevestigde bedrljven teleurstellingen kunnen 
betekenen,hetgeen de verd.ere ontwikkeling in deze gebieden zal 
kunnen schaden'. · 
Daarom werd per 1 sept. 1962 de premie- en prijsreduktieregeling 

. BIO gewijzigd : · 
l.de premie wordt in geval van vestiging: . . 
a•f 35,- per m2 nuttige ,.rloeropp. voor de eerste 2000 m2 van 

de nieuwbouw (was:lOOO m2); . . . 
b.f 40,- :per m2 voor de volgende 2000 m2 (\'ras :f 45,- resp. 

1000 m2); 
e.f 45,- per m2 voor de daaropvolgende 2000m2 enz~ tot f 75,

per m2 met een a~soluut maks. van 1.250.000 (f 45,- was f 55,-, 
2000 m2 was 1000 m2,het rilaks. was f 75,- per m2); 

in geval van uitbreiding: 
I 25,- per m2 voor de additionele nieuwbouw met een absoluut 
maks. van 250•000 (was f 35,- : zonder maks.). · . . . 
2.de prijsreduktie voor industrieterreinen blijft onveranderd voor 

de eerste lO .ha.;voor grotere oppervlakten wordt de reduktie 
· ;.-~~van 50 ~ ( op ·de grondprijs) vermenigvuldigd met 10/x, waarbij x 
.. staat voor het aantal ha. 
Hieruit bljjkt -en de minister stelt dit zelf ook uitdrukkeljjk 
bij de begroting voor 1964 (33)- dat het regionaal industrialisa-
tiebeleid tot op zekere hoogte afhankelijk wordt gesteld van 



de konjunkture1e situatie. 
Voor datze1fde jaar 1964 werd eveneens een temporisering aan
gekondigd van werken ter verbetering van de infrastruktuur in 
de prob1eemgebieden,dit ivm. -de beperking van de overbeidsin
vesteringen;eveneens een maatrege1 van konjunktuurpo1itieke 
aard. 
In verge1ijking tot dit konjunkture1e aspekt staat bet struktu
re1e aspekt van de maatrege1en indeze jaren minder op de voor-
_grond 'omdat het investeringsni veau -me de dankzij bet gevoerde -
structuur- en conjunctuurbe1eid- vo1doende is om in de ·vereiste 
nieuwe arbeidsp1aatsen te voorzien '(34). 

KORTING OP DE AARDGASPRIJS. 
Na de aardgasvondsten in Groningen werd in 1962 bes1oten deze 
-zij bet in zeer beperkte mate- de prob1eemgebieden en ·bet noor
den ibb. ekstra ten goede te 1aten komen: -bedrijven,gevestigd 
in een van de drie noorde1ijke provincies,krijgen een korting van 
0.21 ct./m3 op de aardgasprijs,voor do overige afnemers ge1den 
uniforme tarieven; -30 mi1jard m3 aardgas 
werd gereserveerd om met -een nader vast te ste11en- korting 
toegewezen te worden aan bepaa1de energieintensieve industria
en die zicb vestigen in een van de prob1eemgebieden ('aardgas- . 

. potje').Bij toekenning is bet niet noodzake1ijk bet aardgas ze1;f 
.. _ direkt te verwerken maar kan deze verstrekt worden aan -de e1ek

triciteits1everancier die bet bedrijf dan van goedkopere e1ek
.. . · tr~scbe energie · voorziet · ( 45). 

ALTERNATIEVE REGELINGEN. 
In de 7' industria1isatienota wordt we1 ee.n paragraaf gewijd · 
aan bet voor en tegen van een anderssoortige premierege1ing. 
Zo .kwam a1 sne1 na de pub1ikatie van de BIO-rege1ing de. vraag ~ 
of er niet bater een direkt verband ge1egd kon worden tussen 
de premie en de nieuw te scbeppen industrie1e werkge1egenheid 
ipv. bet aanta1· m2 (additione1e) nuttige v1oeropp.Deze moge1ljk
beid wordt ecbter verworpen om praktiscbe redenen:kwantif'icering 
van die arbeidsp1aatsen vergt een nauwkeurige en tijdrovende kon-
tr81e. . . 
Verder · was er aangedrongen op andere rege1ingen naast de bestaan
de premierege~ die meer onmidde11ijk verband zouden bouden 
met het aantal nieuw tewerk te ste11en arbeiders,bv. een sub
sidiering van de 1oonkosten via de socia1e _1asten van bedrij-
veri die zicb nieuw vestigen of uitbreiden. 
In de eerste p1aats wordt dit afgewezen met bet -voor1opige
argumeritdat tot medio 1960 met de premierege1ing BIO reeds grote 
aanta11en arbeidsplaatsen gerea1iseerd waren. . · · _ 
In de tweede . p1aats is er een meer principieel argument.'Een 
regionaal stimu1eringsbe1eid is ( ••• ) steeds min o;f meer dis
criminatoir van kar,akter';echter deze diskriminatie mag niet . 
zo diep ingrijpen 'dat daardoor de konkurrentieverbouding tussen 
gelijksoortige bedrijven,gevestigd in resp. wel en niet gestimu
leerde gebieden of p1aatsen,-\010rdt scbeef getrokken' .Evenmin 
mag de diskrimtnatie 'de natuur1ijks expansiemoge1ijkheden' _ 
voorreeds gevestigde bedrijven be1emmeren.Geste1d wordt dat een 
loonsubsidie deze be ide · gevo1gen za1 hebben._ 
Bovendien zou een 1oonsubsidie moge1ijk in strijd kunnen zijn met 
het EEG-verdrag (in de art.n 92,93,94). 



I 

In de memoria van toelichting bij de begroting voor 1960 (32) 
wordt hierover verder opgemerkt dat met de bestaande regelingen 
de 'natuurl~ke nadelen' van de probleemgebieden uit het oogpunt 
van industriele vesti~ing worden gekompenseerd.Op den duur 
zou daardoor de premiering kunnen worden verminderd (hoewel 
daar nu,anno 1975,nog geen sprake van is -j.v.). 
Itt. de loo~subsidie is de premieregeling dan minder kunstmatig; 

.het e!!ekt op de kostprijs van de premieregeling,waarbij inves
te'ringskosten \>Iorden gepremi·eerd,is betrekke]jjk gering· -aldus 
de memorie bjj de begroting voor 1961 (30)- 'aangezien deze ti
nanciele tegemoetkoming tot uiting komt via de a!schrijvingen 
op de gebouwen,die zich over een lange periode uitstrekken'. 

2.4.3.4.EVALUATIE VAN DE BELEIDSPERIODE 1959 T/M 1964. 
Het beleid in de periode 1959 t/m 1964 was in de eerste plaats 
een spreidingsbeleid.Dit is het algemeen kader,waarbinnen ook 
het regionale industrialisatiebeleid in de probleemgebieden past. 
Een van de_ belangr~ste doeleinden was de beperking van de eks
pulsie uit het noorden en vermindering van de sterke bevolkings
konsentratie in het westen,zo stelt de minister in de memorie 
van toelichting bij de . rijksbegroting voor 1965 (36). 
De migratiecijfers \>~zen er dan op dat het beleid redelijk ge
slaagd is: 

-- - __ _:.- - - - _· -;- ---· ........... - - - ------ -
. Hel binnen/and!,-e migrat!e-overschot in de Vl!rschil/e11de provincies in de jaren 1959 t/m ]964 

~ ~· --~------~----~----------------~----~--------~--~ Utrec 

. 1959 .. 
1960 
1961 
1962 

' 1963 
1964 

1959 
1960 
1961 

' 1962 
1963 
J964 

Groningen Friesland Oren the Overijssel Gelder land 

-I 883 . -2 325 - 1148 - 292 2 843 
. -1689 . -3953 -1127 689 3 680 

'r- -1202 ' -3 271 - 227 18 6081 
695 - 2506 54 -1687 "' 4 435 
369 -2059 1 120 -1788 4 478 
254 -1613 1462 _ . 776 3 984 

Noord-Holla.J¥1 Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg 

-1669 2041 -2435 3 720 ' -1 323 
398 1 581 - 2466 3 3SI - 1319 
641 - 3003 - 2229 2 762 265 . 
345 . - 3 344 - I 795 3 934 479 

' ' -3115 -4025 - ·· 910 4078 - 368 
-5 105 . -5979 - 183 4 798 - - 463 

'" ~- . . - -. ---.:.----~· - - -- . ---....::--- -------- ----- - -

tabel 9. bron:rijksbegroting-1966. 

In Groningen is in 1963 voor het eerst sprake van een vesti
gingsoverschot terwijl het. vertrekoverschot voor het noorden 
als geheel aanzienlijk is teruggelopen.Het vertrekoverschot 
uit het westen is in de laatste- jaren aanzienlijk toegenomen. 
Bij de interpretatie blij£t in de memoria echter de -aanzienlljke
invloed van de voortdurende situatie van hoogkonjunktuur bui
ten beschouwing. 

2 gtc 
1 335 
I 111 
I 336 
1 542 
2 704 

De ontwikkeling van de industriele werkgelegenheid vertoont een 
analoog beeld en sluit daarmee aan op de periode tot aan 1959-
(ook hier geldt de opmerking over de konjunktuur ).Zie tabel 10. 
Ook al is in de drie noordelijke provincies over de hele periode 
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Procentuele rerdeling va11 de ~rso11eefssu•rli.le i11 de industrie e11 van de tot ale be1•olki11g ill de l'ersC'hil/cllde lamlsclelen in 1959 en 1964 

, Provincies Personeclssterkte in de 
industrie ') 

Totale bevolking per 
31 december 

Mutaties in de jaren 
1959-1964 

1959 

1 

1964 

2 

1959 

3 

1964 

4 

industrie 

5 

bevolkin1 

6 

Groningen 
Friesland .• 

-0,09 
- 0,13 

· Drenthe 
Noorde11 

3,38 
2,39 
1,87 

' (7,65) 

3,71 
2,79 
2,37 

(8,87) 

4,16 . 
4,19 
2,73 

(11,08) 

4,07 
4,06 
2,75 

(10,89) 

+ 0,33 
. -+. 0,40 
+ 0,50 

( + 1,22) 
. + O,o2 
' (-0,19 

Overijssel =) • • 
Ge1der1and . 

Oosten . 

Utrecht. . 
Noord-Holland • 

. · Zuid-Holland • 
Westen • • 

' Zeeland. • • 
Noord-Brabant . 
limburg . . . . . . 

Zuiden . 

Usselmeerpold~r en C.B.R. 1) 

.,. ... . .. 

' 9,50 
10,92 

(20,42) 

5,00 
16,22 
19,54 

(40,75) 

' 1,35 
18,51 
11,31 

(31,17) 

9,33 
11,31 

(20,65) 

5,07 
15,64 
18,66 

(39,36) 

1,42 
19,04 
10,66 

(31,11) 

6,75 
11,10 

(17,85) 

5,93 
17,99 
23,63 

(47,55) 

2,49 
13,00 
7,73 

(23,22). 

0,29 

1) cxc1usief bouwnijverheid en open bare mitsbedrijven. 
· I) In 1962 werd de Noordoostpolder (voorlopig) bij de provincie Overijssel ingedeeld. 

tabel .. lO. bron:rjjksbegroting voor 1966. 

7,05 
11,34 

(18,39) 

6,01 
17,71 
23,31 

(47,04) 

2,38 
13,42 

7,81 
(23,61) 

0,07 

-0,17 
+ 0,39 

( + 0,23) 

+ 0,07 
-0,58 
-0,88 
(- 1,39) 

+ 0,07 
+ 0,53 
-0,65 

(-0,06) 

+ 0,30 
+ 0,24 

(+ 0,54 

~ 0,08 
-0,28 
-0,32 
(-0,51 

-0,11 
+ 0,42 
+ 0,08 

<+ 0,39 

. -0,22 

sprake van een bevolkingsafname,de migratiecijfers en industriele 
werkgelegenheidscijfers laten zien dat de spreiding van de 
bevolking die van de industriele werkgelegenheid althans 
voor een deel volgt. . · 
(Konklusies kunnen niet andere dan in voorzichtige termen ge
steld worden,omdat aanvullende in!ormatie over de opbouw van 
de migratie-saldo's,zowel naar inkomende als uitgaande stroom 
als naar woon- en werkmigratie,ontbreekt.) _ 

Een groot ·deel van de nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen in 
de probleemgebied.en is gepremieerd volgens de BIO-regeling: . 
med.io '64 ·waren in de provincia Groningen 25 nieuwe vestigingen 
en 77 uitbreidingen gepremieerd~~o1gens de tewerkstel1ings- · 
voorwaarde zouden deze werk moeten bieden aan min. 3400 mannen~ 

. . De gegevens van medio • 64 wijzen echter a1 op een aanta1 van ruim 
I 3800 man (belangrijk bierb~ is dat deze cijfers over totaLe . 
· · aanta~~en gepremieerde arbeidsp1aatsen schattingen zijn op basis 
. van de veronderste11ing dat gemidde1d 25 arbeiders per 1000 m2 

nuttige vloeropp. industriegebouw tewerk worden geste1d binnen 
2 a 3 jaar na aanvang van de produktie ) .(bijlage 4 r .. b.'65 (38)). 
Hoewe1 de eijfers niet gehee1 verge~tbaar zijn met die uit 
tabe1 11 ,omdat daar ook nog met de BIK gepremieerde arbeids
plaatsen bij zu1len zitten en de perioden niet gehee1 overeen
komen,wijst dit op een aandee1 van ong. 77% met de BIO gepre
mieerde arbeidsp1aatsen op het totaa1 aanta1 additione1e 
industriele arbeidsplaatsen in d~ provincia Groningen in deze 

·periode.Voor. het; he1e noorden bedraagt dit percentage ongeveer 
?()ifJ. . 
Hoewe1 de BIQ-rege1ing .eind 1964 werd ingetrokken kwamen na 

• )gerekend. vana.f 1959 



Toeneming mn de personee/ssterkte in de industrie 1) 

1959 t/m 1963 S) 
aantal personen % toeneming 

Zuid-Holland . 6100 3,0 
Noord-Holland . 7 soo 4,4 
Utrecht. 4600 8,8 

Westen . 18 200 4,3 

Groningen. 4 900 . 13,8 
Friesland 5 900 23,6 
Drenthe. 6300 32,1 

Noorden 17 100 21,4 

O\·erijsse1 . 6 200 6,2 
Gclderland 12 000 10,5 -Oosten •. . 18 200 8,5 

Zeeland. 1 200 8,5 
. Noord-Brabant. 19 soo 10,1 
Limburg 1 600 1,4 

Zuiden . 22300 6,8 

Nederland. 75 800 7;2 

1 ) excL bouwnijverheid en opetlbare nutsbedrijven. . . 
1) voorlopige cijfers, aungClien de mut .. ties in het aanta1 bericbtgevers 

bierin voor 1963 nog niet zijn verwcrkt. -~_:: 
·-

tabel 11. bron:r . b.l965 • 
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. . STAND PREMIEREGELING .,BEVORDERING INDUSTRIALISATIE ONTWIKKELINGSKERNEN" PER 1 JULI 1966 
. . . 

. l-
1 

'•' :--· 
I · Afgegeven bereidverklaringen · 

·-
· . \-·es-:-. t-ig-in-a~e-n-------U-,-it-br_e,...id-in_g_e,_n..;_ __ ---:--'--T-o-taal-.- . ..;._-------G-er-e-al-is_ee_r_d_e_G_e_r_ea_l_is-= 

arbeidsplaat- arbeidspla. 
· _ aantal arbeids- guldens 1) aantal arbeids- guldens 1) aantal arbeids- guldens 1) sen per · · sen in % 

. . !J. 

. . :~~;-~'-::tift. · plaatsel1 plaatsen . plaatsen 1 jan. 19663
) de verwacl 

... . . l) . l) 1) tinsen•) 
:,_. : .. 

Groningen 
Friesland • 

;' Drenthe • 

Subtotaal I 

Overijsscl . . .. -. 
Noord-Holland 
Zeeland •.•. 

· Noord-Brabant 
· Limburg ••• 

~ Subtotaal II 

: Totaal Generaal •· 
'· 
r~ji:;;·:J::~~ ;.{.;. <-. 
~~ G~~ningen . • ·' .' : . 
: Friesland , 
~ Drenthe .. ·, • ·• 
~:I ' ' I> :• 

. Subtotaal I . . . . 

· · Ovcrijssel • 
· Noord-Holland 
Zeeland ••• 

·. Noord-Brabant 
· Limburg •••• 

Subtotw u ·. 

;-

31 . 3 688 8 232 88 3 815 4846 119 7 503 . 13 078 . 
42 3 754 8472 95 .·. 3005 3 880 137 6 759 12 352 
38 2 361 4 619 83 5 945 7 703 121 8 306 12 322 

111 9 803 21 323 266 12 765 16429 377 22 568 . 37 752 

37 2243 4 540 40 . 1 447 . 1 773 77 3 690 6 313 
9 782 1 620 15 856 1040 . 24 1 638 2660 

16 2 715 7 116 14 392 464 30 3107 1 sso 
38 !5 115 12 638 62 4111 s 229 too 9226 17 867 
27 3 466 7 788 45 3 005 3724 72 6471 11 512 

127 14 321 33 702 176 9 811 12 230 303 24132 45 932 

238 l41l4 55 025 . 442 22576 28659 680 46700 83684 
:~ 

• -:\. -~ .... _: ~"' t 

, ·.- r 
I· ... ,. '-. • ~- ~ !,. • •• t .. _ ••• ;·!·~-f!.': . . : • ti ," . . 

.. ,;: 1J..-·· ·:·; : ··:·,:·::·_:· II Venoekeofnbebandellng 
~- . 

2 
3 ' ... 

·~· - , !· 

-,. s 

s 

109 
276 

385" 

•·. 
. 248 

s .. .• •248 

159 
420 . 

579 

369 

369 

3 
3 

15 

21 

2 
4 
2 

8 

346 ·· 
92 

l 045 

1483 

215 
.110 
. 45 

370 

346 . 
92 

1 206 

1 644 
... : 

215 
133 
45 . : 

393 

5 .. 
6 

15 

26 

2 
9 
2 

13 

455 505 
368 512 

1045 1 206 

1 868 2223 
·•· 

.•.-., 

215 . 215 
358 502 
45 . 4S 

618 762 

i Totaal Generaa1 • 10 • 633 948 29 · 1 853 2 037 39 ' 1486 2 985 

5 923 
5 395 
6 684 

18 002 

2 827 
1 132 
2144 
4 724 
4 208 

15 035 

33037 

' . ~~: . . . 
... ':. ... 

78,4 
79,8 . 
80,5 

79,8 

76,6 
69,1 .. 
69,0 
51,2 
65,0 

62,3 

70,7 
. -.... . '· _:,:\ .:''. ~ ,. ~ ·: 

~- .. ;., 
. ~ ... .. .. ~.: . 

•••• • (> f-

•• · • l' 

. I •' ~ • ---~ 

.•. 

• . 

·. I) Betreft verwachte aantal arbeidsplaatsen uitgaande van de ervaring dat binnen 2 a 3 jaar na bet in gebruik nemen van een bcdrijfsgeb 
· 25 werknemers per 1000 m• nuttig vloeroppervlak zijn geplaatst. · · · · •.• 

: 1) Bedragen uitgedrukt in duizenden guldens. · -. · ·; ·· · '"' 
. '> Gegevens verstrekt door het Rijksarbeidsbureau. · · · ~i · 

. . ' : ... .. '1_ .. ·- :.· - · .. ·.:... ' . · ..... t.: :-' !. 

tabel 12. bron; ·r.b.l967. 
·,_;·c...·~· ~-·..._·r-.-.-- r~·".-..': '1

-- -.. ~ 

• • • : '.J 



1964 nog daarmee gepremieerde a.rbeidsp1aatsen tot stand (deze 
waren eind 1964 nog in behande1ing). · . 
De stand van de BIO medio 1966 is weergegeven in tabe1 12. 
Bijna de·-he1ft van het totaa1 aanta1 met de BIO gepremieerde 
arbeidsp1aatsen is in het noorden terecht gekomen.Van het 
totaa1 aanta1 toegezegde premies heeft ongeveer 1/3 betrek
king op .nieuwevestigingen,die daarmee de he1ft van de nieuwe 
nuttige v1oeropp.,die gepremieerd is,voor hun rekening. nemen • 

. ·Voor de beo.or.de1ing van de maatrege1en mbt. de doe1stel1ing 
' 'bestrijding van · de akute · strukture1e werk1oosheid 1 • zijn ·in 

.de rijksbegrotingstukken a11een gegevens over 1 59,'60 en 1 61 
voor handen: 

-·-----~. 

Gemiddelde stuctuurwcrklooshcid in 1/e probleemgchieden 
in 1959, 1960 en 1961 j 

! 

1959 . 1960 196IL 

· Groningen . . 3 2~0 1.120 I 000 

' 

Friesland . 3 JSO 2 2110 I 200 
Dn·nthc. . . HOO 2 2.cill I IOU 

----·· -~-~------- 0 . -·-·- .. ·---~ .. ~ ··--··--·-·-··-···--· .. ---------·M-----· 
· T~taal Nvtlnkn 10200 (i 570 3 .1ilil 

-
N.O.-Ovcriisscl 500 555 400 
N.W.-Ovcr.ijsscl 130 70 ·so I 

Oostclijk \V.:st-Fricsland en ) 

de \\'ieringcrnwl."r 110 . 50 25 
.I Zeeland. . . 1050 600 300 

o! 

0\lstclijk Noord·D~abnnt 550 130 . 50 
Noorc.lcli_ik Limburg . 60 10 

! West Limburg • . . 100 25 10 

'1) raming. 
+--- - ~-. .. ·---~- -- . -

tabe1 13. bron: r.b.1962. 
Kriteria die gehanteerd zijn blj de vastste11ing van deze cijfers 
zljn niet genoemd. · 
Voor de provincies a.fzonder1ijk en het noorden a1s gehee1 is 
sprake van een duide1ijke -verdere- afname van de struktuur-
werk1oosheid (vo1gens deze cijfers a1thans). . 
In het noorden is de toestroming van jongeren naar de g.a.r. 
gestopt. · · · . 

. De werkge1egenheid in de prob1eemgebieden heeft zich 'oiv. de ·. 
voortdurende hoogkonjunktuun der 1aatste jaren en van het -ge
voerde be1eid gunstig ontwikke1d ( ••• ).De in 1959 bestaande ern
stige diskrepantie tussen het aanbod van arbeidskrachten en de 
onivang van de werkgelegenheid is daardoor in het a1gemeen gespro
ken be1angrijk verminderd.S1echts in een beperkt aanta1 streken . 
van .. betrekkelijk geringe omvanB doet zich thans nog een struc- . 
ture1e werk1oosheid van betekenis voor:Niet vergeten dient · echter · 
te worden,dat de 1an duri e hoo kon unktuun hiero:> van rote in·
v1oed is geweest,waardoor het werke ~ke bee1d van de s ructure-
le arbeidssituatie wordt vers1uierd.Deze gebieden hebben immers 
nog in hoofdzaak een overwegend agrarische structuur.Doordat de 
uitstoting van arbeidskrachten uit de 1andbouw voortdurend door
gaat en de industria nog niet vo1doende tot ontwikke1ing is ge~ 
komen,is de werkge1egenheidssituatie in deze gebieden structuree1 
gezien no·g zwak.Bij een terugloop van de conjunctuur dreigt het 
gevaar dat de situatie op de arbeidsmarkt za1 worden .verstoord 
en.de werk1oosheid . weer re1atief sterk in omvang za1 toenemen 1 (37) 



Meer uitgebreide gegevens hierover en over andere zaken (de 
doelstelling 'voorkomen van strukturele werkloosheid') verge- . 
lijkbaar met de beleidsevaluaties die in de industrialisatienota's 
verschenen,ontbreken in de rijksbegrotingstukken (sinds ·1963 · 
verscbjjnen de industrialisatienota's niet meer).Hetzelfde geldt 
voor gegevens,naar kleinere regio's .(in het noorden) gespeci
ficeerd. 
De bestuurskie. Noorden des Lands (38) merkt in 1960 op dat de 

, industriele groei in een aantal oude en nieuwe centra na de 
oorlog.zeer bevredigend is geweest;in Drachten (Philips), 
Emmen (AKU) en Delfzijl(sodaproduktie) is gebleken dat moge
lijkheden voor snelle ekspansie in het noorden zeker voorhanden 
zijn.De groei is nog onvoldoende en er zijn belemmeringen die 
alleen historisch kunnen worden verklaard uit de excentrische 
ligging.Dit werd geaksentueerd door slechte verbindingen;'vroe-

/ ger placht de infrastruktuur slechts daar te worden verbeterd, 
waar het partikulier bedrijfsleven reeds in belangrijke mate 
was voorgegaan'.Wie. eenmaal achter ligt,raakt verder ~ achterop. 

Gezien de cijfers over de ontwikkeling van de migratie,de indus- . 
triele werkgelegenheid en de strukturele werkloosheid kan gesteld 
worden dat het beleid in deze periode voor een deel geslaagd 
is in zijn eerste twee doelstellingen:bestrijding van de akute 
·strukturele werkloosheid en het tegengaan van uitmigratie, 
mede uit een oogpunt van landelijke spreiding van bevolking en 
werkgelegenheid. 
Voor evaluatie van de derde doelstelling,voorkomen van . akute 
strukturele werkloosheid,ontbreken de gegevens • . 
Al zijn de eerste twee doelstellingen voor een deel gerealiseerd, 
het blijft de vraag in hoeverre dit toe te schrijven is aan de 
gehanteerde regionaal-ekonomische maatregelen en dus in hoe
verre het beleid werkelijk effektief is geweest. 
De sterke invloed van de stand van de konjunktuur kwam reeds . ~ 
ter sprake.Nu is een grote konjunkturele invloed op zich geen 
reden om de invloed van het gevoerde beleid te bagateliseren: 
~uist een kombinatie van gunstige konjunktuurstand en .aantrekke
l.jjke stimuleringsmaatregelen (sinds 1959 worden hogere premies · . 
uitgekeerd en is het toepassingsgebied van de premia- en 

·prijsreduktieregeling aanzienlijk verruimd) kan een gerichte . . 
werkgelegenheidsontwikkeling . in de probleemgebieden bevorderen. 
Echter ook andere faktoren spelen een rol. . 
Dit blijkt uit de vestigingsmotieven van de bedrijven die zich · 
verplaatsten naar de ontwikkelingskernen (in de periode 1950-
1963 namen deze -volgens het SISWO (27)~ 55% van de totale 
werkgelegenheidstoename in deze kernen voor hun rekening). 
Overigens laten de beperkte gegevens niet meer .dan een indikatie 
toe over de rol die andere f~toren naast de stimuleringsmaat
regelen iha. speelden~- . 
Ret SISWO hield een enqu~te onder ondernemers in de metaalin~ 
dustrie in Nederland,die in de periode 1959-1962 hun bedrijf ge-
heel of gedeeltelijk verplaatsten. . 
Hieruit bleek dat in die periode het verkrijgen van een rijks
subsidie ivm. het kernenbeleid voor 36~ van de ondernemers als 
een vestigingsmotief gold en voor 12~ tot de twee belangrijkste 
motieven behoorde.De faktor 'aanbod ongeschoold/geoefend per
soneel' gold daarentegen voor _67% resp. 26~ van de ondernemers. 



Overigens zal de irivloed van het kernenbeleid voor andere 
bedrjjfsklassen dan de metaal iha. minder zijn:metaalbedrjjven 
hadden een grotere kans .op aanspraak op de premia- en prijsre-

.. duktieregeling gezien de behoeften aan relatief veel . manneljjke 
arbeidskrachten. 
Konkluderend .kan gesteld .worden dat,voorzover de doelstellingen 

· gerealiseerd zjjn,dit ook maar weer voor een deel op het konto 
geschreven kan worden van de getroffen maatregelen. 

2.4.4.FASE 2b,DE PERIODE 1965 T/M 1968. 
· .Hetnieuwe programma dat in 1959 werd ontworpen voor het regio

nale ·industrialisatiebeleid zou tot 1963/1964 moeten gelden, 
samenvallend met een parlementaire periode. 
1964 \'/as · een soort overbruggingsjaar.Ultimo 1963 li:ep het 
4-jareni:rifrastruktuurprogramma af,het belan~rijkste onderdeel . 
van het regionale. beleid (33).0m de kontinuiteit niet te verbre-
ken werd·bij de begroting voor 1964 een bedrag van 16,5 mln. · 

.. binnenslijns opgenomen als aanvulling op het infrastruktuurpro
_gramma 1960 t/m 1963.Voorde BIO werd voor 1964 ·14 mln. opge
voerd,zodat het premie- enprijsreduktiebeleid dit jaar eveneens 
doorgang kon blijven vinden. . . · 

· Bij nota _(3?) werden de uitgangspunteri voor het regionaal-ekono.
misch beleid voor de periode 1965 t/ml968 vastgesteld. 

· Lag · het aksent van het belej.d v66r 1959 op de bestrijding van 
de akute strukturele werkloosheid,inmiddels · is dit aksent via · 

· 'h~t tegengaan van de bevolkingsexpulsie uit bepaalde gebieds
delen' verschoven naar 'spreiding van: industrievestigingen 
in het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid'. · 
Nag meer dan in de· voorgaande periode wordt op di t laatste nu 
de nadruk gelegd,analoog aan de strekking van de 2' Nota R.O. 
die in 1966 verschijnt. · 
t:Het grate probleem,waarvoor wij in ditverband staari,is de · 
voortgaande concentratie van bevolking en economische activitei
ten in het westen,gezien de beperkte ruimte in dit landsdeelt 
Dit roept niet alleen problemen mbt. rekreatie,verkeer,watervoor-
ziening,luchtverontreininging e.d. op,maar ook mbt. de industri
alisatie:'de .agglomererende werking van de economische en 
industriele expansie in de westelijke provincies maakt het wen
seiJjk de beperkte ruimte .aldaarzoveel mogelijk te behouden . 

_voor die industriele activiteiten,die . noodzakeljjke~wijs aan het 
westen zijn gebonden'. 
Voorop staat ean ~uimtelijke ordeningsbeleid gericht op een meer 
evenwichtige _verdeling van bevolking en welvaart om de konsen-
tratiebezwaren in het westen te ondervangen.De bevordering van 
ee-n betere spreiding van de industria over Nederland is voor 
deze doelstelling van primair belang.Immers de industria is 
in Nederland de belangrijkste ekonomische aktiviteit,die boven
dien de groei van andere ekonomische aktiviteiten stimuleert; 
naarmate meer ekonomische aktiviteiten buiten het westen plaats
vinden .· zal ook de verdere bevolkingskonsentratie in het westen 

·worden tegengewerkt. 
Voor de industriespreiding zijn alleen in bepaalde landsdelen 
buiten het \vesten stimulerende maatregelen nodig .. In andere ·ge
bieden zoals Gelderland,Nd.Brabant,Limburg is -nog steeds volgens 
de nota- immers al sprake van een autonome industriele ontwikke
ling.Het regionaal beleid wordt daarom gekonsentreerd op die 
gebieden waar zonder stimulantia van staatswege een autonome 



industriele . ontwikkeling niet verwacht kan worden.Dit zijn ook 
de gebieden waar de overige doelstellingen van het regionaal . 
beleid nog van toepassing zjjn:bestrijding/voorkoming van be-
volkingsexpulsie en van strukturele werkloosheid • . 
. Gezien de aksentverschuiving wordt nu niet meer gesproken van 
'probleemgebieden' maar van 'stimuleringsgebieden'. 

2.4.4.l.DE DOELSTELLINGEN. 
De ·aksentverschuiving van het beleid blijkt uit de formulering 
.van de doelstellingen voor deze periode: · 
l.industriespreiding in het kader vanhet ruimtelijk ·ordenings

beleid; 
2~het tegengaan van de traditionele bevolkingsekspulsie in be

paalde gebieden en van de daarmee gepaard gaande ·verscbraling 
van het woon- en. leefklimaat ;· 

3.de bestrijding c.q. voorkoming van strukturele werkloosheid ·in 
bepaalde landsdelen~ 

· (In. de voorgaande periode was de derde doelstelling opgesplitst 
in twee aparte doelstellingen en waren doelstelling 1 en 2 

. samengetrokken tot 1 doelstelling). . ... 
Ipv. een regionaal industrialisatiebeleid wordt nu ook gesproken 
over ee::1 ~industriespreidingsbeleid'. · 

2.4.4.2.GEBIEDEN WAAROP HET BELEID VAN TOEPASSING IS. 
· Het noordelijk probleemgebied uit de. vorige beleidsperiode blijft 
in zijn geheel als ·stimuleringsgebied bij het regionaal-ekonomisch . 
beleid betrokken.Redenen: 
a.mbt. _doelstelling l:het gebied ligt afzjjdig van de autonome 

industriele ontwikkeling die zich hoofdzakelijk in .oostelijke 
zuidelijke richting beweegt.Zonder stimulering van rijk&wege 
zal dit gebied niet bijdragen tot industriespreiding; 

b.mbt·. de doelstellingen 2 en 3 :ook al is er sprake van terug
dringing van het uitgaande !Digratieoverschot en de strukture-

. le werkloosheid, beiden zjjn nog niet overwonnen. · 
De hele kop van -Nd.Holland _wordt stimuleringsgebied vanwege de 
ekspulsie en strukturele werkloosheid;het NoordhollandsNoorder- · 
kwartier wordt nieuw bjj het beleid betrokken omdat zich ook daar 
een duidelijke diskrepantie tussen arbeidsaanbod en werkgelegen-
heid voordoet. · · 
Op kaart 4 zjjn dea-minimale- verschillen tussen de problgemge
bieden ·uit fase 2 en de stimuleringsgebieden van fase 2 ge-
arceerd weergegeven. · 

·· De nota signaleert de problemen in Limburg mn. in de Oostelijke· 
Mljnstreek,problemen die zich pas na 1965 met de sluiting van 
de eerste mijnen'. scherp zouden gaan aftekenen. Jui~:Jt omdat de 
werkloosheid in 1964/65 daar nog gering was maar,gezien de vol
komen afhankelijkheid van· de mijnbouw van deze streek,op korte 
termijn grote afmetingen dreigde aan te nemen, zou het voor de .. 
hand hebben gelegen dit gebied al eerder voor 100% te betrekken 
bij hct regionaal-ekonomisch beleid;doelstelling 3!naast bestrjj-
ding !£2Pkoming van strukturele werkloosheid. . . 
Niettem:lln bleef Zd.Limburg hier tot 1966 nog van uitgesloten 
omdat 'de problematiek van de Oostelijke ~lijnstreek nogal afwijkt . 
van die welke zich voordoet in de (stimulerings~)gebieden (.~.)'. 

i . 
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Incidentee1 wordt het gebied er we1 b~ betrokken:tbv. de dif
ferentiatie van de industrie1e ·struktuur worden -incidente1e
bijdragen overwogen in de kosten van bepaa1de · industrieterreinen 
en andere industriele in!rastruktuurwerken. 
Nog meer dart in het verleden wordt de nadruk gelegd op het 
principe vari regionale konsentratie.Dit ~redenen 
a.van effektiviteit; . . 
b.betreffendede beperktheid van de middelen; 
c.van ruimtelijke ordening:omdat het ruimtelijkaspekt belangrijker 
is geworden in het regiona1e industria1isatiebeleid is het · nood
zake1ijk dit be1eid in de eerste plaats te richten op een aantal 
zwaartepunten in de stimuleringsgebieden. · · 
Een beperkt aantal gunstig ge1egen plaatsen moeten .in een .betrek
kelijk korte tijd zodanig gestimuleerd \~orden,dat zij daardoor a1s 
•trekpaarden' voor de sociaal-ekonomische ontwikkeling voor een 

{geheel gebied . kunnen gaan funktioneren. · · 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en sekundaire 
ontwikkelingskernen.Er werden 20 primaire kernen aangewezen, 
waarvan 17 reeds in de vorige beleidsperiode waren aange\·Iezen. 
In de provincia Groningen is Stadskanaal niet meer als primairc 
ontwikkelingskern opgenomen.Nieuw zijn Den He1der,Bergen op Zoom 

.. en het · Zuid-Sloe. 
Omdat· het beleid sterker gekonsentreerd moest worden zou het sti-
muleringsbeleid mbt. de uit het oude be1eid overgeb1even · 
-sekundaire- kernen een beperkt en aflopend karakter dragen,dwz. 
af1opend in 1968. 
In totaa1 werden 20 primaire kernen en 27 sekundaire kernen aan-
gewezen. . . 
De SIO werd voor 1966 -incidentee1- van toepassing verk1aard 
op Deventer.Reden hiervoor w~s het tege1jjkertijd s1uiten van en
kele i 'ndustrie1e bedrijven,waardoor de werkge1egenheid in gevaar 
kwam.Deventer was zodoende 1 jaar primaire ontwikkelingskern. 
2.4.4.3.DE MAATREGELEN. 
De voorgeste1de maatregelen kunnen weer in 2 hoofdkategorieen. 
onderscheiden worden;A.infrastruktuur- en B.premieringsmaatrege1er 
A.1.-De verbetering van de industrie1e infrastruktuur in de sti- . 
mu1eringsgebieden is -volgens de nota inzake het industriesprei
dingsbe1eid 1965 t/m 1968- het be1angrjjkste midde1 om de doel- · 
ste11ingen· van het regiona1e industria1isatiebe1eid binnen 

·rede1ijke termijn te rea1iseren.Daarorn \'lordt voor de jaren 1965 . 
t/m 1968 een bedrag van 165 m1n. door de regering ter beschik- . 
king geste1d om· een nieuw programma van infrastruktuurverbeteren
de werkeri te · kunnen ui tvoereil voor gemeentm en provincies. · 
Gezien de opgetreden loon- en prijsstijgingen en _verhoging van het 
subsidiepercentage in gemeente1ijke infrastruktuurverbeterende 
werken wordt dit programma ge1ijkwaardig geacht aan het 130-mln.
programma voor de jaren 1960 t/m 1963. 
A.2.0ok mbt. de vervroeging cq. versnel1ing van rijkswllrken 
zal het -nodig zijn de lijn van de afge1open jaren door te trekken. 
In de jaren 1960 t/m 1963 is hiervoor op de begroting van het 

· dep • . van Verkeer en 'Waterstaat in totaa1 een be drag van 60 m1n· 
beschikbaar geste1d.Ook voor de jaren 1965 t/m 1968 wordt een 
aksent ge1egd op de uitvoering van rijkswerken in de stimulerings
gebieden.Van het totaa1 hiervoor uitgetrokken bedrag van 20 m1n • . 
wordt -b1ijkens de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 
1966- 14 mln. besteed aan de verbetering _van het Nd.Wi11emskanaal 



in Groningen en Drente.Uiteinde1~K was met de uitvoering van 
deze tota1e post over de periode 1965 t/m 1968 100 m1n. ge
moeid. 
B.De premie- en prijsreduktierege1ing is a1tijd gezien a1s een 
maatrege1 met een aanvu11end en tijde1ijk karakter -a1dus de nota. 

. Deze maatrege1 is ingevoerd om industrie1e vestigingen in pro
b1eemgebieden te stimu1eren,zo1and de'objektieve . vestigingsfak
toren' daar nog duid.e1ijk tekort schieten. 
Op 1 . jan. 1965 werd de tot dan toe ge1dende BIO-rege1ing door 
de preniie- en prijsreduktierege1ing SIO (Stimu1ering Industrieves
tiging Ont\'rikkelingskernen) vervangen ( 39). 

·De vestigingspremie wordt uitgekeerd aan ae ondernemer die een 
industriee1 bedrijf sticht in een ontwikke1ingskerri o'p een daar
toe aangewezen indust~ieterrein.De nuttige v1oeropp. moet ten
minste 750m2 (BIO: 500 m2)omvatten.-De bouw moet voor rekening 
van de ondernemer komen en tenminste 30 % van de tota1e inves
teringen.moet uit eigen middelen worden gefinancierd .. (nieuwe 
voorwaarde tov. BIO). . 
De premie bij vestiging:· in een primaire ontwikke1ingskern be

·draagt: 
a.f 30,- per m2 nuttige v1oeropp. voor de eerste 2000 m2 nieuw-

bouw (BIO: f 35,-); . 
b.f .45;-per m2 voor de vo1gende 2000 m2 (BIO:f 40,-); 
c./ 60,~ per m2 voor. het nuttige v1oeropp. boven de 4000 m2 . 

(BIO:met f 5,- per m2 voor iedere 2000 m2 op1opend tot f 75,~ 
per m2 met een abso1uut maks. van f 1.250.000). · 

In de sekundaire. ontwikke1ingskernen daarentegen bedraagt de 
premie steeds / ·30,- per m2 nuttig .v1oeropp. · · 
De vestigingspremie is in beide soorten kernen. gebonden aan 
een abso1uut maks. van 1,5 mln. 
Uitbreidingen worden niet 1anger meer gepremieerd,uitgezonderd 
uitbreidingen van projekten,waarvoor binnen 2 jaar na vesti- . 
ging van het projekt-gepremieerd vo1gens de BIO of SI~ een pre- . 

· mie wordt aangevraagd.In 1967 is ook een uitzondering gemaakt 
voor 'uitbreidingen van al1ure',die gelijk te schake1en zijn met 
nieuwe vestigingen. . 
Bovendien ge1den de voorwaarden dat de uitbreiding p1aats moet . 
vinden op een industrieterrein,dat voor toepassing van de pre
mierege1ing is aangewezen,dat de uitbreiding min. 750m2 (BIO: 

· 500 m2; nuttige v1oeropp. bes1aat,dat de bouw voor eigen reke
ning geschiedt en dat min.. 30 % van de tota1e investeringen uit . . _, 
eigen midde1en wordt bekostigd.De uitbreidingspremie bedraagt ·· 
dan !30,- per m2 additionee1 nuttig v1oeropp. met een abso1uut 

'maks. van 0,3 m1n. (BIO :/25,- reap. 0;25 m1n. ). · · 
Een prijsreduktie op de grondprijs wordt toegekend aan de onder
nemer die een industriee1 bedrijf vestigt op een industrieterrein 
waarop de prijsreduktierege1ing van toepassing is verk1aard. 
Bes1aat het gebouw min. 1/5 van het gekochte opp. dan wordt 
over de koopprijs van de grond een reduktie van 50% ver1eend tot 
een maks. van 1,5 m1n. ' 
Bij uitbreiding van min. 500 m2 van bedrjjven waarvan de vestiging 
gepremieerd is vo1gens de BIO of SIO ge1dt deze1fde grondprijs
reduktie (voor een meer gedetai11eerde omschrijving van de regelins 
zie Ned.Staatscourant 1964,nr.241). 
Onder kategorie B. -kunnen ook de maatrege1en gerekend worden 
mbt. korting op de aardgasprijs.Deze zijn sinds 1962 niet veranderd. 



Evenals bij de verandering van de BIK- in de BIO-regeling wordt 
niet ekspl iciet beargumenteerd hoe de wijzigingen die tov. de 
BIO-regelirig hebben plaats gevonden samenhangen met de ver
schuiving van doelstellingen of andere. faktoren. 
De belangr~kste verschillen tussen de BIO- en SIO-regeling: 
-de vestigingspremie is verminderd.Uit hfdst. 4 van de appendix 
waar de vestigingspremies van de opeenvolgende regelingen zijn 
omgerekend tot onderling vergelijkbare kortingspercentages op 
de to. tale investeringsprijs, blijkt een afname van de proeentuele 
korting van 9,70% (BIO) tot 6,50% (SIO). · 
~de uitbreidingspremie die in de oorspronkelijke BIO-regeling 
een korting op de totale investeringsprijs van 6,16% kende maar 
bij de wijziging van de BIO-regeling · in 1962 daalde tot 4,40%, 
blijft bij de SIO onveranderd op 4,40%.Hierbij moet echter wel be
dacht worden dat het aantal uitbreidingen dat hiervoor in aan
merking kan komen drastisch is teruggeschroefd.De omstandig~ 
heden waren toen zodanig dat deze iha. ook zonder ekstra-stimu-
lansen tot stand kwamen ( 40). · . · · 
-de prijsreduktie op de grondprijs bleef -in grote. lijnen- onver-
anderd op 50% van de koopsom. . 
-de belangrijkste wijziging evenwel is dat de tewerkstellingsvoor~ 
waarde,die bij de BIO al afgezwakt was tot 1 mannelijke arbeids- · 
kracht per 100 m2 bij vestiging en per 50 m2 bij uitbreiding,.bij 
de SIO geheel weggevallen is.Elk industrieel bedrijf met tenminste 
10 werknemers ._wat geen tewerkstellingsvoorwaarde mag heten
mannen of vrouwen,kan voor de premie in aanmerking komen. 
In de nota over het ·te voeren industriespreidingsbeleid 1965/ 

. 1968 wordt ten aanzien hiervan volstaan ·met de dooddoener dat 
'deze voorwaarde (van tewerkstelling) ( ••• ) onder de gegeven. 
omstandigheden weinig zin meer lijkt te hebben'(pg.5). 
Als met de gegeven omstandigheden de aksentverschui ving·. naar 
industriespreiding uit het westen bedoeld wordt blijft de reden 
van de verandering onduidelijk.De problemen van het westen worden 
veroorzaakt door de 'konsentratie van bevolking en ekonomische 
aktiviteiten'.Het vervallen van de tewerkstellingsvoorwaarde 
betekent dat niet ·alleen meer arbeidsintensieve maar ook vooral 
'kapitaalsintensieve'bedrijven gestimuleerd worden tot vestiging 
elders (kapitaalsintensief tussen aanhalingstekens,omdat sprake 
is van eenabsoluut. maks. van de veatigingspremie van 1,5 mln. 
+ een maks. van de grondprijsreduktie van 1,5 mln.) . . 
Dit komt dan wel tegemoet aan problemen in het westen die direkt . 
voortkomen uit ruimtebeslag (tav. de opp.n worden wel voorwaar- · 
den gesteld bij de SIO) maar gaat voorbij aan het -centrale-· pro- . 
bleem van de bevolkingskonsentratie;of een meer kapitaalsinten
sieve vestiging op den duur ook meerder arbeidsplaatsen met zich .. 
meebrengt is in zijn algemeenheid volkomen onbepaald. 
De reden dat de tewerkstellingsvoorwaarde vervallen is verklaard 
zal eerder gelegen zijn in het .(eit dat een aantal arbeidsinten
sieve bedrijven juist tot de struktuur-zwakke bedrijfst~~en be
horen,waarmee de stimuleringsgebieden opgescheept zouden worden 
bij een premie op arbeidsintensiviteit (hier wordt in deze para
graaf iets dieper op ingegaan bij de bespreking van de IPR-1967 
die nog starker gericht was op k~pitaalsintensieve projekten) • 

. VERANDERINGEN/UITBREIDINGEN VAN HET MAATREGELENPAKKET. 
Bij het onderscheid van de verschillende beleidsperiodes wordt 
de indeling gevolgd zoals die officieel in de stukken naar voren 

'- .. 
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komt op basis van afzonderlijke stimuleringsprogramma's,niettemin 
vallen wijzigingen in doelstellingen van het beleid,in het toe
passingsgebied en in het maatregelenpakket lang niet altijd 

. samen. 
Zo vonden ook in de lopende beleidsperiode in 1967 een aantal 
wijzigingen en uitbreidingen plaats in het maatregelenpakket. 
Redenen hiervoor: · 
l.tgv~ de konjunkturele inzinking in '66/'67 nam de werkloos
heid .mn. in het noorden en Limburg aanzienlijk toe. 
2.het bleek dat mbv. de premie- en prijsreduktieregeling SIO 
aanzienlijk minder ·industriele arbeidsplaatsen werden gereali
seerd.Kende de BIO gemiddeld 43 aanvragen per jaar voor nieuwe 

. vestigingen, voor de SIO t'laren in '65 en '66 gemiddeld slechts 
25 premieverzoeken ingediend (4l).Voor een -groot- deel zal 
.dit toe te wijzen zijn aan de sinds 1964 gestaag dalende konjunk
tuur,voor een ander deel hangt dit samen met de inperking van 
Ide SIO tov. de BIO :vlak voor het aflopen van de BIO-regeling 
eind 1964 was sprake van een toevloed van premieverzoeken,w.o. . 
veel aanvragen voor uitbreidingen (42):het aantal premieaanvragen 
voor nieuwe vestiging bij de SIO was tweemaal het aantal voor 
uitbreidirig. 
3.het spreidingsbeleid zoals uiteengezet in de 2' Nota R.O. van 
sept.l966 moest gekonkretiseerd worden;voor het noorde_n werd in 

.deze nota de doelstelling geformuleerd dat het tot het jaar 2000 
de natuurlijke bevolkingsgroei moest vasthouden plus een aanzien
lijke inmigratie moest opvangen (in tot. ·3 mln. mensen in 2000 · 
in de 3 noo~delijke provincies). . · . 
Vanwege deze 3 redenen vond een uitbreiding van het instrumen
tarium plaats vooral ' gericht op het noorden en Zd. Limburg. 
Ter bestrijding van .de regionale werkloosheid in de stimulerings
gebieden (pt.l) werd a. tweemaal nl. in jan. en mei 1967,eeri 
bedrag van 100 mln. ter beschikld.ng gesteld tbv. de gemeenten in 
het noorden en zuiden des lands~In totaal werden in '67 en '68 
6 zgn. lOO .mln.-programma's afgekondigd mn. gericht op de stimu
leringsgebieden en Zd.Limburg; 
,---- ... -- -- · - _ { · . . · b.er werd. besloten tot de uitvoering van een 
ae.ntal ekstra werken tot een · totaal · bedrag van 104 mln. en later 
(14 juli '67) nog eens 103 mln. . 
De 3 genoemde redenen waren aanleiding om een aantal andere 
nieuwe maatregel·en toe te voegen aan het bestaande instrumen
tarium.De verruiming vond plaats in de verwachting dat niet al
leen de belangstelling van binnenlandse maar ook van buiten
landse ondernemers zou toenemen.Met het · oog daarop werd ook 
een aktiever acquisitiepolitiek in het buitenland gevoerd. 
NIEUWE PREMIEREGELING. 
A1s alternatief voor .de SIO werd op 13 jan. 1967 voor de stimule
ringsgebieden en Zd.Limburg de Investeringspremieregeling (IPR) 
betreffende industriele vestigingen afgekondigd. 
In de eind 1965 verschenen mijnnota werd Zd.Limburg,dwz. Zuiden 
Midden-Limburg ten oosten van de I•laas t/m Roermond,aangewezen 
als herstruktureringsgebied ten -einde het scheppen van vervangen
de arbeidsplaatsen te stimuleren.Voor dit gebied werd de Stimu
lering voor Industriele Omschakeling in Limbur~ (SIOL) . afge- · · 

· kondigd die medio 1966 in werking trad. . · I · 
De premia- . en prijsreduktieregeling SIOL kende een ·vaste bouwpremie 



van f60,- per m2 nuttige vloeropp. bij nieuwe vestiging van ?-. 
een industrieel bedrijf.De grondprijsreduktie bedroeg evenals 
bij de SIO 50% yan de koopsom.Bouwpremie en grondprijsreduktie 
samen waren gebonden aan een maks. van 3. mln. (evenals de SIO), 
•tenzij de minister anders beslist•. 
De voorwaarden waren dat a.min. 0,5 mln. ge:i:nvesteerd werd op 
een daartoe aangewezen industriete.rrein of 5 mln. daarbuiten; 

b. minstens 25 ex-mijnwerkers in het 
nieuwe bedrij.f geplaatst worden. 
De SIOL geldt als alternatief voor de SIO en -sinds jan.'67-
voor de IPR. . . 
. Uit de appendix,h.fdst.4,bijlage 2,blijkt dat de SIO~premie,omge
rekend tot een -vergelijkbare- korting op de investeringsprijs, 
tov. de SIO-premie omhooggegaan is van 6,5% tot 7,7%. · · 
Met de introduktie van de 'IPR-vestigingen• in jan.'67 kan met 
recht worden gesproken .van een 'trendbreuk' in de t.ot dan toe 
geldende .premiepercentages. . 
Deze IPR gold als alternatief voor alle ontwikkelingskernen waar 
ook de SIO van kracht was en voor het SIOL-gebied Zd.Limburg. 
·Voor het eerst worden de financiele faciliteiten niet gekoppeld · 
aan de investeringen in de terreinen (grondprijsreduktie) en · 
aan de totale opp. van het gebouw (premia),maar zijn ze gebaseerd 
op de totaleinvesteringen in vaste aktiva d.i. in grond,ge..: 
bouwen, machines en bedrjj.fsinstallaties '). . . . . 
De IPR-premie bedraagt 25% van de investeringen in vast aktie.f 
met een absoluut maks. van 3 mln. (= maks. van premie + grond
prljsreduktie bij SIO en SIOL). 
Als voorwaarde gold dat min. 0,4 mln. geinvesteerd werd. · 
Een algemene tewerkstelligsvoorwaarde · 'ontbrak ( evenals bij de 
SIO). · . · 
Zowel voor .SIOL als IPR gold dat uitbreidingen van reeds geves
tigde bedrijven,die 'qua allure• op een lijn kunnen worden gesteld 
met nieuwe vestigingen,ook voor subsidiering in aanmerking kon
den komen. 
Uit de appendix,hfdst.4,bijlage 2,bl~Kt de aanzienlijke verhoging 
die de premie met de introduktie van de IPR heeft ondergaan; 
was bij de SIO nog sprake van een kortingspercentage op de .tota
le investeringsprijs van 6,5%,bij de IPR is dit 25% geworden. . 
Weliswaar is dit verschil geflatteerd omdat de prijsreduktie . 
op de grondprijs zoals die bjj de BIO gold niet in de 6,5% mee
genome.n is;het verschil is in werkelijkheid kleiner. 
De reden ·voor het introduceren .van de IPR naast de SIO (en in 
zekere mate de SIOL) was dat 'de prikkel die van bedoelde rege
lingen uitgaat,niet groot genoeg meer .is.Dit. geldt mn. voor 
kapitaalsintensieve bedrijven,waar het totaal ·van prijsredukties 
en premie op de totale investeri~ in vele gevallen een betrek-
kelijk gering percentage uitmaakt'(43). .· 
Alleen in bepaalde gevallen waarbij het projekt een aanzienlijk 
investeringsbedrag vergt voor grond en gebouwen en weinig in
vesteringen voor ·machines kan de SIO of SIOL aantrekkelijker 
zijn dan de IPR. · . . 
De premieregeling .is aantrekkelijker gemaakt voor meer kapitaals
intensieve projekten omdat 'de vestiging van bedrijven met een sta
biel en aantrekkel~K niveau van werkgelegenheid (in de stimu
leringsgebieden en ~d. Limburg gewenst is.De bedrijven met deze · 
eigenschap zijn meestal de meer kapitaalsintensieve bedrijven'(41). 
De Smidt (2): ( ••• )in de introduktie van de IPR ligt de erkenning · 

. •) Het ETI-Groningen (63) stelt dat de IPR ten onrechte geen 
rekening houdt met -soms- .noodzakelijke,kom~lementaire inves
teringen zoals rioleringen,straten op het ~ndustrieterrein enz. 



•-zjj het .wel wat laat- van de kritiek,geuit door deskundigen, 
die wezen op het gevaar alleen een premie te zetten op de arbeids
intensiviteit.Dit kan zelfs een nadeel zijn daar verschillende 

· arbeidsintensieve bedrjjven juist· tot de struktuur-Z\tlakke bedrij.fs
takken behoren'. 
Informatie op het ETI-Groningen leerde dat mn. autoriteiten 
uit het noorden om deze reden bij het ministerie hadden aange
drongen op een premieregeling,meer gericht op kapitaalsinten- · 
sieve · projekten. . . 
,Mbt •. het noorden wordt in de nota 'Ontwikkeling van het Noorden 
des Lands' ( 44) opsemerkt :'De omstandighedeil in het ge bied: zijn niet 
zo specifiek ( ••• )dat bepaalde · industrietakken bij uitstelc ge- . 
schikt of one;eschikt zouden zijn. v/aar het voor het noorden om 
gaat is ( ••• ) vestiging .van de uitgesproken expansieve bedrij.fs
takken.In verband daarmede dient de aandacht vooral te worden 
geconcentreerd op bevordering van de vestiging van be~jjven met 
hoogwaardige kapitaalintensieve produktieprocessen.Daarbij gaat 
het niet primair om het aantal nieuwe arbeidsplaatsen dat direkt 
door zulke vestigingen wordt geschapen maar vooral ·om ( ••• ) 
bevordering van andere activiteiten die elkaar hier over en weer 
kunnen stimuleren.-Als expansieve bedrijfstakken zijn -zoals 
bekend- in de eerste plaats de chemische en de metaalindustrie 
te zien ~·. · ::_ · 
In een ekstra editie van het financieel dagblad die kort na de 
proklamatie van de IPR verscheen (45)werd gesteld dat een premie 
{en prijsreduktie) van maks. 3 mln. van weinig betekenis is .. 
voor het aantrekken van kapitaalsintensieve projekten (mn. metal
lurgische en petrochemische bedrijvigheid) aangezien deze in
vesteringen vergen van tientallen en meestal honderden miljoen-
en guldens. . · . · . 
Daar moet wel bij aangetekend worden dat de minister zich, ·.even- · 
als bij vorige regelingen,bij de IPR het recht voorbehoudcn heeft 
in incidentele gevallen bij grotetbelangrijke p~ojekten van dit 
maks. af te wijken (Philips,Aldel). 
'De wenselijkheid van een dergelijke regeling was des te grater 
omdat het gebrek aan financieringsmiddelen,veroorzaakt door 
teruglopende winstmarges en een voortdurende ·krapte op de kapi
taalmarkt,een duidelijk knelpunt voor het tot stand komen van 
voldoende investeringen in de stimuleringsgebieden bleek te zijn. 
Door de mogelijkheid te openen ( ••• ) een voorschot uit te beta
len,is nog .meer met deze moeilijkheden rekening .gehouden (41); 
VOORSCHOTTEN OP PREMIES. 
Tot nu toe was het gebrw.kelijk dat de voor een nieuw projekt 
toegekende premie pas na voltooiing van de bouw werd uitgekeerd • . 
V.a.jan.'67 kunnen voorschotten op de toegezegde premie' worden 
verstrekt zodat daarmee een deel van de betrokken investeringen 
gefinancierd kon worden.De financieringsproblemen van onderne~ 
mingen .worden verlicht en de .aantrekkelijkheid van nieuwe en 
oude premieregelingen belangr~:ik vergroot ( 43 ). 
PREMIERING BEDRLiEN IN DE DIENSTENSEKTOR. 
In de nota Herstrukturering Zd.Limburg is aangegeven dat in ge
val van vestiging van administratieve instellingen ad hoc een 
tegemoetkoming kan worden gegeven,vergelijkbaar met de SIOL. 
Dit geldt ook voor kommercie~ instellingen.Miv. jan.'67 geldt 
eveneens voor het noorden dat eenprojekt van betekenis in de 
dienstensektor financiele faciliteiten worden verstrekt,ver- · 
gelijkbaar met de SIO.De beoordeling gebeurt van geval . tot geval. 

·__:~.·~~ --- ---. J_- . -~--r ~ 
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BIJZONDERE FINANCIERING. 
In 1965 is tussen de staat en de Nationale Investeringsbank N.V. 
(NIB) de afspraak gemaakt dat de NIB aan nieuwe industrievesti
gingen in Zd.Limburg langlopende kredieten ter -mede- financie
ring van de investeringen kan verstrekken onder staatsgarantie. 
Miv~ jan. '67 is deze regaling eveneens van kracht verklaard 
voor nieu\.,re industriele bedrjjven die zicb vestigen in ontwik
kelingskernen in bet noorden.Voorwaarden zjjn dat de onderneming 

·• · goed moet passen in bet betrokken gebied en dat het eigen ver
mogen ·na kredietverlening een •aanvaardbaar• percentage uit
maakt van bet totale geinvesteerde vermogen. 
DEELNEMINGEN. 

· In geval dat ondernemers .bijzonder we.ardevolle projekten uit . 
willen voeren in . het noorden of Zd.Limburg maar een tekort beb-

fben aan zgn. risikodragend kapitaal (aandelenkapitaal),bestaat · 
sinds jan.'67 de mogelijkheid tot deelneming met medewerking van 
de .staat dan wel tot direkte participatie vari de staat in het · 
aandelenkapitaal van de onderneming~Bjj deelneming 'met medewer
king van de staat' wordt dan mn. gedacbt aan financiering door 
de NIB,al dan niet met inschakeling van andere financierings
instellingen,met garantie van staatswege voor het hoofdsomri
siko en jaarlijkse uitkering van een minimum dividend. 
Uitdrukkelijk wordt gesteld dat beide vormen van participatie 
alleen dan plaats kunnen vinden,als de ondernemer het een aan
vaardbare financieringsvorm vindt.Tenzjj de staat eist een zekere 
zeggenschap in de onderneming uit te oefenen kan de ondernemer 
op eigen initiatief de participatie in de toekomst van de staat 
overnemen. · · 
Staatsdeelneming wordt beschouwd als een incidenteel toe te pas-
sen middel ( 43). . . · . . 
RENTESUBSIDIES. 

· ne nota van 13 jan.l967 (43) stelt dat de laatste jaren pro
jekten die bijzonder waardevol voor de stimuleringsgebieden kon
den zijn,daar niet van de grond kwamen,omdat in andere landen zo
danige tegemoetkomingen worden geboden dat de aantrekkingskracht 
van de Nederlandse regionale -faciliteiten onvoldoende bleek. 
Mn. was dit een gevolg_van de elders verstrekte rentesubsidies , 
('rentebonifikaties•) op door de onderneming geleende gelden. 
Weliswaar kan de introduktie van rentesubsidies in Nederland · · 
de konkurrentieverhouding met reeds bestaande bedrijven scheef
trekken -aldus de nota- ,anderzijds zou de konkurrentiepositie · 
van mn. Zd.Limburg en het noorden tov. bet buitenland ·worden 
verzwakt.Daarom werd besloten ·miv. jan.'67 voor Zd.Limburg en 
bet noorden de mogelijkbeid te scbeppen aan bedrijven rentesub
sidies toe te kennen boven de IPR-,SIO- of SIOL-faciliteiten. 

·ne rentesubsidies worden .maks. over een periode van 15 jaar .toe-
.· gekend en bedragen maks. 3% van de (middel-)lange-termijn-lening . 

van derden. . 
Kriteria waaraan een bedrijf moet voldoen: 
l.voldoende omvang van bet projekt.; · 
2.versterking van het kwalitatief peil . van de industriele struk
tuur van bet gebied; 
3.stimulerende werking op de groei van andere bedrijven. 



Ivm. de moeilijkheden in de str~Kgarenwollenstoffenindustrie 
-die ihb. in en rond Tilburg werkloosheid veroorzaakten- werd 
het. stadsgewes:t; Tilburg als herstruktureringsgebied aangewezen 
en werden vestigingen op het industrieterrein daar premiabel. 
Daarnaast werd hier en in Twente en de Gelderse Achterhoek het 

·arbeidsvoorzieningsbeleid (dienstverlening g.a.b.'s,scholing) 
geintensiveerd (40).Dit laatste gold eigenlijk voor alle stimu
lerings- en herstruktureringsgebieden.Eveneens werden hogere 
bedragen uitgetrokken voor a.w.-projekten. 
Eind 196? kon -incidenteel- overgegaan worden tot toepassing 
van stimuleringsmaatregelen buiten de stimulerings- en her-
·struktureringsgebieden als de werklooshenbier aanleiding toe 
gaf• 
In het kader van het ruimtelijke ordeningsbeleid,waarin Lely
stad zo snel mogelijk tot ontwikkeling moest worden gebracht 
werd eind 1968 de premieregeling (Stimulering Ontwikkeling 
Lelystad) afgekondigd. 
De regeling is van toepassing op bedr~ven die zich vanuit de 
randstad naar Lelystad verplaatsen.De premie is dan flO.OOO 
voor elke mannelijke werknemer die zich tezamen met het nieuwe 
bedrljf vestigt in Lelystad tot een maks. van 25% van de totale 
investeringskosten of 3 mln.· gulden • 

. Als voorwaarden gelden dat min. 0,4 mln. geinvesteerd wordt 
· en tenminste 10 mann. arbei~ers in het bedr~f werk vinden. 

2.4.4.4.EVALUATIE VAN DE BELEIDSPERIODE 1965 t/m 1968. 
De beschouwingen over het regionaal beleid van de periode 
1959 t/m 1964 in de diverse overheidsstukken waren tamelijk op
timistisch;in de toenmalige probleemgebieden waren de ontwikke-
lingen mbt. de migratie,werkloosheid en industriele werkgele
genheid (w.o. een groot gedeelte gepremieerd) redel~k gunstig. 
De bestr~ding van de strukturele werkloosheid · .trad daarom 
'als doelstelling mn. in 1964 minder op de voorgrond. 
Zette de gunstige ontwikkeling zich nog. door in het begin van 
de nieuwe beleidsperiode,medio '66 ging het bergafwaarts met 
de konjunktuur die haar dieptepunt zou bereiken in 196?: 
in de stimuleringsgebieden nam de werkloosheid -deels konjunk
tureel deels struktureel- toe,gingen de migratiec~fers een on
gunstig beeld vertonen ·en nam de groei van de industriele werk
gelegenheid af. 
'Men realiseerde zich ( ••• ) dat de excessieve en aanhoudende 
hoogkonjunktuur in de eerste helft der 60~er jaren zowel een 
bijdrage had geleverd tot de gunstiger wordende ontwikkeling 

· in verschillende regionale gebieden,als ook een stuk van de 
ernstige structurale problematiek had verhuld'(40). 
Daarb~ kwam,mede oiv. de loon- en pr~sverhogingen,dat de herstruk
turering in een aantal bedrijfstakken zich in een versneld tempo 
voltrok, wat juis·t; voor . bepaalde regio • s konsekwenties had: 
was vanouds het beleid gericht op regie's met een grote .uit
stoting uit de landbouw,nu rezen ook problernen door de afbouw 
van de kolenm~nproduktie en door reorganisaties in arbeids
intensieve sektoren tgv. afzetproblemen (textielindustrie). 
Deze situatie was in jan.'6? aanleiding tot een aantal belang
r~ke uitbreidingen van het stimuleringsinstrumentarium ihb. 
gericht op het noorden en het herstruktureringsgebied Zd.Lim
burg;zoals beschreven onder 2.4.4.3. 
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W~rkloosheidscijfers,uitgesplitst naar strukturele naast kon
junkturele en seizoen-komponenten,ontbreken,waarschijnlijk mede 
tgv. het gebrek aan duidelijke kriteria mbt.•struktureel'. 
De nota ( 40) stelt dat de toename van de werkloosheid landelijk 
en regionaal tijdens de recessie '56/57 van overwegend konjunk
turele,dus tijdelijke aard was -wat bevestigd werd door de 
snelle daling na 1958- maar dat de stijging van de werkloosheid 
tijdens de recessie '66/'67 veel minder van tijdelijke aard is. 
In essentie is deze werkloosheid struktureel. • Deze -werkloosheid 
uitte· zich mn. doordat de vraag naar arbeid en de beschikbare 
.arheidsreserve kwalitatief en geografisch onvoldoende op elkaar 
aansluiten'(40). . 
In fig.2 zijn voor een 6-tal provicies over de jaren '57-'68 
de totale provinciale gar.-cijfers (de g.a.r. in ~ van de afhan
kelijke beroepsbevolking) uitgezet tegen de totale landelijke 
g.a.r.-cijfers.Op de horizontale as staan de landelijke cijfers · 
op de vertikale as de provinciale.De lijn die verkregen wordt 
door de jaarcijfers met elkaar te verbinden,moet vergeleken 
worden met de zgn. 45%- lijn,die het ideaalbeeld van gelijke 
landelijke en provinciale cijfers weergeeft. 
De 3 noordelijke provincies geven na 1965 een scherpe stijging 

·van de g.a.r. te zien (in Groningen en Drente een scherpere 
stijging dan in Nederland).Weliswaar ligt het werkloosheidsnivo 
tijdens de recessie rond 1967 een stuk lager dan tijdens de 
recessie rond 1958, echter in 1958 was dit vnl. konjunkturele 
werkloosheid, ter\'lijl in 1967 het aandeel van de strukturele 
werkloosheid aanzienlijk groter was. . 
Limburg geeft sinds 1964 een scherpe stjjging van de werkloos
heid tezien.Hierbij moet wel bedacht worden dat door de inter
nationale konjunkturele inzinking de omvangrijke pendel naar mn~ 
Duitsland scherp daalde,waardoor _de g.a.r. aanzienlijk toenam. 
De migratiecljfers uit tabel 14 laten zien dat het vestigings-

. overschot in Groningen van.: 1966 weer omgeslagen is in vertrek
overschotten.Van de aanzienlijke inmigratie in het noorden die 
de 2' nota R.O. als doel had geformuleerd (3 mln. inwoners in 
het noorden in 2000) was geen sprake,integendeel. 

· Birulenlandse migratie-overschotten per provinci; in de fare~ 19~1968 . -· 
·•r':'""" - • 

:-· · ·· Groningen Friesland Drenthe Overijssel Geldcr1and Utm:ht 
.. 

1960 •••••••• 
1961 • • • • ~ ~ • • 

. 1962 • . ~ ' .... ... . 
1963 . . •.•• .••• . 

. 1964 • .•.•••••. 
196, ••• .••• • • 

. 1966 • • •• ; . ·: . 
1967 • • •••••• 
1968 • . • • : • • • 

. 1960 •• . ·. · ••••• . 
1961 . .•••• • •• 
1962 .... ... . . . 
1963 • · ·: · . .•.•. 
1964 .•• .• •••. 
196S •.••••• . • 
1966 •••••••• 
1967 ••• . ·• ' : . : 

. 1968 .- • ';- • · • .• . ·• • . 
I,.. ' ' , • • 

-1714 -3973 
-1231 -3278 . - 14S -2S37 

3S4 ·-2068 
2S4 - 1613 

- · SIS - 1137 
2SO S8S 

-1464 - 870 
-2077 - 720 

Noord-Holland Zuid-Holland 

376 1559 
· l' S84 - 2995 

- 348 - 3339 
-3164 - 40S2 
-S10S -S979 . 
-J.99S -6413 
-4618 - 6714 
-2848 - 3729 
-4932 - 7664 

• 
tabel 14 bron: r.b.l970. 

-1138 
- 228 . 

62 
1111 
1 462 
1 369 
1 165 
1 672 
1 S66 

Zeeland 

-2485 . 
- 2233 . 
- 1835 

917 
- 183 - 3SO 

477 
479 
64S 

432 . 3 661 . 1 303" 
- 514 6 01S 1098 
-f261S 4430 . 1307 
-1789 4460 1 518 
- 776 3 984 2 704 

329 S.126 492 
227 S 16S · 909 

-2161 s 733 3 639 
- 949 s 141 6 866 

Noord-Brabant Limburg 

3 302 - 1346 " ~_.-: 
2 723 206 ~ ·::.. 

3 878 422 .. 

4 041 - 391 ,. 

4 798 - 463 :• ~:. (. 

-4 942 123 
·.; 

3 339 ' ~ 1304 ·.··· 
2 433 _:_ 4 021 

.. 

4440 - 4 742 ·. 
·· .. -; 
·····' !·. 

. .· .. 
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WERKLOOSHEIDSPERCENTAGES PER PROVINCIE IN VERGELIJKING MET DIE 
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fig.2 bron: nota i.z. de soc.-econ. aspecten van het in de · 
j aren 1969 t/m 1972 te voeren regionale beleid. 
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Voor a11e 1andsde1en was de groei ·van de tota1e werkge1egen
heid in de periode 1960-1965 groter dan in de periode 1955-
1960.Dit kwam in de eerste p1aats door de konjunktuur,die na 
de inzinking van '57/'58 een zeer gunstig ver1oop bad;in de 
tweede p1aats was er de inv1oed van de arbeidstijdverkorting 
die in 1961 ingevoerd werd;in de derde p1aats -en dat betreft 
dan eveneens de 'aanbodzijde' van de arbeidsmarkt- bereikte 

· · tussen-1960 en 1965 de naoorlogse geboortego1f . de arbeidsmarkt • 

..,- ---~-- -. . ......... ----. ~------- ------ -· -----

Werkge/egenheidsontwikkeling 1955-1965 per /andsdeel (X 1000 manjaren) 

·t ... 

1955 . 1960 1965 

abs. index abs. abs. index 
. :/_.__ : j (1960 = 100) . (1960 = 1( 

#! .. ~.. -

-. 
.· 

441 
716 . 

100 
"96 

.. 
• 470 

819 
2189 

106 . 
109 . 
107 

· Noorden 1) • 

Oosten 1) • • 

Westen 1) • • 

.· Zuiden 1) •• 

Nederland • 
. • . . . 1962 

899 
4016 

96 
95 
96 

. 442 
748 

2044 
949 

4182 
1028 
4506 

108 . 108 . _ ... _ 
• ~ _.-. \_l ~ . 

-··;., .. ·: .... ·• 
::.' . 1) Noorden: Groningen, Friesland, Drenthe 

Oosten: Overijssel en Gelderland . • ·..;;-~lr,j • 

Westen: Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht 
Zuiden: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg 

·i.: .. / 
·. •J .•• ' 0 • ,.-_ ..... 

tabe1 1~. b~on: nota i.z. de sociaa1-economiscbe aspecten van 
.bet in .de jaren 1969 t/m 1972 te voeren regio
na1e beleid. 

De werkge1egenbeidstoename in de re1atief nog sterk agrariscb 
georienteerde gebieden (mn. bet noorden) b1eef over de be1e 
periode acbter bij de rest van bet 1and.Tabe1 16 brengt deze 
verscbi11en in werkge1egenheidsstruktuur in '55,'60 en '65 in 
bee1d. 

! . 
Aandee/ in procenten van de vier sectoren in de werkgelegenheid per la11dsdee/ 

Noorden Oosten Westen Zuiden Nederla 

1Landbouw 1955 26 18 8 t5 · "13 
1960 22 . 15 7 12 . ·: ., . 11 . -_. 

. 1965 16 12 6 9 . ..., : 9 .-
- ~- -. 

IDdus~e- 1955 . 23 35 30 39 32 
1960 · 26 36 28 41 . "32 
1965 . 29 35 27 . 41 - -~ )2 . 

· Bouwnij,·erheid 1955 8 9 8 10 .-·· ' 9 
.. 

1960 10 9 
.. 

9 9 '; 9 
1965 11 11 9 

.. 
11 10 

Diensten + overheid 1955 
., . . 

43 38 54 36 :..i 46 
1960 42 40 56 38 
1965 44 42 58 39 

tabe1 . lp-. bron: idem 

De voortdurende uitstoting van arbeidskracbten Uit de agrari
scbe sektor in bet noorden (en oosten) remde daar de tota1e 
werkgelegenbeidsgroei,die vooral werd gedragen door de indus
trie1e ekspansie. 

48 
49 ., 

.. 

. 



De absolute cijfers laten voor het noorden over 1955-1965 een 
toeneming van.de industriele werkgelegenheid zien ·van 35~ ,ter
wijl de groei van bet · aantal arbeidsplaatsen in de dienstensek
tor niet meer dan 9% bedroeg.Dit itt. mn. bet westen wa~ b~ 

2-58 

een nagenoeg gelijkblijvende industriele werkgelegenheid een toe- · 
· name in de dienstensektor van 20% plaatsvond. · · · 
. 'Kenmerkend voor de grote dienstverlenende bedrijven ( ••• )is· dat 
hun aktiviteit landelijk gespreid is,waarbij regionaal de bedrij!s

.omvang . is afgestemd op de regionale of lokale vraag.De als stu
wend aan te merken bedrijfsonderdelen zijn veelal geconcentreerd 

.in vestigingen in het westen.Nede hierdoor overweegt in q.e sti- · 
mulerings- en herstruktureringsgebieden bet zelfstandige midden
en klein-bedrijf•Voorts treedt het verzorgende karakter er sterk 
op de voorgrond,hetgeen met zich brengt dat de dienstverlening 
in deze gebieden slechts weinig autonome groeimogelijkbeden bezit' 
(40). . . . . . . 
Anders dan de cijfers ·over de· totale werkgelegenheid steken de .-. 
cijfers over de groei 'U3.D. de industriele werkgelegenheid i~ de . 
. drie noordelijke provincies gunstig af bij de overige provincies. 
Zie tabel 1?. 

-.--,--..__~ -r .. ~ • 

·• 
Groningen . . 
Friesland. . . . . . .. . 
Drenthe • . . . . --- . . 
Overijssel • . .. ·-"'. ·• 
Gelderland • . ~ . . . . 
Utrecht . . . 
Noord-Holland . . . . . 
Zuid-Holland . . . . . ~ • Zeeland . . . . 
Noord·Brabant . . . 
Limburs . 

. . .. . . . . . 
·' .. 

Nederland 
. . .. . . . . . . . . . 

1957 1962 

33,0 39,0 
23,4 30,0 
17,4 . 24,9 

101,9 105,8 
110,4 123,8 
51,8 54,9 

. 168,7 177,3 
205,2 210,7 
12,8 14,9 

184,0 212,1 
115,3 119.4 

.1 023,2 1112,9 

1965 

42,3 
32,2 
27,2 

105,0 
131,2 
57,8 

178,7 
217,2 

16,1 
218,5 
122,2 

J 148,4 

' 40,9 
32,1 
26,5 
96,3 

126,4 
52,1 

172,2 
211,4 

16,8 
209,8 
107,5 

3,6 
5,6 
8,6 
0,8 .. 
2,4 
1,2 ' 
1,0 · . 
0,6 

. 3,2 . 
3,0 
0,8 

. ., 2,7 . · ~_;_ 1,S 
... 2,3 

3,0 -1,5 
. -0,3 ·· -4,0 

. 2,0 .. . -2,0 
11 ·:·. -so . 

· .• · .. o'3 .• ··· ·-io · 
· · · 1:o '· .:..:.1,5" . 

. ( 2, 7 . . :.· ·.. 2,0 ., 
,. . 1 0 . ~·· ....:. 2,0 ... · o·,... ;~! :·: ::.:... 6,o : 

.:. -~. :, _ ~---· ~-:-. :: 
:1 091,9 · .. v 1,8 . . ' 1,0 <:::. - ~~ 2.5 .. 

~--~-~ bedrijven van 10 man of ~~-~ct. bouwnijverheid_en openbare_n~~~ij~en. .. ~~~:~·-~--;~~':,~:.:~~:,:.:::~/~·:.'{b'{ ,·~·.::·; '~~?:'; .. '~-~ 
tabel 17. bron: idem. 
De ~groe·i van bet aantal industriele arbeidsplaatsen was voor ·· · 
de meeste provincies in de periode 1957-1962 bet grootst.In 
1962 trad een vertraging in het groeitempo op,voor een·deel 

' tgv. strukturele faktoren zoals toenemende kapitaalsintensive
ring.Vanaf' 1966 werd deze tendens versterkt door het inzakken 
van de konjunktuur.De groei- (dalings-)cijfers voor de drie . 

·noordelijke provincies steken in alle drie de perioden gunstig 
af b~ de andere provincies. 
Nu is het de vraag welk deel van de totale industriele werk-
gelegenheidsgroei· op het konto van de premie- (en pr~sraduktie-) 
regelingen e;eschreven kan word.en. · . · .. 
De nota (40) relateert de gepremieerde arbeidsplaatsen aan d~ to
tale · industriele werkgelegenheidsgroei (zie tabel 18);aangezien . 
deze .laatstebestaat uit een saldocijfer zou een relatering aan 

·de totaal nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen in de industria 
ee~ duideljjker en minder geflatteerd inzicht geven.Immers de pre

. miering draagt alleen aan deze positieve stroom .bij en beeft 
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. Toeneming van het 
' .. : ,.;t • 

.. ~ ~ . _. ·\o· : • • • • •.• 

aantal werkzame personen 
in de industrie 

Toeneming van het aantal arbeidsplaatse 
in gepremieccde bedrijven 

' •· · . . 
. .,.~ J., .,.. . . 

gerealiseerd ._ .... · ·, ., . ~ .. . :, · ... 
gera&Il 
1967-1 
(X 1 C 1957-1967 

(X 1 000) 
1957-1967 aandeel 
(X 1 000) in % in 

totale groei 

. 7,9 
8,7 . 
9,1 

~ 5,6 

6,3 
S,8 

80 
67 

1,7 . 
- 1,6 . 

7,3 . 80 . :·' .• ~- ·-· 1,8 • 
. 1,2 2,9 

16,0' 
0.3 
3,5 
6,2 
4,0 

~ . -
.• .. ··· .. 
~ . . - - ... 

1,3 37 ~--~ - : 0,3 . ·. - . ~ 
28,8 

··: - 7,8 

2,8 
. 6,3 

70 
2S 

- J 3 
-. -2.7 '' 

6,1 .·.; : 3,7 

. 68,1 38,8 . 56 '14,3 ; 

----:-.~ -- - . . . ............. . 

tabe1 18. bron: idem. 

-praktisch- geen inv1oed op de negatieve stroom ortewe1 de af
stoting van industrie1e arbeidsp1aatsen :'het is( ••• ) mede · ~an 

· het ste1len . van bepaalde . rinanciele voorwaarden . te danken dat :
s1echts een gering aanta1 van de bedrijven die een premia hebben 
ontvangen later tot s1uiting moesten .overgaan 1 (40). . 

_Over de periode 1957-1967 hebben als regelingen gegolden:de 
.BIK (tot medio 1959),de BIO {medio 1959-eind 1964),de SIO (begin 
1965- ),de SIOL. (medio 1966- ),de IPR (begin 1967- ). 

. . . 
Overigens bestonden tussen de rege1ingen onder1ing duide1Uke ·· 

· verschillen in ~antrekkingskracht. In tabe1 19 zjjn 
· · · 1 . . de argegeven toezeggingen voor de IPR;sro en 
· SIOL per 18/11/ '68 weergegev.en. · · · . · 

Duidelijk is mn. het verschi1 tussen IPR en SIO:in nog ~een 2 
jaar z~n met de IPR 8029 arbeidsp1aatsen gerea1iseerd (schat- _ 
ting),terwijl in bijna ·4 jaar tijd met de SIO 3830 arbeidsp1aat- .. 
sen gerealiseerd zijn. 
De weergegeven premiebedragen van de SIO kunnen niet zonder 
meer verge1eken worden met die van IPR en ·SIOL omdat de prijs
reduktie op ·de .grondprijs bij de SIO niet meegenomen is. 

KONKLUSIES. 
Om de errektiviteit van het gehanteerde instrumentariUm over 

_ de periode 1965 t/m 1968 vast te stel1en moet allereerst de 
·vraag beantwoord worden or de doe~ste1lingen bereikt zijn. 
De. eerste doelste1ling was industriespreiding in het kader van . 

· het ruimtelijk ordeningsbeleid. · . · 
Uit tabe1 17 bljjkt dat vanat 1965 oiv. de konjunkturele daling 
en het -strukture1e~ proces van toenemende kapitaalsintensive
ring sprake was van een da1ing van het aantal industrie1e 

.. arbeidsplaatsen in alle provincies.De afname in. de drie noor-
. de1ijke provincies (die bij di t spreidingsbeleid een centrale · . · · 
· rol. vervu11en) was k1einer or gelijk aan die van de. overige 
provincies ·uitgezonderd Zeeland.In zeer beperkte mate is een 
bijdrage ge1everd aan de industriespreiding in deze periode. 

·ne tweede doelstelling beoogde het tegengaan van de traditio- · 
ne1e bevolkingsexpulsie ,mn. uit het :il.oorden .• 



I IPR stand meaio nov. 168 . r·· ~ SIO stand medio . nov. I 68 
II. Afgegeven toezeggingen lu. Afg~geven toezeggingen 

I 

Provincie Aantal Investe-
I 

Premie 1) Arbeids- Provincie Aantal Bebouwd lnves- Premie 1) Arbei 
ring 1) plaatsen i . opp. in teeing 1) plaats 

I Groningen • 

m• 
Groning(m 20 149 969 24 435 1 113 
Friesland • 12 38 418 9417 898 6 45 774 87 497 1804 475 
Drenthe. 10 19465 4869 835 :Friesland • • 8 13 262 9 038 423 246 
Overijssel . s 7 721 1 897 220 ·Drenthe . . 14 50478 14424 2061 763 
Noord-Holland . . ·~ Overijssel. 18 29 836 15 840 1 046 533 

.Zeeland. ·• 2 5 927 1482 190 Noord-Holland 6 8 737 2 368 262 . 100. 
Noord-Brabant 16 46249 11 562 1 535 Zeeland 6 53 514 117 545 1 826 476 
Limburg-Noord 3 34204 4027 640 Noord-Brabant 17 60149 34 020 2 736 826 
Limburg-Zuid . · 22 171 705 29 601 2 598 Limburg. 3 39 942 4711 290 411 

;.7~~1.-.: .. :. ::·· ·. 89 473 658 87 290 8029 Totaal-generaal 78 301 692 285 443 10448 3 830 
. . . -~. . 

· 1) gege\ ens in premieverzoeken niet altijd volledig · .1) gegevens in premieverzoeken niet altijd volledig. 
;') bedragen uitgedrukt in duizenden guldens. 
.......... ·.- ... . ---~- ............. ·- .. ,

1 1 ~II) bedragen uitgedrukt in duizenden guldens .. _ __ . ___ _ 
.. "· .. ...:.~ .. --,.------ - .. ~ 

' I SIOL stand medio nov. '68 . 
tabel 

II. Afgegeven toezeggingen 19. bron: idem,antwoorden 
op vragen ter voorbe

reiding vd. openbare 
beraads1aging. 

Aantal Bebouwd 
oppervlak. 
in m1 

lnvestering 1) Premie 1) Arbei 
plaat! 

' 18 . 186 727 162 492 18 864 7 783 
. \------..,.;_ ____________ _ 

., ~ . 
~ 1) bedragen uitgedrukt in duizenden guldens 

\ . 1...;. • 

. 
De cijfers uit tabe1 14 1aten zien dat wat dat betreft de situ
atie in de periode 1965 t/m 1968 er eerd.er op achteruit dan 
vooruit is gegaan;de doe1ste1ling werd niet bereikt,de rea1i
sering ervan werd niet dichterbij gebracht. 
De derde doe1ste11ing betrof de bestrijding cq. voorkoming van 
struktuurwerk1oosheid in bepaa1de 1andsde1en,mn. het noorden 
e.n Zd.Limburg.Hoewe1 eksakte gegevens over strukture1e werk-
1oosheid ontbreken kan toch geste1d worden (zie pg.2-55) dat 
deze over de betrokken periode toegenomen is in de stimulerings
en . herstruktur·eringsgebieden;de doe1ste11ing werd niet be
reikt,de realisering ervan werd niet dichterbij gebracht. 
Mbt.de drie doelste11ingen zou gekonk1udeerd kunnen worden 
dat'de konjunktuur sterker is dan het instrumentarium'. 

· A1leen ten tijde van hoogkonjunktuur kan met stimuleringsmaat
regelen geprobeerd worden strukturele verbeteringen aan .te . 
brengen,door stimu1ering van nieuwe vestigingen en uitbreidin
gen van bedrijven in de industrie,z6danig dat deze tentijde van 

· 1aagkonjunktuur niet weer . te niet worden gedaan. 
Hoewe1 de doelstellingen door de bank genomen niet ·gerealiseerd 
zijn kan men zich toch weer afvragen of niettemin de maatregelen 
'enigszins effektief'zjjn geweest. 
Tabe1 17 1aat zien dat bij het ongunstiger worden van de kon
junktuur vanaf 1965 de da1ing in de noorde1ijke provincies 
van de industriele werkgelegenheid minder groot was dan de mees
te andere provincies.Dit moet mede toegewezen worden aan het 
gevoerde premieringsbe1eid;bij vorige periodez kon steeds moei-
1ijk onderscheiden worden we1k dee1 van de groei van het aanta1· 

-, 
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industriele arbeidsplaatsen het gevolg was van autonome decen- 
tralisatietendenzen en welk deel het gevolg was van het gevoer
de premieringsbeleid.In de jaren na 1965 zal oiv. de naderende 
laagkonjunktuur van een autonome decentralisatie minder sprake 
zjjn ge\>~eest (hoewel eerder genomen decentralisatie-beslissingen 
ook wel pas na 1965 hun beslag kunnen hebben gekre~en in de 

· vorm van realisering van de nieuwe arbeidsplaatsen). 
Dat het -negatieve- verschil tussen de positieve en negatieve 
stroom,dat voor de periode 1965-1967 het saldo vormt voor de 
noordelijke provincies,toch kleiner is dan in de meeste andere 
provincies . zal daarom voor een groot deel voor rekening . komen 
van het gevoerde stimuleringsbeleid,waar de IPR dan nog _niet 
ondervalt (ook bier kan sprake zijn van effektuering van premie
aanvragen en -toekenningen,gedaan in de periode van hoogkon
junktuur,toen bovendien nogde aantrekkelijker BIO gold;in dat 
geval zou het minder ongunstige resultaat voor het noorden .. 
1niet op . het konto geschreven kunnen worden van maatregelen uit 
.de.ze periode ,maar op de gunstige · konjunktuurstand en het instru-
mentarium van de v6rige peri ode). . . . 
De in jan.l967 afgekondigde nieuwe beleidsinstrumenten zullen 
-uitgezonderd de IPR- in de periode t/m 1968 nog weinig invloed . 

. hebben gehad. ·. . . . · 
Mbt. de rentesubsidie zou later -in 1974- gesteld worden dat . 
deze ·nauweljjk:s gefunktioneerd heeft (51). · · 
.Voor het konkrete geval van de Aldel-vestigingvgeldt dat deze 
tot stand io gekomen als gevolg van de regionale stimulerings
maatregel mbt. goedkQop aardgas uit het 'aardgaspotje' • . 
Hat is al te wrang. te spreken van een sukses van het ~evoerde 
beleid gezien enerzijds de miljoenen guldens premie · · in 
de vorm van goedkoop aardgas en vestigingspremie en anderzijds 
de sterk miljeuvervuilende werking van het produktieproces en 
de beperkte betekenis voor de werkgelegenheid in bet noorden: 
in 1971 zou het bedrijf 530 mensen \'Terk bieden, waarvan meer dan 
40~ niet uit de 3 noordelijke provincies ·atkomstig is (1). 
Het ETI~Groningen stelt in 1969 dat de prijsreduktie van ca •. 5~ · 
op de leverantie van aardgas -naast bet aardgaspotje- als prik- · 
kel geen enkele betekenis heeft.'Iha. zijn de energietarieven op 
het ogenblik niet ongunstiger,maar beslist ook niet starker kon-
kurrerend dan in andere delen van het land'(63), 
en in 1970 :'De door. de stijging van de olieprijzen .,:· ·.. nog in be
tekenis afnemende~ringe prijsreduktie voor industriele grootver
bruikers (aanvankelijk in de orde van ca. 5%) werkt als vesti-

. gingsplaatsfaktor absoluut niet' (62). · . 

V in Delfzijl 



2.4.5.FASE 3,DE PERIODE 1969 T/M 1972. 

Eind dec. 1968 liep de beleidsperiode af.In de nota 1 inzake . 
de sociaal-economische aspecten van het in de jaren 1969 t/m 
1972 te voeren regionale beleid' werden de beleidslijnen voor 
de nieuwe 4-jaarl~kse periode 1969 t/m 1972 uiteengezet (40). 
In de nota wordt een analyse gegeven van het regionale beleid 
van de vorige beleidsperiode \hiervoor reeds aangehaald). · 
Er wordt gesteld dat een herbezinning op doeleinden en rniddelen 
noodzakel~ is,aangezien zich nieuwe strukturele verscb.ijnselen 
hebben voorgedaan.Hierb~ wordt dan in de eerste plaats opge- · 
merkt dat een goede- afstemming tussen het regionaal-ekonomisch 
beleid en het arbeidsmarktbeleid ( 1 regionaal sociaal-ekonomisch 
beleid') steeds noodzakelijker wordt;gekreeerde arbeidsplaatsen 
moeten bezet kunnen \'lorden,mensen die een o:pleiding hebben ge
noten (via scholingsregelingen in het kader van het arbeids
voorzieningsbeleid) moeten in hun omgeving passend \verk kunnen 
vinden. 
In de tweede plaats wordt gewezen op een landelijke ontwikkeling 
van de laatste twee jaar waarbij ondanks een toeneming van de in
dustriele produktie sprake is Yan een teruggang in de industri
ele werkgelegenheid.Er wordt een v.raagteken gezet achter de na
druk op industriele expansie van de div. regio 1 s.De diensten- , 

. sektor,expansiever uit een oogpunt van werkgelegenheid,verdient 
meer de aandacht.Gesteld wordt dat de vraag naar arbeidskrachten 
in de diensten- (en overheids-)sektor zal blijven stijgen ondanks 
de rationalisatietendenties hier. 
Het tegendeel geldt echter voor de kleinere verzorgende bedrijven 
in de dienstensektor (middenstand):het 1 noodzakelijk' proces 
van struktuurverbetering in de div. regio's door uitdunning van 
het relatief overbezette ver.zorgende apparaat . is nog niet be
eindigd. In het noorden, Zeeland en ook Nd.Brabant zijn veel aan
vragen ingediend voor de bedrijfsbeeindigingsregeling in het 
kader van de ont"t'likkelings- en saneringsmaatregelen voor het 
midden- en kleinbedrijf . 
2.4. 5.l.DE DOELSTELLINGEN . 
Voor de doelstellingen zoals ze voor deze -periode in de nota 
onder woorden Jtorden gebracht ,geldt in sterker mate de eerder 
geuite kritiek op de formulering van de doelstellingen van het 
regionaal beleid:de formulering is vaag;duidelijke kwalitatieve 
of kwantitatieve kriteria worden niet genoemd;bovendien ontbreekt 
een duidelijke afbakening tussen- en een priori tei tstelling 
van de doelstellingen. 
De doelstellingen: 
l.Bestr~den van de strukturele 'v"lerkloosheid in bepaaJ.de gebie
den.Gesteld wordt dat dit 'nog steeds' de meest fundamentele 
doelstelling van het beleid is.Dit,terwljl deze doelstelling in 
de vo0rgaande periode juist naar het tweede plan geschoven was. 
2.Een struktuurbeleid moet voor verschillende landsdelen ge
voerd worden om op langere termijn een meer'bevredigende'regio
nale ontwikkeling te krUgen van werkgelegenheid,produktie en 
inkomen (de laatste twee faktoren zijn nieuw). . 
3.Een betere ruimtelijke spreiding van bevolking en ekonomische 
~~tiviteiten tbv. een meer optimale welzijnsontwikkeling in het 
hele land. 
Ret verscbil -zo dat er al is- met de doelstellingen van de 
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vorige beleidsperiode is onduidelijk. 
In de nota wordt bij de verdere uitwerking opgemerkt dat de kwa
litatieve en kwantitatieve elementen van de doelstellingen nauw 
samenhangen.De kwalitatieve aspekten van de werkgelegenheid 
(struktuur,diversifikatie,konjunktuurgevoeligheid) z~n mede be
palend voor de kwmtitatieve werkgelegenheid in de toekomst. 
Naast het aantal maakt nu ook de kwaliteit van de arbeidsplaat
sen deel uit van de doelstellingen. 
De maatregelen moeten dan ook niet alleen gericht zijn op nieuwe 
vestigingen maar ook op versterking van de struktuur. van de be
staande werkgelegenheid;hier liggen raakvlakken met het sektor
struktuurbeleid·;me~ de steunverlening aan het midden- en ·klein
bedrjjf,met het ruilverkavelingsbeleid. 
De maatregelen moeten een vestigingsklimaat sc.heppen,gunstig voor 
het .. aantrekken van nieuwe akti vi tei ten en gunstig voor de ves
tiging van personen. 
Ter verduidelijl{ing wordt evenwel opgemerkt dat niet beoogd wordt 
de verschillen in natuurl]J"ke aam'/as per provincia ekonomisch te 
binden.Voor het noorden des lands wordt -konform de tweede Nota 
R.O.- daarbij wel een ontwikkeling nagestreefd waaruit per ·saldo 
een binneru{omende migrati~stroom resulteert. 
Voor alle landsdelen moet \'/Orden verceden dat de migratiestroom 
tot een'yerschraling van het woon- en leefklimaat'leidt. 

2.4.5.2.GEBIEDEN WAAROP HET BELEID VAN TOEPASSING IS. 

Bij de aan\·rijzing van de gebieden waarop het regionaal beleid 
·zich moest richten speelden 2 faktoren eenrol. 
Enerzijds moest de sociaal-economische ontwikkeling van de resds.~· 
bestaande stimulerings- en herstruktureringsgebieden ( sinds . · 
1967) verder \'Iorden bevorderd. · · . · 
Anderzijds was er de tegenstelling in ontwikkeling tussen de 3 
westelijke provincies met hun krappe arbeidsmarkt en overig Ne
derland met een hoger werkloosheidsnivo. 
Bij de aanwjjzing van gebieden z·ou het aksent gelegd worden op de 
eerste over\veging.Tav. de laatste over\'Teging werd nl. gesteld· 
dat een regionaal ekonomisch beleid tbv. het gehele gebied bui
ten het westen te ·weinig tegemoet zou komen aan regio's bin-
nen overig· Nederland die ekstra stir.mlan.sen nodig hebben (het · 
noorden en zuiden des lands).Bovendien zou een cesuur westen 
versus overig Nederland neerkomen op een algemene diskrimina
tie ten nadele van· het westen.Zowel voor de aan het westen ge- . 
bonden produkties (landbouw,verzorgende diensten)als voor andere 
economische aktiviteiten 'irerd dit niet vtenseljjk geacht gezien 
de betekenis van het westen voor de hele ekonomie.Vestigings
verboden in het v1esten werden dan ook 'prematuur' geacht. 
Wel wordt verder aandacht besteed aan de ~ukturele diver
gentie' op de arbeidsmarkt tuss~n het westen en overig Neder
land.In 1967 was met het oog hierop reeds een regionale dif
ferentiatie in de fiskale faciliteit van vervroegde afschrijvin
gen geintroduceerd.Een regionale differentiatie in de arbeids
kosten tussen westeljjke en niet westel~ke provincies wordt 
voor de toekomst overwogen (zie qnder 2.4.5.3.). · 
Het toepassingsgebied van het regionaal beleid is in grote 
ljjnen identiek aan dat van de vorige belei.dsperiode na de div. 
wljzigingen in de lo·op van·· die peri ode. . 
I1bt. de bestaande stimuleringsgebieden werd··:· gesteld dat deze nog 
niet in staat waren op eigen krachten een bevredigende ekonomische 
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ontwikkeling door te maken.Ze blijVen bij het beleid betrokken. 
Voor een verdere vergroting van de stimuleringsgebieden,die 
tezamen (zobder de herstruktureringsgebieden) reeds 46% van . 
het Nederlands grondgebied uitmaakten,bewoond door 21% van de · 
Nederlandse bevolking,zouden zwaarwegende argumenten nodig· zijn. 
Deze golden in de eerste plaats voor Belmond. 
Als gevolg van de verminderde werkgelegenheid in een aantal 
van oudsher gevestigde bedrijven was de werkloosheid hier in . 
de laatste jaren sterk gestegen.Al lijkt dit op de problematiek 
van herstruktureringsgebieden,in feite heeft de situatie in Bel-:- 
mond meer gemeen m~t die in de omliggende stimuleringsgebieden. 
·Er bestaat een eenzijdige werkgelegenheids- en bevolkingsstruktutir, 
gepaard met vertrekoverschotten en een zeer laag gemiddeld in
komen.Er ontbreken voldoende voorzieningen in de sociaal
kulturele sfeer.Een tijdelijke impuls werd niet voldoende geacht. 
/Bet gebied rond Halmond werd daarom ' ala _stimuleringsgebied aan-
gewezen terw!jl lielmond zelf een primaire ontwikkelingskern 
werd. · · . 
Een tweede wijziging betrof het gebied in Limburg ten ·oosten 
van de Maas,in het zuiden begrensd door het herstrukturerings
gebied bij Roermond.Door de aan\~zing van Zd.Limburg als herstruk
tureringsgebied is dit gebied ingesloten komen te liggen tussen 
gebieden met · vestigingsfaciliteiten.Bierdoor ontstond een zuig
kracht op industriele bedrijven in deze 'witte vlek',die weg wordt 
genomen door di t ge bied als stimuleringsge bied aan te wijzen :ui t ·. 
dit gebied wegtrekkende bedrijven kr~gen dan geen premie meer 
bij vestiging in een ontwikkelingskern hierbuiten.Toe-kenning van 
vestigingsfaciliteiten voor dit gebied door aanwijzing van een 
kern werd achterwege gelaten. 
Hat onderscheid tussen stimuleringsgebieden en herstrukturerings
gebieden wordt benadrukt. 
De. eersten worden vnl. gekenmerkt door de uitstoting Vru~ ar
beidskrachten uit de landbouw en in sommige gebieden de grote 
bevolkingsaanwas;beide faktoren hebben echter een geleidelijk 
verloop.Dit itt. de herstruktureringsgebieden waar,tgv. produk
tieinkrimping en bedr~fssanering,de daling van het aantal arbeids-
plaatsen vrij abrupt en meestal ook omvangrijker is. . 
Daarnaast geldt -aldus de nota- itt. de stimuleringsgebieden . 

· dat in de herstruktureringsgebieden de bevolking een zekere 
'industriele mentaliteit' enindustriele scholingsgraad bezit, 
dat het aanbod van arbeidskrachten relatief geschakeerd is en 
de infrastruktuur redel~k ontwikkeld is;in de herstrukturerings
gebieden bestaat al een industrieel vestigingsklimaavter~~l dit 
in de stimuleringsgebieden riog moet worden opgebouwd. 
De herstruktureringsgebieden Zd.Limburg en Tilburg blijven als 
zodanig gehandhaafd,nieuwe herstruktureringsgebieden worden · niet . · 
aangewezen;hoe groter het aantal stimulerings- en herstrukture
ringsgebieden is,hoe geringer het effekt ven het beleid is. 
De mogel~kheid van aanwijzing wordt alsnog opengehouden als zich 
in een bepaalde regio akute problemen zouden voordoen. 
Mbt.de primaire kernen wordt gesteld dat het kernenpatroon,zoals 
dat in 1959 en vervolgens in 1964 is vastgesteld,heeft bewezen 
een juiste keuze te z~n ge\veest .Naast de aanwijzing van Belmond 
worden hier geen w~zigingen in aangebracht. 
Hbt. de sekundaire kernen had de regering in 1964 besloten de 
faciliteiten ultimo 1968 te beeindigen.Dit besluit was destijds 
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ingegeven door de gunstige ekonomische ontwikkeling.De konjunk
turele situatie is sindsdien echter aanzienlijk achteruit gegaan 
waardoor de graei in de kernen gering was en juist in de gebie-

. den waar deze kernen zijn gelegen de strukturele werklooshe~d 
aanzien1ijk is toegenomen. 
Dit,p1us het feit dat een aanta1 toegezegde struktuurverbeteren
de werken nog niet waren uitgevoerd,was de reden dat de sekun
daire kernen in de nieuwe beleidsperiode onveranderd gehandhaafd 
b1even. 
Op kaart 5 zijn de stimulerings- en herstruktureringsgebieden en 
de kernen ingetekend. 

2~4.5.3.DE MAATREGELEN. 
De maatrege1en kunnen g1obaa1 in 3 kategorieen worden onder
'scheiden :A.klimaa·tverbeterende maatrege.len 

B.vestigingsfaci1iteiten 
C.spreidingsmaatrege1en (nieuw). 

Voor. de financiering van de diverse maatrege1en kan naast de 
gebruike1ijke bronnen geput worden uit de 1?5 m1n.,afkomstig uit 
de tijdel~ke meeropbrengst van de be1asting op de toegevcegde 
waarde die per 1 jan.1969 is ingevoerd. · 
A.K1imaatverbeterende maatregelen (infrastruktuurverbeterende -). 
De infrastruktuurverbeterende werken werden en worden nog steeds 
beschouwd a1s een van de be1angrijkste middelen van het re~iona-

· le beleid.Ook via ~~dere begrotingshoofdstukken dan E.Z. (Ver
keer en Waterstaat,CRM,Landbouw en Visser~,Volkshuisvesting en 
R.O.) werden en worden gelden beschikbaar geste1d tbv. een betere 
regionale infrastruktuur in de ruimste zin van het woord. 
Het doel van de maatrege1en is tweeerlei ·: 
1.de uitvoering van de werken is een direkte bron van werkgele
genheid; 
2.de verbetering van het vestigingsk1imaat. 
Voor de verbetering van de infrastruktuur mn. tbv. een versnelde 
cq. vervroegde uitvoering van provinciale en gemeente1ijke infra- . 
struktuurverbeterende werken ')is op de begroting van E.Z. voor 
de periode 1969 t/m 19?2 240 mln. uitgetrokken (voor de periode 
1965 t/m 1968. was dit 165 m1n.).De helft hiervan is bestemd 
voor de 3 noordelijke provincies. 
Een aaptal va~ de projekten zal in het kader van de aanvu11ende 
W~rkgelegenhe~d WO~defi U~tgevoerd. 
Vee1 aandacht wordt geschonken aan de zeehavenontwikke1ing in · 
het noorden.Hn. z~n in het kader van het meerjarenin.frastruk
tuurprogramma voor de ontwikke1ing van de Eemshaven -tot de 
uitvoering waarvan al bij nota (44) was besloten- gelden uitge
trokken-.De haven van Delfzijl wordt verbeterd en uitgebreid,ter
Wijl voor Harlingen havenp1annen ontwikkeld worden. 
De haven van Delfzij1 kan schepen ontvangen tot maks. 10.000 dwt. 
De Eemshaven daarentegen za1,met een toeganke1ijkheid voor zee
schepen van 40.000 ton dwt. en later eventueel tot 60.000 ton 
d\'rt .-, het noorden moe ten promoveren tot potentie1e vestigings
p1aats voor industrieen die voor hun aan- en afvoer schepen van 
meer dan 10.000 ton dwt. gebruiken~Hiertoe behoren de grotere 
meta11urgische en chemische bedrijven. 

')de prioriteitsste11ing komt tot stand op basis van 3 kriteria: 
verkeersintensiteit,verkeersvei1igheid,stimu1erende invloed 
van waterstaatswerken op strukturele ontwikke1ingen (40). 
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Verder is in dit verband nog te noemen de aanleg van het afval
waterleidingnet ter bestrijding van de vervuiling van het opper~ 
vlaktewater in O.Groningen,O. en N.O.Drente en een deel van de 
N.O.hoek van Over~ssel,waartoe medio 1970 werd _besloten.De om
vang van de subsidie zal worden afgestemd op het deel van de 
investeringskosten dat niet door de in het gebied gevestigde 
bedrijven kan worden opgebracht (in Groningen mn. de strokarton 
en aardappelmeel) ( 47). . · 
~et herstruktureringsgebied Zd.Limb~S kent een eigen (5-jaren)

. l.nfrastruk:tuurprogramma ( 1 66 t/m 1 70 ' ) • 
·Verder wordt voor de verbetering van de toeristische in.frastruk
tuur in de stimulerings- en herstruktureringsgebieden voor de · 
periode 1 69 t/m 1 72 4 mln. uitgetrokken ('65 t/m '68:29 mln., 
nog niet geheel be steed). . 
Sinds 1960 worden Speciale kontingenten gesubsidieerde wonin
gen . toeg~wezen aan de stimuleringsgebieden.Voor 1969 bedraagt 
dit aantal 1300. 
B.Vestigingsfaciliteiten. 
De financiele faciliteiten zoals deze sinds jan.l967 golden, 
blijven gehandhaafd en worden op een aantal punten uitgebreid. · 
Mbt. de hoogte van de premies wordt in de nota opgemerkt dat e_r · 
nationaal · en internationaal tendenties bestaan in de richting 
van steeds hogere premies. . . . 
Nationaal vindt dit z~n oorzaak in het feit dat bij dalende kon-

. junktuur de belangstelling voor de premies taant, waarmee .. de in
druk gewekt wordt dat de premie aan aantrekkelijkheid inboet. 
Internationaal is er een voortdurende'eskalatietendentie' door
dat landen elkaar trachten te overtroeven met aantrekkelljke ves-
~igingsvoorwaarden. . . 
De minister van E.Z. acht de IPR-premie van 25% voor nieuwe ves
tigingen het maksimaal mogelijke.Het subsidieniveau in Nederland 
zou niet onderdoen voor de overige EEG-landen (40). . 
Alleen al voor de premiering van nieuwe industriele vestigingen 
ward in de vorige ·periode 10 a 15 mln. jaarljjks uitgetrokken. 
Tgv. de invoering van de IPR moest voor 1968 ~t bedrag verhoogd 
worden tot 33 mln. terwQl voor 1969 60 mln. moet worden uitge
trokken. 
Naast de premiehoogte is er het \Taagstuk van de premieobjekten. 
Tot 1964 werden uitbreidingen eveneens gepremieer~.Het argument 
tegen pre_miering van ui tbreidingen was dat perspektief biedende 
uitbreidingen in de regel toch wel worden gerealiseerd. 
Daar staat·tegenover dat de grenzen tussen uitbreidingen en · 
riieuwe vestigingen niet steeds haarscherp te trekken zijn terwijl 
het verschil tussen niet-premieren enerzijds en het verlenen van 
een premia anderzjjds markant is.Uitbreidingen zouden in 1968/69 
bovendien achterv1ege kunnen bljjven door een gebrek aan finan
cieringsmiddelen.De nota merkt op dat dit liquiditeitsaspekt · 
nu een veel belangrijker rol s~eelt dan vroeger. 
Een en ander leidde . . .. ertoe dat miv. 1969 in de stimulerings- en 
herstruktureringsgebieden eveneens een investeringspremieregeling 
van kracht werd voor industriele uitbreidingen.De premie bedraagt 
15~ van de investeringen in vast aktief met een absoluut maks. . 
van 1,8 mln.(evenredig aan de 3 mln. bjj IPR-vestigingen) • 

. Als . voorwaarde geldt dat de investering min. 0,5 mln. bedraagt • 
. Het ETI-Groningen noemde deze ondergrens niet logisch gezien de 
bodem bjj de IPR-vestigingen van 0,4 mln. (61). 
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Overigens werd hiervoor aan uitbreidingen die'qua allure' ver
gelijkbaar waren met nieuwe vestigingen ook premie uitgekeerd in 
het kader van de SIO-,SIOL- of IPR-regeling. 
Sinds jan.l967 bestond voor het noorden,Zd.Limburg en -een jaar 
later- voor het stadsgewest Tilburg de mogelijkheid om .bij vesti
ging van een bedrijf van betekenis in de dienstensektor een met 
de SIO vergel]J"kbare :faciliteit te verstrekken.ne · beoordeling ge
beurde van geval tot geval.Het effekt blee:r echter .gering.Vesti
ging van dienstverlenende bedrijven zal daarom sterker gestimu
leerd worden. 
Hoewel deze sektor ~n de toekomst het meest tot de vergroting 
van de werkgelegenheid zal bijdragen mag deze toch niet gezien · 
.worden als het belangrijkste regionale stimuleringsobjekt.'De 
· trendmatige verschuiving in de verdeling vaa de werkgelgenheid 
ten gunste van de dienstensektor treedt nl. vooral daarom op 
omdat de industriele sektor,oiv. de tecJ·u1ologische ontwikkeling, 
voor een dusdanige vergroting van produktie en inkomen zorgt, 
dat daaruit een vergrote vraag naar diensten voortvloeit.Wil 
men de .. dienstensektor in de verschillende regio's tot verdere 
ontplooiing brengen,dan blijft het toch nog van essentieel be
lang om in dezelfde regio's de industria te stimuleren,ook als 
die voor wat betreft de directe werkgelegenheid een atnemend 
.gewicht gaa t krjjgen' ( 40). 
Miv. 1969 geldt een meer algemene regaling voor de vestiging 
van dienstverlenende bedrjjven;stuwende dienstverlenende bedrij
ven die zich vestigen in het noordelijk stimuleringssebied of 
de herstruktureringsge.bieden (Zd.Limburg en Tilburg) kunnen een 
investeringspremie krjjgen tot .maks. 25% van de investeringen .in 
vast aktief met een absoluut maks. van 3 mln. · 
Voorwaarde hierbjj is dat ruin. 0~4 mln. 'geinvesteerd wordt en 
dat tenminste 75 werknemers werk wordt geboden (itt. de IPR
regelingen mbt. industriele vestigingen of uitbreidingen bier 
weer wel een tewerkstellingsvoorwaarde) en dat er geen .sprake 
is van overplaatsing of uitbreiding van een bedrijf dat al in 
een .stimulerings- of herstruktureringsgebied of ontwikkelings~ 
kernen daarbuiten gevestigd is. 
Om met deze regaling tegelijk tegemoet te komen aan de ezwaren 
van toenemnde konsentratie van dienstverlenende bedrijven in het 
westen,werd in de nota tevens een verplaatsingspremieregeling 
overwogen bjj verplaatsing van stuwende diensten uit het westen. 
Overigens:: wordt voor alle gepremieerde verplaatsingen van dien
sten een tegemoetkoming in de verhuiskosten gegeven ·aan het mee-
verhuizende personeel,op dezelfde wijze als dit al gebeurde bjj 
verplaatsing van industriele bedrijven naar een ontwikkelingskern. 
In de nota wordt een studie aangekondigd naar de pro•s . en kontra•s 
van een regionale differentiatie in de arbeidskosten tussen de 
westelijke en niet-westelijke provincies.Het aantrekken van arbeids
krach~en zou ·daarmee in de westelijke provincies(ook in de toe
komst wordt bier een gespannen arbeidsmarkt verwacht) afgeremd 
worden en in de niet-\'restelijke provincies gestimuleerd. 
Een di!ferentiatie in de lonen zelf via een systeem van vrije 
loonvorming wordt afgewezen;het sociaal-ekonomisch effekt is 
'twijfelachtig';bovendien zou het voor werknemers aantrekkelijker 
worden naar het westen te verhuizen of te pendelen en de kon
sumptieve bestedingen buiten het westen zouden kunnen dalen. 
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Eerder wordt gedacht aan een systeem waarbij de beschikbare . loon
som niet wordt aangetast maar waarbij de loonkosten als geheel 
varieren bv. via een loonsomheffing.Om technische redenen zou 
deze voor het hele land een gelijk heffingstarief moeten kennen. 
De regionale differentiatie komt dan tot uiting in de besteding · 
van de opbrengsten van de loonsomheffing:aan bedrijven,gevestigd 
in een bepaalde regio. 

C.Spreidingsmaatregelen. 
Met de spreiding van rijksdiensten is voor het eerst sprake van 
een nieuw soort maatregelen:spreidingsmaatrege~en . 
Hoewel · al in ~~, 1958 hierover denkbeelden werden ontwikkeld ·ligt 
het f'eitelijke begin in 1967.Eind 1967 zijn de namen van 15 rijks
diensten,die voor verplaatsing zijn aan-gewezen,bekend gemaakt. 
In d·e nota 1 Ontwikkeling van het Noorden des Lands 1 ( 44) werden 

1
de diensten genoemd,die op korte termijn naar het noorden zouden 
worden verplaatst: 
Leeuwarden:een of meer werkplaatsen van het dep.van Def'ensie; 

' Groningen (stad) :Dienst Ziektekostenvoorziening Ambtenaren, 
Centrale Dienst voor In- en Uitvoer,afd. ~ksstudietoelagen 
van het min.van O.enW.,een of meer .werkplaatsen van het dep • 

. van Defensie; · 
Groningen (provincie):Cie.voor proefneming van het dep. van De-

fensie,Depot Technische Specialisten. 
In totaal zijn bier ca. 700 ambtelijke funkties bij betrokken.Een 
gedeelte hiervan zal bezet worden door arbeidskrachten uit het 
noorden.Da~naast is er het indirekte effekt op de werkgelegen
heid in de verzorgende beroepen en het -mogelijk- stuwend effekt 
op de vestiging van andere partikuliere en overheidsinstellingen. 

VERANDERINGEN/UITBREIDINGEN VAN BET ~~ATREGELENPAKKET. 
· Paralel aan de konjunkturele opleving in de tweede helft va.n 

1968 kwam blj het ministerie een .stroom van aanvragen binnen voor 
de verschillende premieregelingen. 
De financiele konsekwenties voor de schatkist waren zodanig dat 
na afweging van de 1 strukturele betekenis 1 van de ve~schillende 
faciliteiten,besloten werd miv. 1 jan.l970 de uitbreidingspremie 
voor industriele bedrijven in de stimulerings- en herstrukturerings 
gebieden te verlagen tot 10% van de investeringen in vast ak- · 
tief met een absoluut maks. van 1,2 mln.(was 15% reap. 1,8 mln~) 
(46). . 
Miv. ljan.l970 werden de SIO- en SIOL-regeling ingetrokken.A.an- · 
leiding hiertoe was enerzijds de sterk a!genomen beteke11is van 
deze faciliteiten na het in werking treden van de IPR,anderzjjds 
het streven naar een grotere doorzichtigheid van het facilit9i
tenpakket,belangrijk uit een oogpunt van acquisitie. 
Bij het aflopen van het infrastruktuurprogramma van 62,5 ~n. voor 
1966 t/m 1970 voor het herstruktureringsgebied Zd.Limhurg werd . 
miv. 1971 een nieuw 4-jarenprogramma afgekondigd van 75 mln. 
In 1970 wordt een adviesaanvraag gericht tot de SER over het 
betrekken van nieuwe,kwalitatieve kriteria mbt. de toepassing 
van de IPR naast de reeds bestaande kriteria (47).Het feit doet 
zich nl. voor dat bij de IPR,een 'geobjektiveerde' regeling,geen . 
rekening wordt gehouden met prognoses en studies tav• de regio
nale arbeidsmarktstruktuur,inzichten in de totale· ontwikkeling 
van de regia en van de bedrijfssektor waartoe de onderneming be-
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hoort.Dit,terwijl in diverse stimuleringsgebieden grote verschil
len zijn in de omvang van de strukturele werkloosheid,samenstel
ling van vraag naar en aanbod van arbeidskrachten.Daarnaast is 
in sommige streken eerder verhoging van het niveau dan vergro-

.ting van het aantal arbeidsplaatsen het probleem. · 
Nieuwe kwalitatieve kriteria bij de beoordeling over toepassing 
van de IPR zouden een meer selektieve werkwijze mogelijk kunnen 
maken.Omdat vooralsnog een objektief selektief kriterium ont
breekt blee! het voorlopig bij een adviesaanvraag bieromtrent 
bij de SER. 
In 1970 werd-toen nog als voorlopige maatregel- overgegaan tot 
schorsing van de IPR voor de provincia Zeeland , (47). · 
Zowel toetsing aan de doelstelling van werkgelegenheid (zoals 
die ·ook tot uiting komt in de pendel- en migratie-gegevens) als 
.van het ruimteliJ"k beleid (bevolkingsspreiding) zouden dit recht
ivaardigen.De grote vestigingen die hier tot stand waren gekomen 
en nog zouden ltv men (Pechiney, Total) speelden hierbij .een grote 
rol.De hiermee gepaard gaande bouwaktiviteiten zouden een groot 
beroep op de arbeidsmarkt betekenen. 
Miv. 15 augustus 1971 werd de toepassing van de IPR-regelingen 
beperkt tot Zd.Limburg en het noorden,inkl. de kop van Over
~ssel (48).De memorie van toelichting wijdt nauwelijks woorden 
aan deze toch aanzienlijke besnoeiing;na Zeeland vielen nu uit 
de boot:de stimuleringsgebieden in Oostelijk Brabant,in Nd.Limburg 
en de kop van Nd.Holland, het herstruktureringsgebied Tilburg 
en de 'loss~' kernen Kampen en Zwolle. 
Onget~!eld zullen budgettaire overwegingen een grote rol ge
speeld hebben,Het tijdatip van schorsing zal samenhangen met 
de -nog- gunstige stand van de konjunktuur~ ,nadat deze in 1970 · 
haar hoogtepunt had bereikt. 
De uitbreidingspremie kende per dezel!de datum voor het noorden 
weer een maks. van 15%,terwijl deze in Zd.Limburg ten hoogste 
10% bleef.De memorie stelt dat de regionale problematiek zich 
toegespitst hee!t op het noorden en Zd,Limbtirg. 
De konsentratie op het noorden (en Zd.Limburg) kwam datzel!de 
jaar verder tot uitdrukking. 
Omdat O.Groningen binnen het noorden bijzondere ·aandacht vergt 
werd miv. 1971 voor O.Groningen de min.investering,die voor 
technologisch hoogwaardige bedrijven nodig is om voor de IPR in 

. aanmerking te komen van 0,4 mln. ~erlaagd tot 0,3 mln. 
· · Bovendien werd begin 1971 de verplaatsingspremieregeling 

voor bedrijven afkomstig uit het westen voor O.Groningen van 
toepassing verklaard.Werd eind 1969 vanwege budgettaire en tech
nische problemen nog geheel afgezien van het voornemen een ver
plaatsingspremieregeling in het leven te roepen,per 1 sept. 
1971 werd deze zel!s uitgebreid voor het. hele noordelijke stimu-
leringsgebied. . . . . · 
De mogelijkheden warden in 1971 nagegaan opnieuw enkele grote 
(semi-)overheidskantoren naar het noorden en Zd.Limburg te ver
plaatsen. 
In 1971 werd eveneens de installing . van de 
Selektieve Investeringsregeling (SIR) voor nieuwe bedrijfsgebouwen 
in het westenaangekondigd.Dit,in het kader van een meer gericht 
spreidingsbeleid.De objektivering .van de verschillende selekti- . 



viteitsnormen zou nog de nodige tijd vergen. 
In 1969 1anceerden de PvdA kamer1eden Oe1e en Wierenga het 
ORI-p1an (Ontwikke1ingsmaatschappij voor Regiona1e Industria1i
satie),de voor1oper van de in 1974 opgerichte NOM (Noordelijke 
Ontwikke1ingsmaatschappij). · 
Zie hiervoor ook het projektvers1ag (1). 

2.4.5.4.EVALUATIE VAN DE BELEIDSPERIODE 1969 t/m1972. 
De beoorde1ing van de effektiviteit van het gevoerde .beleid over 
deze periode kan niet anders dan gebrekkig zijn;het materiaa1 
daarover bij de jaar11,jkse rijksbegrmtingen,dat de basis moet zjjn 
voor het te voeren be1eid,is beperkt · en de doe1stellingen voor 
deze periode zijn vaag. 

in % van Het ver1oop van de ruanne1ijke g.a.r. de manne 1i.J1re af-
1hanke1ijke beroepsbevo1king voor deze periode is uitgezet in 
tabe1 20. 
(~=~.: 1967 1968 1969 1970 1971' 1972' .. 

Gr 4,3 3,4 3,0 2,3 3,0 4,0 
Fr 2,9 2,5 2,3 1,8 2,5 3,5 
Dr 6,0 4,0 3,4 3,0 3,2 4,1 
-Ov 3,5 2,8 . 2,2 1,5 2,0 3,6 
Ge 2,4 1,8 1,4 1,0 1,2 2,4 
Ut 1,3 1,2_ 0,9 0,9 1,2 2,1 
NH . 1,0 1,0 . 0,9 0,9 . 1,3 . 2,4 
ZR 1,1 1,2 1,0 0,8 1,1 2 4 

' Ze 1,8 1,3 1,6 1,3 1,6 3,6 
NB 3,4 2,8 2,1 1,4 1,9 3,6 . 
Li 4,8 4,3 2,1 1,5 1,8 3,1 

Ne 2,3 2,0 1,5 1,2 1,6 2,9 
tabe1 20.Augustuscjji'ers g.a.r. mannen in % van de manne1ijke af ... 

hanke1ijke beroepsbevo1king per provincia. 
bron:r.b. 1971 
'bron:CBS. 

Cijfermateriaal . over·7·strukture1e warkloosheid ontbreekt.Para1e1 
aan de konjunkturele op1eving in de tweede helft van 1968 1iepen 
de g.a.r.-cijfers voor a11e provincies na 1967 tot aan 1971 te·rug, 
a1 b1ijven de verschi1len tussen de provincies vrij groot.Dit wijst 
op het strukture1e karakter van de g.a.r. in bepaa1de provincies 
(mn. Groningen en Drente),waar de prob1emen zich in k1einere regio 
(0.Groningen) nog verder toespitsen. . · 
De grootste _re1atieve verbetering tov. 1967 deed zich voor in 
de provincies Overijsse1,Ge1derland,N.Brabant en Limburg.Bij de 

· 1aatste spee1t weerd het punt van de toegenomen pende1 naar 
Duits1and na het aantrekken van de konjunktuur. · 
De sa1do's van de geregistreerde openstaande graag en de g.a.r. 
geven een indikatie van het -kwantitatieve- tekort aan -arbeids
plaatsen in diverse provincies (de strukture1e werk1oosheid wordt 



erdoor versluierd): 

S~/~~: ~·an d; g~regist~~~~d~ ·~;;n~;~;::Oe·\~~~;·~n·-g~:~: 
registree~<fe arbeulsreserve ( mannen en vrouwen) in procenten van de ~ 
ofhankelyke beroepsbevolking per provincle · . .. ·· - , .. ·'. -~~::: ... ··•>' · 

. . . . . . : .. ,~l : -"~ ; '_ ,~:?V·j.:~~-.1~ ·~ 

. ~~am•••~; ~: ·,7·};,"t.•·.~!l.J:~:~:;!::j:t~~:.; . 
D
Fnesltand • · . . :- . • · . : · -·.' - 6,9 .... ~2,4 .... ·-1,1 ;,1;·-:.....::3,2 : -: 

ren .. e . • ... , _ .. ·-' . .. · >- ·· -10,3 .. -5,6 ._,_: -1,9 ::···-- ~4,0 :; 
Over!Jssel • • . • ;- ! ·. : .. --.: - 2,5 · . .- -2,1 -~ ·- + 1,1 · •·: -2,4 . : 
Gelderland : •• -:..-~·': . ··:·.·,_..-. 2,0 -t,o ··. ·.+1,2 ·: .. ,:.._0,9._·. , 
Utrecht ·. . . : ·. · ._ • .•.. , ·,- - 1,1 : + 0,9 :+ 2,1 . .. :._+ 0,2 . : 

. N~ord-Holland ·. , ._·. ;.·.~ -->"' / 0,8 ~ +1,3 _ _- _,+0,8 .-'~;.::- 1,1 .. ·1 
Zu1d-Holland • _. _ .. ,. ;, • .. _ .. . - 0,5 + 1,3 . ···- + 1,9 . .. - -~ 0,7 ~- : 
Zeeland. . ~ . . . -. .: - - ~ 4,0 · -0,4 ' + 1 1 -. .:.:..: 3 4 :. 
Noord-Brabant. ·. :- ·-( . . .... :_ 2,1 - -1,6 + o',9 ··· -£2 _· 
Limburg · · -_, ,;· .• ~-:;.-: , : ·::·..-'·: ·+ ~.9 _-3; - ·.- ... +. 0,6 -., •. . ~2,3 i-

- Nederland. -';_:~ • ' : . : .- · - :....:... .1,7 --;-0,§? -' -+ t,o ,,,·, ........ J,s .... 
. . . . .. . .. . . ~· ,.; ' . ·~- .. ' . . . 

c.-r• 

-, 

· De weergegeven jaren kenden· allen een konjunkturele inzinkin;g. -
Mede tgv. de ekstra-werkenprogramma's (ook in 1971 werden 2 pro
gramma's af'gekondigd) bereikte de werkloosheid bij de latera 
konjunktuurdieptepunten niet meer het nivo van 1958. 
Het verloop van de -binnenlandse migratie is enerzijds een weer
$piegeling van konjunkturele invloeden op de arbeidsmarkt en 
vertoont anderzljds een aantal trendmatige ontwikkelingen door 
de konjunktuur heen. 
In Groningen blljft het migratiesaldo negatief (uitgezonderd 
1970),in Friesland vertoont het een voortgaande verbetering 
tot deze in 1972 zelfs omslaat ·in een positief saldo.Het ves
tigingssaldo in Drente blljft .toanemen.Hierbij moet aangetekend 
worden dat er een duidelijke trek bestaat van Groningers naar 
Noord-Drente. _ -
Zoals uit tabel 23 blijk11is er tot 1972 voor het hele noorden 
sprake van een verbeter:illg van het migratiesaldo. 
Het vertreksaldo uit Nd. en Zd.Holland blijft eveneens toenemen, 
_terwijl -daarmee samenha.ngend- Zeeland en Nd.Brabant een toene-
mend vestigingsoverschot te zien geven. -
Blj de rljksbegroting voor 1975 worden bij de migratiecijfers twee 
kanttekeningen gepla.atst :a • . de cijfers geven niet aan in hoeverre 
de migratiestromen betrekking hebben op de werkende bevolking; 

b. het provinciaal beeld kan stark be
inKloed zijn door een ontwiL~eling binnen een regio aan weers-
zijden van de provinciegrens (ae stad Groningen en het aangren-
zend deel van Drente,Rotterdam en het aangrenzend deel van 
Zeeland en Brabant). 

· In de optr.edende migratiebeweging gaat bet veel meer om verschui- ·
vende vestigingspatronen van de bevolking dan om een strukture-
le spreiding van de werkgelegenheid (51). 
Met het aantrekken van de konjunktuur nam het aantal aanvragen 
voor toepassing van de IPR voor vestigiug en uitbreiding aanzien-
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Bijlage V. Binnenlandse migratie-overKhott~~ p~~ provincie in. de jaren -7-- .· · 
·-·--.·-.. 

, . 1959-1973 .· . . . 

~------~--------~~----~----------~~-----------------... .. f •. :,·_ 
I Groningen Friesland Drenthe ' Overijssel Gelderland 

1951 ,, • . ,r . .-1908 -2341 -1168 - . 394 2819 
. 196o .. ; .. ,-1714 ' -3973 -1138 432 3661 

1 j~~iiit;. 
-1231 -3278 - 228 - . 514 6015 
- 745 -2537 62 · -2675 . 4430 

354 .;2068 1111 -1789 4460 . . 
254 -1613 1462 - 776 3984. 
515 o.1137 1 ~69 - 329 5726 
250 - 585 1165 227 \ 5765 . 

- .1464 - 870 . 1672 -2161 . 5733 
1968 .•. . -2on - 720 1666 - 949 5 741 
1969 .. -2043 - 958 2019 .297 5708 . 

: :· 1970 , .... . _.,: - 103 - 939 1454 -1949 8149 
,. 1971 .... 456 - 63 3056 130 7710. 

1~72 523 . 1847 3066 - 93 . 7755 
19].3 886 3943 4355 236 7782 

Noord-Holland Zuid·Holfand ZBP.Iand Noord-Brabant Limburg 
i 
f I o:.: 

l · 195!1 - T7T1 2070 -2428 -3574 -1358 
•960 376 1559 -2485 r . ;96,_ 3302 - t346 

584 2995 -:-2233 2723 . ~ 206 ._; 
f 1962 . - 348 3339 -1835 3878 422 .<t_:·· 

I 1963 - 3164 - 4052 917. 4041 - 391 · 
1964 - 5705 - 5979 183 4798 .- 463 

I 1965 - 5995 - 6413 350 4942 123 
1966 - 4618 - 6714 447 3339 '""' 1304 

· 1967 .. - '2848 . 3729 . 479 2433 -4021 -. 
1 1968 - · 4932 - 7664 645 4440 -4742 '· 

1969 .• - 7926 • - 7963 948 5973 -3008 
i . 1970 .. - 6831 7e0o 1388 3901 38 

I 1971 . - 9349 - 11799 2285 6496 - 11S.5 
1972 - 8654 :.. 17958 1472 8475 . 572 
1973 1 .-. 15854 -20950 1468 12963 410 . 

1• VOOI'IoJiilat ci)llls.. : 
,, 

' •. .. . .. 
: •. - : 
~~- . -__ ...,_... _ __,.-::..-..--:----

· tabel 22. · bron : r.b. 1975,E.Z. 
. .... -:--~-~ • • 7, .~:: ~. , ~;' .•• . ..., . ~ 

_ _ 'Binnen/andje migralie.overschotlen . van het Nooiden in ~· · 
.dejarenl959-1972 · -: - .... · · ' .:.· : . . ·:·., •.:·~·:. 

• .. ~ .. ~· • • • J • • : • • • • • 1 • ·.:'!jt:-.. 11 =.•, • 
..:..-~~-..;.._ _______ .....:...___;_.;..__:__,;..~- . - ~ 

1966 • -~ : - ~ · . . _:· ._ · s30 :;·:.,: 
1967 • ;· ~ . ; : . ~: .:_ . 66i ~· . • .. 
1968 • ; . ...... :......:1231 :·:-;': 
1969 ••• ~ :: .. · - 982 .: ;~ 
1970 • • • • : ' . 412 ; ·. ; 

. 1971 •. •• :,. · ... ; . ·. 2 537 ;.:' 
1972 1) •• . > ·: _ ... 4 390 P:'-" 

. . . , . . \ .. ' ..... ·. . .... . 
... ~ .. ~ ·-.:· .... . . . . .. ·.. . . . · ~ .. . 

~~1:':0.[1~: :. ·:~ • : .• : i .. }. ;.} ; ~\~)··;;~ 

Utrecht 

2825 
1303 
1089 
1307 
1518 
2704 
.492 . 
909 

3639 
6866 . 
5686 

724 . 
1169 
3906 
4407 

. - . -· 

. j 

! 

: I 

i , . 
f. 

l . · r 

.~ ·: -.. j 
I 

I 

-~ . 

' 

.. .... j· 

tabel 23 •. bron: r. b.l974,E.Z. 
l~k toe.De invloed van de konjunktuurbewegingen op het efrekt 

.van de premieregelingenwordt niet nadelig geacht •omdat een 
grotere investeringsgeneigd.heid van de onderne.mers ·voor het regio
mile beleid de kans vergroot tot stimulerend en -mn. tav. de 
vestigingsplaatskeuze- richtinggevend optreden.Juist onder _gun- · 
stige konjunkturele omstandigheden zljn er de beste mogeljjkheden 
tot een strukturele positieverbetering van de in-het beleid be-
trokken regio's'(46). . . 
In de tabellen 24 is de stand medio 1972 weergegeven voor de ver
schillende premieregelingen.Alleen voor de ·-sinds 1970 beeindigde
SIO en ·siOL is de stand medio 1970 weergegeven. 
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GroniD&= ·• 
Friesland • 
Drentbc •• 
Ovc:rijssd • • • 
Noord·Hollucl • 
Zedand •. •••• ·; 
Noord·Brabaut • 
LiDJ.bW'Il·Noord 
Limbura·Zuid 

Totaal •••• 

Provincie · 

Orollinaal • • • 
Frieslalld . •• • 
Drentbe •• ••• · •. 

. ... 

• 0\•c:rijssel • • • • ' • 
Noord-Hollaad • . • ~ • • • • 
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1!1 

. 23 
14 
!I 

12 
49 ' 
10 
60 

230 
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4061 
1288 

'': .. 

830 
2055 
7 300 

15534 

.. ~ .· .... · 

I 015 ·-
322 

2ill 
514 

JW -

3884 

•• • •. ·:· : ~ .. • ~~t 

lAvestcrinaeD ") · Prcmi&') 

mtu 75086 
632A8 U5n 
82170 17 611 
587!1!1 11450 
16475 411!1 

1010158 115 1!13 
506804 83101 
7!1341 U949 

407 230 ' 86U6 

2 756140 424237 

• ... 

19 . 
· ....... 

- ····1·.';.· 
~ ...... .. ~~-;~ 

~.,•,J,' 

114 

·. ··, .•t: .·. :.~ ::. •. ·.::.~ ·~; 

J 506 .: . . ~ ·.·:i . 
116% ..• · 
1750 · .. · 

7!15 ". 389 ·'·.· 
. 2173 .,, < ' 

4757 '' •'-:·.,> 
I 47!1 '· 
6445 

22456 

------·-----------------------------------------------------------------

'! otuJ.Gcncrul. · .... 
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Aalltal 

2 

232 

lAvestcringea ") 

12782 

278!122 

·. • . ' 

3 1!16 300 •.' J 

421433 22756 ' 

:· . ( 

. ... 
.s-,:, :~.:·. 
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·· . .. ... 
:· · ~ .. ~. 

fiOV!ndl . 

Qrollii!ICD • • • • • • 
Fricslalld • • :•. • • • • • . • • 

=~·-:-:-:·: ··:-:--:-: ·:-:·: ~t..-:· : :-:--: ....... 
Noafd-Hollalld • • • • • • • • • • . • .- • • • 

. Zeeland · t..:_:,. . • .• •• : . • -·~ :::·. 
Noord-Bra ...... -. • • .• • • • • • • • • • • • • · 
Umbura·N~d .. • . •• :• ..:_. :. ... ··: • •• · • .• : ·.··•J."~ 
l.illlllllra-Zuid ! •. , ... _ . _ ·' '-· • . . • • ' .... . • . .. ~ • -' - -

~ ........ ~ .. .- ... -.. ~ .. 
,.. 

., (Je&eftu Ia premi~ Dlelllttid ........ 

A1111tal ·' lAvesteriDfm ") 

u 30675 
14 26 368 ,- ~ -·· ·- ·~-·-·: ' "· ~m 
3 ... 
3 • 

434, 
!1065 
!1274 

3!1218 

tam. 

··. 

Aalltal .... : ·• . · · ·. · Jnvellcriuaen ") . Premie') , , 

.. .. 
') Be.iral:enuitgedrukliuduizatdca-paklcu. - . .. _ . ______ .. -..:·.,.·_ ....... _,~; ...... ~······--- .. 
") l=IUJict projec:ten met pn1111ie f I ,8 miijocll. . • ., • , .• - , ; _.. ·•• ';·.' . · · , ·, ;. 

. ....... '",.~ 
Arbci41piUU. •. 

: : • •• , t 

Arbcldapl&daa · .. . 
., ~ . 

. .... 
. -.! ... .• lblaluntalafwijzinaCDc.q.clcpancriDa:S4. ::~:i '· .... '\ ' . ·.·.·_. ______ .. .... ··•·''' 
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Aaatal lnves~') 

••••• 
-. 

lnvaleriDI 1) 

u . .q,q-.. ,~ . 

Aaatal 

12 

Reaellng .,Stlmululng lndu51rie•·esticiaa oatwlklr.~liapke,_ ... · 

Sttwl pn I G/lfJUIIU 1970 

Aanru llebond . l.lrvestcrilis ') 
opp. inm' 

Premie') 

; ~:~<~- ... ~: .. ·.;r 
: ·-· ~· .. : 

Prcml&') 

x=<l Pretnie + ') 
prijsrc4uktll 

------------------~--~--~----------------------------------------------~--------------~~· 
G!OIIiaacn 
Fridlallif . 
Or<n~.be • 
Ovcrijgd ••• . • 
l'loord·H"Il:llld. 
Noord·Braballt • 
Zeeland .. • ·• 
Limbura-Noord • 

Totul-aeoerul • 

! GroniDacn 
Friesland . 

. •: • 

.. Drrnthe •• 
. o. .. rijssel . • • • 
. Noord-Hollaod • 

Zeeland •••• 
. l'oord·Braballl , • 
· Limh~a-Noord • • , • 

· TolaU-ccncraal • • • · '. 

.. 

.. 

. ') GC,evens In premievenoeken niet utijd volledi1 • 
. 1) Bedragcn uitgedrukl in duizcndcn autdcna. 

2 
. 2 

s 
. I 

10 

Aantal 

•. s 
14 
14 
:u 
6', 
1 

29 ... 
s 

lOS 

tabel 24 .E. bron: r.b.l971 

2061 
JS38 

6580 

. 1862 

12041 

Bebouwd 
opp. in m' 

45174 
31352 
45947 
47170 
8137 

49557 
86749 
11641 

317 928 

\ 

136 6l 
sss. 4& 

10 •' 
,30 · · . . ' . 

~·. 

, I 348 30() .• 

660 56 

Jl!it 4154 liS 

Jnvestcrinc 1) Prerriie + 1) ArbCi.SS:. . 
prijsrcdl>ktie plaa~ 

91 Sll 3188 445 
12536 I 663 352. 
13000 3371 m ..,. 
21439 2043 688 
1368 376 . 107 • Cj 

167104 1194 623 
41447 s 659 I 047 I 
Sill 416 431 

3SS 637 13970 4416 .• 

.·, 
;• .. 

'.;:. 
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VESTIGINGEN 

ProviDCie -Aantal lnvaterinacn ') Premie 'l Atbeidsplaactce • 

Gron.intm . • • •• • • • • • • •• •••• .,. 
Fnaland , • • , , •• ••• •••• • , •• 
Drenthe • • • • • • • • • • • • • • • • • • -
0'-.:rijsscl • , • • • · • • • , , • • • • • • · • ; I 
Noord-Holla~~d • • • • , • • • • , , , • • , 1 
Zeeland • , , ; • • • , • • , • • . , , • , • -
I' oord-Brabaal • • ·• ·• , • • • • • • • .• • • 12 

3500 
68S -

31851 

. .... -., ,. 100 • .. 
170 · 17 . - . -

7796 m· ~ . ·! 
. Limbur1·Noord • • • • • • • • • • • • • • • - -

12495 - 3'111 ' Limbura-Zuid • • • • • • • • • • • • • • • ~ 5 2.87 . 

48 S31 11959 ~--~--------------------------~ Tolall...-..J . ~ . - .- · . · . _. _ . ·; . ·• ;; · ...• •. - - It 1076 . 

II. A/I'PWII ttwk~ -

Aantal 

~PII , • , -. • • , • , , • •· .- • ,_ • ; . , -· 24 178 864 32 Ul . I 
9
n
80
3 , '.' ., . 

F~aad • , · • • • , . • , • • , • • • • • • • 17 : ; 49 470 II 887 -
Drmtbe • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . 11 . 77638 16482 . 2256 _ . 
Ovcrijsse1 •••• • • •..••• •• •••• · • ·• - • 9 · · · 19 098 · · 4 772 5SS .-.. , . .--.. 
Noord-HoUa~~d • • • . •• : ••••••• • - . , 4 S SS6 I ;89 122 
Zeoland • • • • • • • • • • • • , • , , , • t . . 12 I 009 S26 109 600 I 775 • -.. 
Noor4-Brabaat .. , .- ." • • ,_ ••••• • -•• - •. 31 · 340 387 . S2 liS . 3 300 . : 
Llmbuti·Noord • • , • • •• , •••• • : .• ·~ , . . 7 68 583 13 JS9 985 . . , . . 
JJmbari·Zuld. ~-'•> •. ~ .. • • • ••.• .• · • -· - . - - 50 362439 . 73 811 6 650 . ·' 
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De IPR-uitbreidingspremieregeling werd pas op l jan 1969 in
gevoerd.In 196? en 1968 zijn,zoa1s vermeld,in uitzonderingsgeval
len uitbreidingen •van allure' a1s vestigir..gen· gepremieerd.Het ·
betro! in totaa1 34 grote uitbreidingen van veelal kapitaa1sin-

·tensieve industrieen waarvan er 27 in de noorde1ijke provincies 
hebben p1aatsgevonden en 6 in Zeeland (49).In de tabellen zijn 

·deze projekten onder de IPR-uitbreidingen opgenomen. 
Een relatie.f' groot dee1 van de aanvragen voor de · IPR-vestigings- _ 
p;r.-emie .had betrekking op zgn. · 'ma~eure projekten • ,d.i. met in- . · 
vesteringen van ineer dan 12 mln. {2596 van 12 mln. •malts. van 3 · ·. 
mln.).Medio 1972 -waren 10 majeure projekten met de IPR-vestigingen 
gepremieerd.Daarvan staan er 4 in Limburg,3 in het noorden.2 in 
'Nd.Brabant en 1 in Zeeland. 
Waren -in 1970 nog geen vestigings.f'aciliteiten toegekend aan dienst-

·verlenende bedrijven,medio 1972 hadden 8 bodr~~en er gebruik van 
gemaakt. I 

KONKLUSIES. 
Zoals gesteld onder 2.4.5.1. laat de !ormulering van de doe1stel-

. 1ingen nauwelijks een beoordeling van het gevoerde beleid toe. . 
Hetzel!de va1t op te merken tav. ·het materiaal dat tbv. de eva-· 
1uatie van het regionaal be1eid in de begeleiddende . stukken bij 
de r~Ksbegroting aangedragen wordt. 
-De eerste doelstelling is het meest konkreet:bestrijding van de 
strukture1e werkloosheid in 'bepaalde'gebieden. 
Echter daar kriteria en dus cijfers over de strukture1e werk1oos
heid ontbreken moet men zich behelpen met de totale g.a.r.-cijfers 
voor de diverse provincies. . . 
Voor de noordelijke provincies valt in deze periode een zekere 
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dalende tendens tot aan 1971 van de g.a.r. waar tenemen,hoewe1 
· deze nog duide1ijk boven de 1ande1ijke g.a.r. b1ijft liggen;er b1ijft 
een duide1ijke strukture1e werk1oosheid bestaan.Dit b1jjkt ook .in 
1971 en 1972 wanneer,bjj een da1ende konjunktuur,de ·aanta11en 
in de 3 noorde1ijke provincies en ook in Limburg weer ekstra op- · 
1open.Aangezien voor a1le provincies de g.a.r. op aug.l972 · · 
groter is dan op aug.l969,waarbjj de 5 in het beleid betrokken · 
prov.,• s (G~,Fr,D~,ov1· Li) i~_der ~en niyo kennen dat duideljjk. hoven · 
het l .andelijk ,gem~dde de bljjft l~ggen,~s de eerste doelstell~ng 
in deze periode alles behalve gerealiseerd. · · 
.-Mbt. de migratie (een kriterium dat · overigens in de doelstel
lingen niet genoemd· · werd) is vanaf' 1968 sprake van een zich door;_ 
zettende tendens van toenemende vestigingsoverschotten ·voor het · 
hele noorden.Op provinciaal (Groningen) en ragionaal (O.Groningen) 
niveau kan sprake zijn van tegengestelde tendenzen van toenemen-
de vertrekoverschotten. 
Echter h~t gaat hierbjj niet zozeer om een strukturele sprei~ing 
van de werkgelegenheid ala wel om verschuivende vestigingspatro
nen van de bevolking. 
-Wat betreft de nieuwe premieregelingen (de met de IPR-vestigingen 
gepremieerde arbeidsplaatsen warden ook pas in deze periode ge:.. 
realiseerd) valt op te merken dat tjjdens deze periode met een 
aanvanke~ gunstige konjunktuur wel een groot aantal arbeids-

. p.Laatseri. gerealiseerd zjjn,maar dat deze voor een groot deel ·ge
konsentreerd waren in Brabant .en Limburg. 
-De beslissing om delen van de provincia Brabant,w.o. Tilburg,en 
Zeeland ,Limburg,Nd.Holland te schrappen voor toepassing van 
de IPR-regelingen li.J1ct ten onrechte genomen :het g. a.r.,.percentage 
ligt in daze provincies in 1972 weer duide1ljk boven het 1andelijk 

·· niveau. ') . · 
-Zoa1s de ri,)Ksbegroting voor 1971 opmerkt blijft .binnen Groningen 
mn. p.Groningen achter i~ het aantal gepremieerde arbeidsplaat-
sen. . 
Als enig konkreet 'sukses• van de premieregeling va1t voor O.Gro-: 
ni:gen d.e vestiging van een nieuwe Phi1ipsfabriek te Winschoten 
(glasperserjj en -poljjsterij, toe1everend. aan de Stadskanaa1vesti .. 
ging) in 1970 te verme1den.Het bedrjjf bood in 1971 werk aan 144· 
personen,in 1972 aan 331 en· in 1973 aan 451 personen. 
De vestiging zou werke1jjk als gevols van het premieringsbe1eid 
aan te merken zijn;we1iswaar door een .forse overstjjging van het 
IPR-maks. van 3 m1n.T.de Hoog,distriktshoofd Groningen van de in
dustriebond NVV ,noemde in dit -verband een bedrag van 7 m1n. 
(projektverslag,bjjlage (1) ). 
Dat het woordje 'sukses' (van de premierege1ing) tussen · aanha-
1ingstekens is gep1aatst heeft zijn redenen:de in 1970 toegezeg- · 
de toekomstige personeelsbezetting van 700 man in 

·de J:1hi.lips-vestiging in Winschoten (met de ·toezegging van een 
uitbreiding van de Phi1ips-vestigin~ in Stadskanaa1 op korte · 
termijn voor 450 arbeidsp1aatsen) (6J vormde de basis voor de pre
mietoezegging.De £eite1jjke ontwikke1ing was dat personee1 uit de 
Stadakanaa1vestiging werd overgep1aatst naar Winschoten om te 
'voldoen' aan de gestelde voorwaarden mbt. de werkge1egenheid 
(hoewe1 de IPR geen a1gemene tewerkste11ingseis meer kent,kunnen 
deze per afzonder1ijk projekt \'le1 geste1d worden) .De ontwikke1ing 
van het aantal .ar'Qeidsplaatsen bij ·Stadskanaa1 was: 

')Bovendien was de schorsingvan deze gebieden gebaseerd op de 
verwachting dat de SIR de aantrekkeljjkheid van deze gebieden zou 
vergroten (68);echter 4 jaar na deze schorsing is de SIR nog 
steeds niet in werking getreden. · 



in 1971:-512 
in 1972 : +201 
in 1973:+105; 
een saldo van -206 in 3 jaar ipv. de toegezegde +450 'op korte 
termijn' .De werkgelegenheid in \vinschoten was in 1973 aangegroeid 
tot 451 ipv. de toegezegde 700 arbeidsplaatsen. 

2.4.6.FASE 4,DE BELEIDSPERIODE VANAF 1973. 
De nieuwe fase in de regionaal-ekonomische politiek die in 1973 

.inging is in de eerste plaats een uitdrukking van de konsentra-. 
tie van bet beleid ~op het noorden en Zd~-Limburg,die voor een ·· 
deel in aug.l971 z~n beslag al had gekregen met de schorsing 
van de IPR-regelingen voor de overige stimuleringsgebieden en 
het herstruktureringsgebied Tilburg. 
De 'relevante kriteria' op basis waarvan het regionaal-ekonomisch 
beleid in z~n geheel (premieringsbeleid + het beleid mbt. infra-

· stuktuurve:r:iteterende werken) zich miv. 1973 beperkt tot het noor
den des~ l~ds en Zd.Limburg z~n werkloosheid' en 'migratie'. 
Itt. de overige stimuleringsgebieden van de vorige periode is 
in deze twee landsdelen geen sprake van· een duidelijke verminderins 
van de achterstand tov. het landelijk nivo mbt. deze twee kriteria. 
(49). 
Verwacht wordt dat het in gang gezette ontwikkelingsproces in 
de overige stimuleringsgebieden en het herstruktureringsgebied 
Tilburg tgv. de verbeterde situatie daar ~n de te verwachten ef
fekten van de voorgenomen selektieve investeringsregeling. zich 
zal voortzetten ook zonder stimulerende maatregelen van de cen
trale overheid.W~l - wordt de mogel~kheid van ad hoc maatregelen 
voor bepaalde regio's nog opengehouden. 

· Nae.st de konsentratie van stimuleringsmaatregelen op he.t noor
den en Zd.Limburg wordt de nieuwe beleidsfase gekenmerkt door 
een kontinuering en versterking van het spreidingsbeleid;'het 
feit dat het westen des lands in toenemende mate wordt gecon
fronteerd met congestieverschljnselen als problemen tav. volks
huisvesting,verkeersvoorzieningen,natuur- en recreatiegebieden, 
milieuverontreiniging,arbeidsrnarktoverspanning en de uit deze 
spanning r~ulterende in!latoire druk,toont aan,dat het spreidings 
beleid tot.tog toe onvoldoende resultaten voor dit landsdeel ilee!t 
opgeleverd ·~ ( 49). · · 
Naast een meer gericht spreidingsbeleid zal mbt. het westen een · 
afremmin~obeleid gevoerd moeten worden mbv. de SIR,opgebouwd uit 
een heff~ngs- en een vergunningensysteem. .. · 
De aankondiging van de SIR markeert een belangr~ke principiele 
beleidsombuiging in .het regionaal-ekonomisch beleid.Met de SIR 
-en mn. het vergunningenstelsel hiervan- wordt het grondprincipe 
van het regionaal-ekonomisch beleid sinds 1951 nl.'de vrijheid van 
vestigingskeuze voor de ondernemer' losgelaten.Niet langer kan 
volstaan worden met 'posi tievE;' maa trege len mbt. stimulerings- · 
gebieden buiten het westen maar zijn restriktieve maatregelen 
mbt. het westen zel! noodzakelijk om de konsentratieproblemen in 
het westen te bestrijden.Hoewel de SIR zijn invloed zal hebben · 
op de stimulerings- en overgangsgebieden hee!t ze strikt gezien 
een regulering van de investeringen in het westen tbv. dat lands
.deel ten doel (50).De invoering van de SIR zou een daadwerkeljjke 
verruiming van het regionaal-ekonomische beleid betekenen:een re
gionaal-ekonomisch beleid dat dan niet !outer meer bestaat uit 
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een stimuleringsbeleid maar ook uit een afremmingsbeleid. 
Daarnaast zal de centrale overheid -als grootste werkgever- de 
spreiding van rjjksdiensten uit het westen naar het noorden en 
Zd.Limburg verder bevorderen. - -, · 
Deze spreiding zal Qok zoveel mogel~K tot stand moeten komen 
volgens het principe van regionale konsentratie (49). 

2.4.6.1. DE DOELSTELLINGEN. 
Het centrale doel van het beleid voor deze periode is een meer 
·evenwichtige spreid~ng van bevolking,werkgelegenheid en voorzie
ningen over het hele land door een afremmend beleid mbt. het wes- · 
ten en een stimulerend beleid mbt. het noorden en Zd.Limburg. · 

. Dat 'meer evenwichtige' houdt -volgens de memoria bij de begroting 
· voor1975 (51)- niet in dat bevolking en ekonomische aktiviteiten 
gelijkmatig over het hele land gespreid zijn.Dat zou voorbijgaan 
aan de regionale komparatieve voordelen en de regionaal-typische 
ekonomische en maatschappelijke kenmerken.Het gaat om een zeker 
evenwicht per regio ·tussen bevolking en gewenste bevolkingsont
wikkeling enerzijds en de daarbij passende en gewenste werkgelegen
heidsstruktuur en inkomensontwikkeling anderzijds.'Het regionaal
ekonomisch beleid beweegt zich in het spanningsveld per regio 
tussen bevolking,werkgelegenheid en inkomen'. 
De afzonderlijke doelstellingen samenvattend uit -in de eerste 
plaats- de 3e Nota R.0.(57),de Nota Noorden des Lands .en de 
verschillende rijksbegrotingstukken (de warboel in de formulering 
van doelstellingen is groter dan ooi t) : · · · · 
A.Hbt. te stimuleren gebieden,dat zijn de stimulerings- en her-

struk~xreringsgebieden resp. het noorden en Zd.Limburg: 
l.bestrijding van de regionnle strukturele werkloosheid c.q. <ie 

verborgen _werkloosheid in landbouw en kleinbedrijf; 
2.tegengaan en voorkomen van migratie en pendel over te lange 

afstanden; 
3. het scheppen van een aanvaardbaa.r ekonomisch en sociaal 
klimaa~zodat de ~1etsbaarheid van de ekonomische struktuur 
wordt teruggebracht en de beroependifferentiatie wordt ver
groot. 

B.~fut. de afremmingsgebieden (konsentratiegebieden),dat zijn Zd. 
en Nd.Holland,met uitzondering van de kop van Nd.Holland,en 
Utrecht: · · 
l.tegengaan van kongestieverschijnselen betrekking hebbend op · 

_ ~et wonen,de rekreat_ie ,he't; verkeer,de miljeuhygiene enz.; 
~.vermijden van inflatoire impulsen,l?amenhangend met de krapte 
~ - op de arbeidsmarkt~ · 

C.Algemeen: 
l.tegengaan van te grote regionale inkomensverschillen. 

2.4.6.2. GEBIEDEN WAJL~OP BET BELEID VAN TOEPASSING IS. 
Kaart 6 geeft het sinds 1973 geldende stimulerings- en herstruk
tureringsgebied weer met de ontwikkelingskernen. 
Hat land kan in 3 zones onderscheiden worden (49): 
l.~e stimuleren ~ebieden:het noorden,d.i. de 3 noordelijke provin-

. -· .-.i_cies inkl. de op van Overijssel, en Zd.Limburg; . 
2.de afremminfisgebieden,bestaande uit de.provincies Zd.Holland, , 

~trecht en ~a.Bolland met uitzondering van de kop van Nd.Holland 
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· 3.de overgan~sgebieden:de g~bieden waar noch een afremmings-
. noch een s imulerend bele~d gevoerd wordt. 
In de 3e Nota R.O. worden in dit verband naast elkaar de volgen- · 
de termen gehanteerd:spreidingsbeleid,stimuleringsbeleid en in~ 
richtingsbeleid. · : . 
Korrekter lijkt bet te spreken van een spreidingsbeleid,opgebouwd 
uit een stimuleringsbeleid (mbt. gebieden onder pt.l) en een 
afrem~ingsbeleid (mbt. gebied~n ~nde~ pt.2) •. 

·. Daarnaast bestaat er dan een ~nr~cht~n~sbele~d (de term komt 
voor het eerst voor in de 2e Nota R.o. mbt. de verstedelijkte 

.gebieden.Hieronder valt niet alleen het westen maar ook delen 
van Gelderland,Nd.Brabant en Limburg. · . · 
De uitwerking van het stimuleringsbeleid voor het noorden en Zd
Limburg gebeurt niet in de memoria van toelichting bij de rijks
begroting maar in de aparte nota's voor beide gebieden: 
de Nota Noorden des Landsl972 en de Nota Herstructurering Zd .. Lim
burg 1972.0ver . de spreiding v! de rijksdiensten verscheen de 
nota 'De ontwikkeling van de agse agglomeratie en de afrem~ing 
van de groei van de kantorens tor•. · · ·. · · 
Vooralsnog vinden geen ~zigingen plaats in de premieringsrege
lingen,w~l wordt bij de rijksbegroting voor 1973 gesteld dat het 

· verloop van de toezeggingen mbt. uitbreidingspremies nauwlettend . 
zullen worden gevolgd.Dit om te voorkomen dat deze aanvragen . 
een onevenr&.dig beslag op de begrotingspost gaan leggen en daar
mee ten koste zouden gaan van de premiering van nieuwe vestigin
gen. . I 

NOTA NOORDEN DES LANDS 1972. 
Zoals vermeld werd het regionaal-ekonomisch beleid mbt. het .noor
den na 1973 niet uitgestippeld in de begeleidende stukken bij 
de ri,jksbegroting maar in de aparte nota 'Noorden des Lands ,1972' 
(53).In de nota ligt het aksent niet in de eerste plaats op het 
noorden als achtergebleven gebied maar op de rol,'die het Noorden 
in Nederland te spelen hee!t,bv.ter ontlasting van een overvolle 
Randstad,waar ·congestie en milieuvervuiling het leven voor velen 
lang niet zo plezierig maken als in het Noorden'(53). 
In die zin worden in de nota o.ok de kontouren aangegeven voor 
het op te stellen integrale s~uktuurplan (ISP) voor het noorden 
en worden een aantal konk~ete~eleidsmaatregelen op korte ter
mijn aangekondigd. 
Ret ISP dat voor gemeenschappelijke verantwoordel~Kheid van de 
centrale overheid en de bestuu~lijke organisaties van de noorde
lijke provincies wordt opgesteld,moet een plan worden da·t de 
sociaal-ekonomische,ruimtelijke en sociaal-kulturele ontwikkeling 
van bet noorden in nationaal kader zal aangeven.De strukturele 
ontwikkeling op de langere termijn moet geschetst worden en een 
konkreet beleidsplan voor de middellange termijn moet worden uit
gewerkt,waarbij aan het instrumentele karakter van het IBP grote 
waarde wordt gehecht (52). 
Omdat zich in O.Groningen de problematiek van het noorden -eeri 
min of meer zwakke en . eenzijdige struktuur van ekonomie en werk
gelegenheid- zich in gekonsentreerde vorm voordoet,wordt voor 
dit gebied door de streekraad O.Groningen een integraal beleids
plan voorbereid dat in het ISP voor het hele noorden geintegreerd 
moet worden.Bovendien wordt een herinrichtingsplan ·voor O.Gro
ningen en de Gronings-Drentse Veenkolonieen opgezet (waarvan 
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de uitvoering .op 905 mln. geraamd wordt).Dit als vervolg op het . · 
in 1972 verschenen interim-rappoi·t van de Reconstructiecie. Veen
kolonieen,waarin een serie vooretellen gelanceerd werd, samenhan-
gend met de ruimtelijk~nrichting van het gebied. · 
Omdat in de nota Noorden des Lands (NdL) in de eerste plaats kon
touren van het ISP opgezet worden zijn er,naast een aantal korte : ' 
termijn maatregelen,weinig konkrete beleidsuitspraken. . 
Mbt. het te ·voeren beleid voor het noorden in relatie met de ·rest 
van het land komen er de volgende algemene beleidsoverwegingen · 

.naar voren: 
l.Wellicht is het noorden het meest gebaat bij een betrekkelijk 
iiiatige groei van de bevolking,ongeveer zo dat de natuti.rljjke aan
was aan het gebied gebonden wordt. 
2.Er zal echter een stedeljjke agglomeratie zodanig moeten groeien 
dat van daaruit een 'met de randstad. konkurrerend dienstbetoon• : 
kan plaatsvinden.Het spreidingsbeleid van de rjjksoverheid mbt. 
rijksdiensten zal zich daarom vooral richten op de stad Gronin-
gen. . · . 
2,.De huidige bevolkingsdichtheid in het noorden is onvoldoende 
om de inkomens op hetzelfde nivo als het westen te krijgen. · 
4.Er moet ook met de belangen van overig Nederland rekening wor
aen gehouden;het beleid tav. het noorden tot 1973 was een stimu
leringsbeleid,gericht op een zodanige versterking van de struk
tuur dat de natuurlijke bevolkingsgroei in de eigen regio goed · 
kon worden opgevangen.Toetsingskriteria daarbij zjjn het tegen
gaan van de strukturele werkloosheid en het stoppen van .de ver
trekoverschotten.Dit stimuleringsbeleid zal gekontinuee~d worden 
maar hier kan niet ·mee worden volstaan.Ook een slreidingsbeleid 
moet worden gevoerd voor een evenwichtiger verde ing van bevol
king en werkgelegenheid over het land,zodat de bevolkingsgroei 
in de dichtstbevolkte delen van het land wordt afgeremd en een 
duideljjke migratiestroom naar het noorden gaat optreden. 
~.Volgens de 2e nota R.O. zou bij een inwonertal van 20 mln. 
1n 2000 h9t noorden in het kader van het spreidingsbeleid 15% 
van de totale bevolking d.i. 3 mln. mensen moeten herbergen. 
Met de CBS-prognoses van 1972 zou dit percentage altijd nog in
houden dat de bevolking in het noorden praktisch zou moeten 
verdubbelen nl. van 1,4 mln. in 1970 tot 2,6 mln. in 2000. 
In 1973 werden de taakstellende prognoses aanzienlijk beschei- · . 
dene~.In de 3e nota R.O. (57) wordt bij twee alternatieve bevol
kingsprognoses voor Nederland in het jaar 2000 (alternatief PA: 
16,1 mln.;alternatief B:l5,4 mln.) de bevolkingsomvan~ in het 
noorden berekend volgens de trendmatige ontwikkeling (model 1) 
en bij drie verschillende taakstellende ramingen; 
-migratiesaldo tot 2000 = 0 (model 2); 
-het vestigingsoverschot voor het noorden in 1972 van ruim 4000 
personen,het hoogste dat ooit is waargenomen,aanhouden ala ge
middeld jaarlijks saldo tot 2000 (model 3); 
-gemiddeld jaarlijks vestigingsoverschot van l%;dit terwijl het 
hoogste waargenomen relatief vestigingssaldo in een Nederlandse 
provincia 1,12% bedroeg (Nd.Holland 1886) (model4); 
De bevolkingsaantallen voor het noorden in 2000 worden dan 
(in duizendtallen): 
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A.l6.157 mln.inw. in Ned. B.l5.493' mln. inw. in Ned. 
model 1 1.779 1.700 
model 2 1.830 1.747 
model 3 1.996 1.913 
model 4 2.172 2.070 

Medio 1975 hebben g.s. van Groningen de overloopfunktie voor 
de provincie -Groningen geschrapt. 
Omdat van de versterkte bevolkingsgroei tot dan toe nog geen 

,sprake is geweest,wordt het niet !anger reeel geacht van dit -
principe uit te gaan.Na de overplaatsing van een deel van de _ 
centrale direktie van de PTT naar Groningen worden geen grote 
spreidingsoperaties meer verwacht. 
Het vasthouden van de natuurl~ke aanwas is een reeler doelstel-

·ling,vindt men.Bevolkingsgroei die boven de natuurlijke aanwas 
uitgaat wordt alleen nagestreefd wanneer die voor de struktut~ 
van de werkgelegenheid noodzakel~k is. 
Natuur- en miljeubehoud krijgen een starker nadruk (VK 9/6/75). 
6.Tot_ 1965 was er sprake van een krachtige ekspansie . in het wes
ten.-Dit ging gepaard met een stjjgende vraag naar arbeidskrachten, 
wat in zekere zin weer remmend werkte op het tot stand komen 
van nieuwe vestigingen en uitbreidingen hier.Daarentegen bestond 
er een ruim arbeidsaanbod in het nocrden, waardoor de industriele .. 
ont\·likkeling daar van de grond kon komen,gestimuleerd door de 
diverse overheidsmaatregelen.De maatregelen droegen een addi
tioneel karakter,dwz. ze legden een ekstra beslag 'op de natio
nale middelen. 
Na 1965 is in de eerste plaats deze ekspansie gaan afnemen 
en is in de tweede plaats de overheid een financieel ekonomisch 
beleid gaan voeren gericht op het'afnemen van de inflatoire span
ningen in de nationale ekonomie'. 
Onder deze ocstandigheden zal het regionaal stimuleringsbeleid 
in principe een 'regionaal verschuivingsbeleid 1 moeten z~n: 

. een verschuiving van aktiviteiten naar het noorden,een ver
schuiving -in absolute of relatieve z~n- in de uitgaven ter re~ 
alisering van de vereiste financiele ruimte op de r~jksbegroting. 
'~2 ~ 4. 6_. 3. DE W.ATREGELEN. -

Tav. meer konr~ete beleidsmaatregelen voor de korte term~n 
worden in de nota de volgende punten aangehaald: 
!.In het kader van het spreidingsbeleid zal aan het stimuleren 
van de vestiging van stuwende diensten grote betekenis worden 
gehecht;de dienstensektor vertoont vooralsnog als werkgelegenheids 
verschaffer de grootste groei. 
De spreiding van rijksdiensten krijgt daarbij ekstra aandacht om
dat het tot nu toe gehanteerde ins~rumentarium (IPR-stuwende 
diensten) weinig effekt heeft gesorteerd voor de overplaatsing 
van stuwend_e diensten in de partikuliere sektor. 

: 2.Het huidige instrument~ium tbv. het stimuleringsbeleid (vnl. 
Infrastruktuursubsidies en investeringspremies) moet onverkort · 
gehandhaafd blijven._Echter, ui tgaande van de ekstra bevolkingstoe
name in het noorden kan daarmee niet worden volstaan.De sprei
ding van r~Ksdiensten en de SIR zullen dit laatste -mede- moeten 
effektueren. · 
2.Een verhoging van de premiepercentages van de IPR-regelingen 
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is niet mogelijk,zeker niet nu de lidstaten van de EEG in 
oktober 1971 een resolutie hebben aangenomen tot beperking van 
de s'teunverlening en het voorkomen van verdere 'steuneskalatie'. 
Een verru:iming van de ·. : toepassingsmogelijkheden van de IPR-uit
breidingen en -stuwende diensten wordt wel overwogen (en zal · .. 
mi v. 1975 zljn be slag krjjgen). · · 
4.Het aantal kernen in het noorden waarop het stimuleringsbe
Ieid zich konsentreert wordt niet beperkt om redenen van kon
tinufteit.Bovendien doet zich bij het bestaande kernenpatroon 
al een zekere konsentratie van industrievestigingen in bepaal
de kernen voor·. 
2·~fut. de infrastruktuur moeten nog een aantal belangrijke knel
punten worden weggenomen.Bjj bet regionale beleid heeft vanaf bet 
begin de verbetering van de infrastruktuur in bet uoorden voorop 
igestaan,aangezien de infrastrukturele situatie een van de be- · 
langrijkste t~kortkomingen van bet noorden was.Dit had vooral · 
betrekking op de verkeersverbindingen, zo\'rel binnen de regio 
als die tussen bet noorden en de overige landsdelen. · 
Van het infrastruktuurprogramma 1969 t/m 1972 van 250 mln. was 
ruim 150 mln. voor het noordenbestemd. 
Een .aantal infrastruktuurverbeterende werken voor bet noorderi 
wac~t nu op uitvoering,oa. de verbinding van de stad Groningen 
met de Eemshaven. 
Daarom is voor het noorden een nieuw infrastruktuurprogramma 

· opgesteld voor de jaren 1973 t/m 1976 met een totaal subsidie
bedrag van 200 mln. plus 60 mln. ekstra voor stedeljjke verke.ers
voorzieningen vo.or doorgaand verkeer binnen de regio (in eerste 
instantie zijn hiervoor twee delen van de ringweg in Groningen 
en de Cost-tangent in Leeuwarden voorgedragen (50) ). 
6.Ter bevordering van de .industrialisatie van bet noordelljk 
stimuleringsgebied en het herstruktureringsgebied Zd.Limburg 
is de moge~jjkheid aanwezig om voor energie-intensieve projekten 
een korting op de energieprljs toe te passen (bet 'aardgaspotje', 
dat in 1973 van 30 tot 50 miljard m3 werd vergroot). 
Van geval tot geval zal dit door de betrokken elektriciteits
bedrijven bekeken moeten worden. 
Daarnaast genieten de distributiebedrijven in de drie noor
delijke provincies al een korting op de landelijke aardgasprjjs 
van 5%,evenals dit voor grootverbruikers geldt. . 
Deze korting in % miv. juli 1972 komt in de plaats van de ab- . 
solute korting van 0,21 cent per m3,daterend van 1962,om :te voor
komen dat bet -toch .altgeringe- voordeel zou afnemen blj een 
stijgende aard.ga.sprijs. (Overigens staat deze 596-korting aan de 
3 noordelljke provincies in geen verhouding tot de 'korting' die 
voo:L• bet noorden tov. de rest van het land zou gelden door ui t 
te gaan van de reele transportkosten van het aardgas.-Tamsma ). 
?.In de nota worden verder maatregelen afgekondigd mb,;. woning
bouwprogramma's (min. van VRO),sociaal-kulturele voorzieningen 
(als onderdeel van het BR\v-beleid) J onderwij.s, landbouw en land
inrichting en mbt. de arbeidsmarkt~min. van SZ): 
a.ter aanvulling op de sinds 1971 bestaande migratieregeling 
zal een verderstrekkende regeling worden ingevoerd.Deze is in
gegaan per 1 feb. 1973 (50).Deze regeling komt erop neer dat 
in de randstad gevestigde werknemers,die in het noorden een 
nieuwe werkkring aanvaarden,in beginsel een vergoeding .in de 
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reis- en verhuiskosten ontvangen plus een tegemoetkoming in 
de inrichtingskosten van 10~ van het nieuwe loon (met een mini
mum van !2000,- en een maksimum van~OO),vermeerderd met !150 
voor ieder meeverhuizend gezinslid. · 
Tov. de migratieregeling 1971 heeft de nieuwe regeling een· gro~ . 
ter toepassingsbereik en voorziet ze in een veel hogere tegemoet
koming in de inrichtingskosten. 
In 1973 is de B~zondere Migratieregeling Noorden des Lands 724 
keer toegepast.De gemiddelde kosten per migrerende een-heid ~be-

. ·dragen ongeveer f 4600 in totaal. · .. 
b.De. 35%-regeling (werkgevers ontvangen bij het in dienst nemen 
van moeilijk plaatsbare oudere werkloze beroepsoefenaren geduren• 
de een jaar een subsidie van 35% in de loonkosten),die tot 1973 
alleen voor O.Groningen gold,wordt uitgebreid voor het hele 
noorden. 

I . 
:Aansluitend op d.eze maatregelen,aangekondigd in de nota NdL, . 
wordt bij de r~ksbegroting voor 1974 (50) gewag gemaakt van: 
-tijde1~ke ontheffingsmaatregelen voo:b bepaalde industrietakken 
om te voorkomen dat tgv. de heffingen,opgelegd in het kader van 
de wet verontreiniging opperv1aktewateren de industrie1e struk
tuur en de werkgelegenheid zware klappen te verduren zouden 
krfjgen.Binnen het kader van dezelfde wet kan ook financiele . 
steun worden verleend aan die bedrijfstakken ('uiteraard voorzover 
dit past in het regionale- en industriebeleid'(51) ). 
Al is hier in eerste instantie geen sprake van een regionale 
stimuleringsmaatregel,tgv. het feit dat bepaalde ·sterk veront
reinigende produktieprocessen regionaa1 gekonsentreerd zijn (kar
tonindustrie in Groningen, aardappelmeelindustrie in de Veenkolo- ·. 
nieen),heeft deze ontheffingsmaatregel daarmee het effekt van · · 
een regionale steunmaatregel ter voorkoming van ver1ies van ar~ 
beidsplaatsen. 
-het besluit in 1973 tot oprichting van de Stichting Herp1aatsing 
Werknemers .Groninger Confectieindustrie.De aanleiding hiertoe 
was het -opnieuw- in moeil~kheden verkeren van twee Groningse 
Confectiebedrijven.Ook daze maatregel is gericht op het ·behoud . 
van bestaande arbeidsplaatsen.~e wordt gezien als een arbeids
marktmaatrege1 en ressorteert daarmee onder het ministerie van, 
SZ.De werknemers van failliet-gegane konfektieondernemingen in 
Groningen worden door de stichting in dienst genomen op non
profit basis.Het vooropgezette doel hierbij is de werknemers zo 
snel mogel~k via de arbeidsbureaus te doen herplaatsen bij andere 
ondernemingen.Waar nodig en gewenst,wordt her- bij- en omscho1ing 
gegeven.Het werkverband is ·van t~deljjke aard (maksimaal 2 1/2 · 
jaar).Voor 1973 werd voor de stichting 1 mln. uitg~trokkan. 
In jan.l975 is de stichting overgegaan in de landelijke Stich- · 
ting Werknemers Confectieindustrie.De doe1ste1lingen werden · 
daarbij verruimd;konfektiearbeiders die \'Jerkloos geworden zi,jn 
niet alleen door faillisement maar ook tgv. reorganiso.tie kun-
nen zich nu bij de landelijke stichting aanmelden. · 
Voor het overige is de werkwijze van daze stich:ting ge1ijk ,alleen. 
bedraagt het dienstverband nu maks. 6 maanden met een uit1oop 
van drie keer een maand (5.4,55). · · 
In april 1975 werd een nieuwe landelijke maatregel tbv. de kon
fektieindustrie afgekondigd:alle bedr~ven in deze branche krij
gen een uitkering van 1000,~ per produktiewerknemer om de meest 
urgente problemen op te lossen (voorwaarden mbt. behoud van de 
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werkgelegenheid z~n hierbij gesteld).De !inanciele· hulp aan af-
zonderljjke bedrijven wordt dan gestopt (56). · . 
Door de gebondenheid van de konfektieindustrie aan bepaalde 
regio's dragen de getroffen landelijke maatregelen ook duidelijk 
het karakter van een regionale steunmaatregel naast dat van 
steun aan zwakke bedrjjfstakken. . 
~op 19 maart 1974 wordt de N.V.Noordelijke Ontwikkelingsmaat
schapp~ (NOM) opgericht.De NOM vormt in een aantal uitgangs
principes een geheel nieuw instrument in de regionaal ekonomische 
politiek,dat voor het noorden van groot belang kan z~n. 
Achtergronden en ·~apen!eiten' v~ de NOM worden verderop in 
een aparte paragraaf beschreven.Daarbjj komen ook de ontwikke
lingsmaatschappijen die in andere landsdelen (gaan) opererem 
(OOM in Over~ssel,LIOF in Limburg) aan de orde. 
pok de spreiding van rjjksdiensten en m.n. de SIR vormen princi.;.. 
pieel nieuw~ beleidsinstrumenten;reden,waarom deze eveneens in · 
een aparJ;e piit',agraaf beha.ndeld worden. ·'. · 

VERANDErlNGEitriTBREIDIN<ifis VAN~· HET NAATREGELENPAKKET IN 1975 • . , 

De ·in 1974 (en later) aanhoudende periode van recessie heeft 
voor het noorden in de eerste plaats tot gevolg dat het werkloos
heidsnivo zowal absoluut als r·elatief zeer hoog is (vergeljjking 
met de recessie eind 50-er jaren dringt zich op) en in de twee
de plaats dat zich een daling voordoet van de resultaten van 
de premieriugsinstrumenten mn. bjj nieuwe vestigingen •. 
'Inmiddels is duidelijk dat beide verschljnselen ( ••• ) geen strikt 
tUdelijk karakter meer hebben' (51). · . . 
Dit was aanleiding om miv. 1975 de effektiviteit van het instru-

. ·mentarium te verhogen, waarbjj ook het element van de nieuw te 
kreeren werkgelegenheid meer rechtstreeks in het premiebeleid 
gefntroduceerd zou moeten worden. 
Mbt. de overgangsgebieden merkt de rijksbegroting voor 1975 op 
dat het reiatief werkloosheidsnivo in deze regio's bijna 20% · 
boven het landelijk gemiddelde ligt.Op een gedeelte van deze ge
bieden zijn in het verleden stimulerende . maatregelen van toepas
sing geweest.'In 1970 meende het toenmalige kabinet,dat het 
stimuler.j.ngs~eleid voor deze deelgebieden (mn. Zeeland en ·de
len van Nd.Br.abant en Limburg) kon worden opgeschort'(51). 
Voor deze gebieden biedt~het incidenteel toepassen van de IPR
regelingen weinig soelaas. 
Omdat bij de SIR ivm. de konjunkturele situatie het aksent voor- . 
lopig komt te liggen op de meldingen en vergunningen en het toe
passingsgebied danig ingeperkt is zal het relatief positieve 
effekt van de SIR in de toekomst voor deze gebieden bovendien 
ook nog geringer zijn. 
De ~zigingen en uitbreidingen van de maatregelen miv. 1975 (51): 
-naast de 15%-uitbreidingspremie voor reeds gevestigde indus- • 
triele bedrijven wordt aan deze bedrjjven een bedrag uitgekeerd 
van /5000 per nieuw te kreeren arbeidsplaats ').Toekenning van 
dit bedrag bljjft achterwege als 'reg ionale arbeidsmarktoverwe
gingen' zich hiertegen verzetten. 

')Minister Lubbers stelde (52):'De suggestie van dhr. Wierenga 
om een bedrag per in dienst te nemen werkloze in het noorden en . 
Zd.Limburg ter beschikking te stellen,ben ik niet geneigd zonder 
meer over te nemen.Ik meen dat hiervan geen bijdrage te verwachten 
valt voor de oplossing van de structurale werkgelegenheidsproble
matiek'.Daarentegen:'De premie per ·arbeidsplaats ( ••• ) bij ~itbrei
dingsinvesteringen zal m.i. een daadwerkelijke stimulans gaan bete
kenen voor de verruimi van de werk ele enheid in de betrokken e 
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De maksimaal uit te keren premie zal niet meer bedragen dan 
25~ van het in vaste aktiva te investeren bedrag met een pla
fond van 3 mnl.Het 3mln.-maksimum van de premie -'!.is bewust niet 
aangepast aan de inflatie.De redenen !. hiervoor (meer selektie
ve behandeling van bedrijfsinvesteringen doordat eerder bij pro
jekten van omvang \'JOrdt bekeken of een overschrijding van het 

· maksimum op zijn plaats is) zijn onduidelijk.In feite is er spra
ke van een voortdurende reele daling van het maksimum (maar ook 
van het minimaal te investeren bedrag ) • .· 
-de invoering van een premieregeling. voor uitbreidingen van 
stuwende dienstver~enende bedrijven volgens dezelfde modalitei
ten,die van nu af gelden voor uitbreidingsprojekten van indus~ 
triele bedrijven. · 
De nota NdL merkt op dat mbv. de oude IPR voor vestiging van 
stuwende diensten sinds 1969 slechts 3 projekten zijn gereali-

l seerd.De voornaamste oorzaak ·daarvan is dat de stuwende dienst- . 
:verlening zich bij voor-keur vestigt in en nabij de grootste · eko
nomische centra.~Het ETI-Groningen (58) noemt als oorzaak de 
tot 1973 voor deze regaling geldende tewerkstellingsvoorwaarde 
van minimaal 75 personen). · · 
Teneinde het beleid voor het noorden suksesvoller te maken zal 
in de eerste ~laats de ~remieregeling voor deze .diensten ver- · 
ruimd worden (zie boven) (de tewerkstelling~voorwaarde bij vesti.
ging is miv. 1973 reeds vervallen);in de tweede plaats is het 
de bedoeling de bestaande vestigingsvoorkeur terug te dringen 
door invoering van de SIR. 
-de invoering van een financieringsfaciliteit als alternatief 
voor de IPR in de vorm van een uitkering a fonds perdu gespreid . 

-over 5 achtereenvolgende jaren.De hoogte · van deze 5-jaarlijkse 
···uitkering zal worden bepaald als het equivalent bij de heersende 
rentestand van een 25~ of 15%- premie.Daarbovenop korat dan 
nog een 2%-rentesubsidie over 60% van de investeringen in vast 
aktief.Dez~ nieuwe faciliteit treedt in de plaats van de kom
binatie van investeringspremieregeling en rentesubsidieregeling, 
die dateert van 1967.0ver die rentesubsidieregeling van 1967 wordt 
opgemerkt dat daze nauwelijks heeft gefunktione.erd '). . · · 
Ihformatie op het ministerie van E.Z. leerde dat de geleidelij
ke uitkering in 5 'tranches' volgens een annurteitsregeling 
het mogelijk maakt dat projekten van de grond komen waar dit 
anders om liquiditeitsredenen achterwege zou kunnen blijven of 
pas later zouden plaatsvinden.De voorschotten geven · een ruime
re financiele armslag voor het doen van investeringen in gebouw~ 
en en machines. 
Voor investeringen iha. geldt dat 'thans een groter beroep moet 
worden gedaan op vreemd vermogen dan een aantal jaren geleden. 
Tengevolge hiervan weegt de rentelast bij nieuwe investeringen 
zwaarder en is er derhalve behoefte aan een financieringsfacili
teit als alternatief voor de IPR,die als bedrag ineen~ wordt 
uitgekeerd'(51). · 

') Het ETI-Groningen (60) wijt dit aan de koppeling van de ren
tesubsidie aan de investeringspremie.Als deze ipv. als voor
geschreven kombinatie als alternatieve middelen gehanteerd kon
den worden,zou de effektiviteit verhoogd worden;voor bepaalde 
bedrijven kan een rentesubsidie voordeliger zijn dan een investe
ringspremie,bv. o~dat de investeringen in vast aktief naar ver
houding laag zijn. 
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-het openen van de mogel~"kheid . aan de beheerders van industrie
terreinen een tegemoetkoming in de verkooprijs van grond te ver
lenen in gevallen, \lraarin een waardevol . proj ekt door een te hoge 
grondprijs geen doorgang dreigt te vinden (samen met de IPR
premie over alle investeringen in vast aktief,dus ook.de grond~ 
wordt hierdoor een dubbele subsidie op de grondaankoop gegeven;. 
Deze faciliteit zal selektief gehanteerd worden en zal primair 
van toepassing z~n op bestaande terreinen,gelegen binnen de hui
dige stimuleringsgebieden en binnen die gebieden die tot 1971 
onder de stimuleringsregelingen vielen. 
Op het ministerie werd -naar voren gebracht dat bij de introduk- . 

. tie van deze regaling het bestaan van een vergel~kbare grondprijs-
reduktie~ in Belgie een rol heeft gespeeld. · 
-het mogelijk maken van toepassing v.an de premieregelingen b~ ves-
1tigingen op een aantal nog te .bepalen industrieterreinen in lands
delen buiten het SIR-gebied en buiten het noordelijk stimulerings
en Limburgs herstruktureringsgebied.Daarb~ wordt vooral gedacht 
aan industrieterreinen in vroeger aangewezen kernen. . · 
-Los van het bovenstaande is met het aflopen van het vorige · 
programma een nieuw 4-jaren-infrastruktuurprogramma 1975 t/m 
19-78 voor het herstruktureringsgebied Zd.Limburg van 80 mln. ,uit
getrokken. 

2.4.6.4.EVALUATIE VAN DE BELEIDSPERIODE VANAF 1973. 

Het maatregelenpakket dat voor de lopende periode van toepassing 
is cq. aangekondigd ia laat geen rubricering toe onder twee 
en sinds 1969 drie koppen (klimaatverbetering,investeringsfa
ciliteiten,spreidingsmaatregelen) meer toe. 
In het geheel van maatregelen kan een onderscheid gemaakt wor
den naar 4 onderdelen en zonder een strikte beperking tot tot 
de regionaal-ek~nomische maatregelen (stimuleringsmaatregelen, 
re5ionaal gericlit,ressorterend onder EZ) zelfs 6 onderdelen: 
1.intrastruktuur- (klimaat-) verbeterende maatregelen ·. ; · 
2.premieringsmaatregelen .(investeringsfaciliteiten); 
3.spreidingsmaatregelen:a.spreiding van rijksdiensten; 
. b.de SIR; 

4 NOM· . · . ' . 
(5).steunmaatregelen tot ·behoud van arbeidsplaatsen (ressor-
teren voor een deel onder SZ en zijn voor een deel lfu~delUk/ 
sektoraal:steun aan de konfektie); 

· (6) .migratieregeling (SZ); 

Hieronder volgt eerst een korte algemene evaluering van het be
laid vanaf 1973 voorzover dit mogel~k is gezien de nog korte 
duur en -daarmee verb~d houdend- de beperkte beschikbaarheid 
van gegevens.De premieringsmaatregelen komen hierbij aan de orde. 
De punten 3 en 4 worden besproken in hierna volgende ~aragrafen. 
Over punt 1 valt specifiek voor deze periode weinig te vertellen; 
zie voor de algemene evaluatie hiervan punt 2.4.7.1.1. 
De eerste doelstelling vo·or het noorden -ook- voor deze per1ode · 
luidde:bestrijding van de strukturele cq. verborgen werkloosheid. 
Over de verborgen \'Terkloosheid -in · landbouw en kleinbedr~f- zjjn 
geen cijfers beschikbaar. . · 
Tav. de strukturele werkloosheid staan alleen de g.a.r.-cljfers 
ter beschikking die over de grootte . van de strukturele werkloos-
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Geregistreerde arbeidsreserve van ·mannen en vrouwen in %van de athankelijke beroepsbevol
king. 

1958 1967 . 1972 1973 ultimojuni 19741 -. -----

.Groningen 6,3 4,4 4,4 3,9 5,1 
Friesland 6.9 3,5 3,9 3,7 5.3 
Orenthe 11,1 6.4 5,2 4,5 7,2 
Overijssel 3,5 3,3 3.4 3.4 4,0 
Gelderland 3,0 2,3 2,5 2,5 3,5 
Utrecht 2.2 1,2 ~1.9 1,8 1,8 
Noord-Holland . 2.3 1,1 2,4 2,4 2,5 
Zuid-Holland 1,9 1,1 2,4 2.4 2,5 
Zeeland 4,8 2,3 3.9 3.3 3,4 
Noord· Brabant 3,3 3,1 3.~ 3,5 4,8 
Limburg 1,6 4,2 3,3 3.6 5.4 

' ./Nederland . 30 2,3 2,9 2,9 3,5 

1 Voor seizoen gecorrigeerd 
.. . ____ ..........._..___...~-. --- - . ·- --T- -----J ·. ·-- ----- ·----· 

tabe1 25. bron :r.b.1975. · 

.g.a.r. in % van de afhanke1ijke beroepsbevo1king,mannen. 
G .·-.-_ -------'----1974 - 1975 --

- ~~~-~~~--------~~~----~--~--~~~----~------.-~ juni ju1i aug sept okt nov dec jan feb mrt apr mei 

GI 4,3 5,2 4,5 3,4 3,7 5,4 6,9 7,9 7,9 7,3 6,8 6,3 
FI 4, 1 4, 6 4, 6 .3, 8 4, 6 6, 8 9, 4 9, 9 9, 9 8, 9 7, 8 6, 6 
DI 5,6 ., 6:;3 6,0 5,1 6,1 8,5 1 ~ 12,712,~ _~410,4 9,1 
o~ 3,6 4,o 4,2 3,8 4,2 5,5 6,8 7,5 7,7 7,2 6,9 6,4 
Ge 3,1 3,5 3,5 3,2 3,5 4,3 5,1 5;9 6,1 5,8 5,7 5,3 
Ut 1,7 1,9 1,9 1,8 1,9 2,1 2~4. 2,7 2,7 2,6 2,5 2,4 -

NE 2 '3 2 '4 2 '4 2 '4 2 '6 2' 8 3 '2 3' 5 3' 5 3' 3 3 '2 3 , 1 I 
ZB 2,2 2,3 2,3 -2,3:.-: 2,42,6 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 
Ze 2,9 3,3 3,0 2,5 2,8 3,6 4,3 4,9 4;9 4,3 4,3 3,8 
NB 4,3 4,8 4,9 4,6 4,9 6,0 7,3 8,0 8,2 7,8 7,6 7,3 
Li 4,4 4,8 4,9 4,6 5,1 7,0 ?,3 8,0 3,3 8,1 8,~0,8 . 

5,1 4,8 
~~--------------------------------~-------------

~ed 3,1 3,4 3,4 3,1 3,4 4,1 5,0 5,5 5,6 5,3 

tabe1 26. bron:CBS. 

heid niet meer dan een indikatie kunnen geven. 
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In tabe1 25 en 26 zijn de provincia1e g.a.r.-cijfers uitgezet voor 
·een aanta1 jaren;de jaren in tabe1 25 zjjn naar konjunktuurbe-
weging min of meer verge1ijkbaar. · 
Van 1958 t/m 1973 zijn de provincia1e verscbi11en kleiner ge
worden;mn. ge1dt dit voor bet verschi1 _tussen de noorde1ijke 
provincies en bet . Nederlands gemidde1de . · 
Ecbter na 1973 is deze trend gekeerd.Mede door het langer voort
duren van deze recessieperiode in verge1~King met vorige perio- · 
den nemen de g.a.r.-cijfers in de noorde1~ke ·provincies sterker 
toe dan in de rest van bet 1and.De toename in de g .• a.r . mag . 

/ 



zeker niet bestempeld worden als zuiver tijdelijke,d.i.konjunk
turele werkloosheid • 
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. Zoals ook tijdens de recessie '66/'67 het geval was,neemt met deze 
konjunkturele inzinking ook de ~ukturele werkloosheid toe, · 
die ook na het weer aantrekken van de konjunktuur blijft bestaan 
('Deze werkloosheid uitte· zich mn. doordat de vraag naar arbeid 
en de beschikbare arbeidsreserve k\ltalitatief ,-en geografisch 
onvoldoende op elkaar aansluiten'(40) . ). · 
Het ETI-Groningen merkt op dat de seizoenwerkloosheid en kon
junkturele (of 'nationaal ekonomische 1 )\'Jerkloosheid de struk-
turele. werkloosheid ~· • voeden • ( 63). . · 
In het maandoverzicht van jan.'75 merkt het DBA-Groningen op 
dat het nivo van de g.a.r. in Groningen begint te lijken op dat 
van de 50-er jaren.Toen \'las echter de seizoenwerkloosheid aan
merkelijk groter omdat veel meer mensen in de landbouw ·werkzaam. 
~aren.Wat dat betreft is de slechte situatie anno 1975 veel min
der seizoengebonden (WC 11/2/75). 
Voor wat O.Groningen betreft komen de meeste werklozen voor in 
de groep 25-39 jaar (34%) ,dan 40-54 jaar (28%) dan de groep t/IIJ ·. 
24 jaar (22%) en tenslotte de groep 55-64 (16~) (WC 11/3/75). · 
De g.a.r.-cijfers geven voor \'lat betreft de seizoens- en konjunk
turele situatie nog een wat geflatteerd beeld;er worden grote 

.ekstra-werken-prog:!'amma's uitgevoerd .die de konjunkttirele pieken . 
in de g.a.r. enigszins afvlakken en daarnaast hebben er een groot 
aantal werktijdverkortingen plaatsgevonden,die niet in de g.a.r.
cijfers tot uiting komen. 
rm. in Groningen -en dan vooral in O.Goningen- is men voor .wat 
betreft de industriele werkgelegenheid relatief sterk afhanke- . · 
lijk van bedrijfsfilialen waar de direkete produktie gekonsen
treerd is.(Het Tweede Kamer-lid Ko Wierenga noemde de aanwezig- · 
heid van veel produktieeenheden,die filialen zijn van elders 
gevestigde moederbedrijven een kenmerk van de hele noordelijke 
ekonomie~Het ETIG stelt -in 1969- dat ·.2/3 tot 3/4 van alle 
nieuwe vestigingen in het noorden nevenvestigingen zijn,waarvan 
mag worden aangenomen dat de meeste hooggekwalificeerde werk
zaamheden elders plaatsvinden (VK 7/4/75 resp. noot 63) · ) • 
Lopen de voorraden bij afnemende afzetmogeljjkheden op dan zijn de 
gevolgen het eerst merkbaar in deze filiaal-produktieeenheden. 
De eerste vergunningsaanvragen voor werktijdverkorting van de . 
NV Philips betrof de nevenvestigingen in Stadakanaal en Winscho
.ten.Omdat de voorraden van zwart-wit t.v.toestellen te hoog 
opliepen werd in nov.l974 voor 650 van de 2700 man in Stadskanaal 

(waar de t.v.-buizen worden gefabriceerd) werktijdverkorting 
aangevraagd en voor 350 van de 450 man in Winschoten (glasper
serij en polijsterij,toeleveringsbedrijf voor Stadskanaal).De aan- ·· 
vraag gold de maksimale periode van 2 x 6 weken (VK 12/11/74). · 
Overigens zette de industriebond NVV vraagtekens bij dP. voor
raden-argumentering voor deze aanvragen. · 
Daarbij komt dat de meeste aanvragen voor werktijdverkorting 
naast de metaal afkomstig zijn uit bedrijfstakken als textiel en . 
konfektie (VK 14/12/74),sterk vertegenwoordigd in de noordelijke · 
provincies. 
Zoals eerder gesteld en verderop nog eens zal blijken 'werken' 
de regionaal-ekonomische instrumenten en dari ihb. de investerings
faciliteiten niet in perioden van neergaande konjunktuur.Bestrij
ding resp. voorkoming van strukturele cq. verborgen werkloosheid 
mbv. deze instrumenten is soep lepelen met een vork. 
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De konklusie tav. de eerste doelstelling van het regionaal- · 
ekonomisch beleid voor het noorden (en Zd.Limburg) voor deze . 
periode moet dan ook zijn dat vnl. tgv. de konjunktuur de doelstel
ling niet benaderd kon worden;integendeel,er trad zowel in het 
hele noorden als in de provincia Groningen als in de regio · O.G~o
·nigen een aanzienl~ke achteruitgang in ook wat betre£t de struk-
turele (en verborgen) werkloosheid. . . .. 
Nbt. de tweede doelstelling voor het noorden (en Zd.Limburg) 
-tegeng~an van migratie (en pendel) over te lange a£standen- z~n 
vooralsnog geen recentere c~.fers beke.nd dan t/m 1973, vermeld 
intabel 22.Vermoed:el~k zal de situatie voor het noorden mbt. 
de migratie sindsdien verslechterd zijn; ook indien di t niet het .. ~; 
geval is blij£t de opmerking gelden,gemaakt b~ de begroting voor 
1975 tav. de c~fers t/m 197.3,dat'het veel meer (gaat) om ve.r- ·. 
1schuivende vestigingspatronen van de bevolking dan om een struk~ 
turele spreiding van de werkgelegenheid'(5l).En juist met het 
oog op dat laatste is de doelstelling mbt. migratie ge£ormuleerd. 
Hoewel specifieke gegevens mbt. doelstelling 3 -het terugbrengen 
van de kwetsbaarheid van de ekonomische struktuur en het ver- · 
groten van de beroependifferentiatie- ontbreken ,l~en alleen 
de recente g.a.r.-c~fers al voldoende om ook hier de balans 
negatief te doen doorslaan. 
Omdat voor deze periode de algemene doelstelling om de te grote 
regionale inkomensverschillen (kriteria ontbreken) terug te . 
dringen,voor het ·eerst ekspliciet door de centrale overheid ge
noemd is (in de ·3e nota R.o.) z~n gegeve~s over het inkomen 
nooit eerder bij de evaluatie van de beleidsperioden ter spr~e 
gekomen '). · . · . 
Gegevens hiercver na 1973 zijn niet voorhanden.Het ETI-Groningen 
(58) becijferde dat in de periode 1955-1970 het gemidd~ld pro
vinciaal inkomen van Groningen langzamer gestegen is dan het 
gemiddeld .landelijk inkomen. 
Overigens betekent een lager provinciaal inkomen nog niet auto
matisch dat in die provincia lagere lonen betaald worden. 
Het gemiddeld inkomen kan wel beschouwd worden als een graadme
ter voor de koopkracht van de bevolking. 
Voor de interptetatie van inkomens- en loonc~.fers zie h.fdst.3 
van het projektverslag (1). · . 
Nu de beoordeling van het regionaal-ekonomisch beleid voor de 
lopende -nog korte- periode 1973-medio 1975 naar de doelstel
lingen voor deze periode over de hele linie negatief is uitge~ 

.vallen,kan weer de vraag gesteld worden of niettemin de gehan- · 
teerde instrumenten 'enigszins• effektief z~n geweest,maw. of 
zond.er de instrumenten de situatie nog ongunstiger zou zijn uit
gevallen. 
DE PREMIEREGELINGEN. 
In de tabellen 27 A,B,C . zijn de resultaten weergegeven van 
de .drie IPR-regelingen (en de SOL-regeling)s·inds deze van 
kracht werden (IPR-industriele vestigingen miv.l967,IPR-indus
triele uitbreidingen en IPR-vestiging van stuwende diensten miv.'6 

') Het ETI-Groningen stelt dat in de doelstellingen van het sprei
dingsbeleid in de 2e nota R.o. van 1966 in feite al de doelstel
ling 'wegnemen van de inkomensverschillen• schuilgaat (63). 



lnvesteringsp~emieragaling'Regionale vestiging en uitbreiding van industriiile bedrijven' (Stand per 30-&-1974) 

Vestigingen 

Provincia 

L Verzoeken in behandeling' 

Groningen 
Friesland 
Oren the 
Overijssel 
Noord-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabar.t 
limburg-Noord 
Limburg·Zuid 

Totaal 

I. e. Af;egeven toekenningen 

Groningen 
friesland 
Oren the 
Overijssel 
Noord-Holland .... 
Zeeland 
Noord·Brabant 
Limburg-Noord 
Limourg-Zuid 

Tot1111l 

J . b. Buitengew~a toepassingen 

Gelderland 

Toraal 

• Ultbreiifingin - --

Provi_ncie 

I. Verzoeken In behandelin; 1 

Groningen 
Friesland 
Oren the 
Overijssel 
Noord-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg-Noord 
Limburg-Zuid 

Torul 

II. Afgegeven toekenoingen 

Groningen 
Friesland 
Oren the 
Overijssel 
Noord·Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg·Noord 
Limburg·Zuid 

Totul 

Aantal 

3 

40 
23 
22 
13 
9 

12 
45 
12 
64 

240 

2 

242 

Aanta: 

14 
13 
10 
4 

-'-

10 

52 

107 
91 
60 
46 
12 
35 

113 
55 
81 

600 

1 Gegevens in premieverzoeken niet altijd volledig 
1 Bedragen uitgedrukt in duizenden guldens. 

lnvesteringen 2 Premie 2 

2500 625 

710 178 
8400 2100 

11610 2903 

499834 69837 
70354 17371 
91207 19879 
65903 12"i:!'i 
16292 4073 

1101 910 115181 
397155 68644 . 
137700 16760 
491773 100711 

2 790 128 424981. 

12782 3196 

2802910 428177 

---- -----
· lnvestetingen~ 

55277 
36753 
19733 
12218 

850 

76880 

201711 

572633 
223751 
212246 
156543 
24494 

560610 
463243 
257466 
7650&3 

3236069 

Premie 2 

7917 
5513 
2960 
1833 

85 

5683 

23991 

78442 
33150 
26063 
19995 
3509 

32757 
65150 
32279 
63232 

354577 ' 

tabel 2? A. bron r.b.l975 

Arbeids· 
plaatsen 

15 

30 
iO 

115 

3540 
1370 
1630 

815 
390 

2175 
3615 
1570 
6725 

• 21830 

300 

22130 

Arbeids· 
plaatsen 

240 
425 
260 
95 

20 

185 

1225 

3080 
1995 
2625 
1690 
, .. 640 
·; 450 
5850 
4895 
4185 

26410 

2-91 



lnvesteringspremieregeling 'Regionale vestiging van zgn. stuwende dfenstverlenende bedrijven' 
(Stand per 30-&-1974). 

Provincie 

f. V&noeken in behandeling: geen 

II. Afgegeven toekenningen 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Tilburg · 
Limburg-Zuid 

Totaal 

1 Bedragen uitgedrukt in duizenden guldens 

Aantaf fnvesteringen' 

11913 
1 6726 
3 6750 

3 38350 
3 20107 

11 83846 

tabe1 27B. bron : r.b.1975 

'Premleregeling stimulering ontwikkeling Lefystad' (Stand per 30-6-74) 

Aantal lnvesteringen ' 

I. Verzoeken in behandeling 

U. Afgegeven toekenningen 

20 51914 

1 Bedragen in duizenden guldens 

• • - - • ·-- a :.., -

Premia' 

2 978 
1690 
1625 

7088 
3777 

17158 

Arbeids
plaatsen 

75 
75 

250 

405 
250 

1055 

----·------

Premie 1 Arbeidsplaatsen 

9356 1000 

... · 

- -·------ ~--=-- -------- :_ . . 

tabe1 270:~ bron : r.b.l975 

Bij de interpretatie van de tabe11en is het van be1ang te weten 
dat miv. 15 aug.1971 alleen de drie noordelijke provincies,de kop 
van Overijssel en Limburg-Zuid nog voor de IPR-rege1ingen in aan-
merking komen. · 
Des te opmerkelijker is het dan·. dat in het Brabants stimulerings-. 
gebied de meeste industriele vestigingen na Limburg-Zuid gepre
mieerd werden(45 n1.) en daar ook de meeste arbeidsp1aatsen · 
rnee tot stand kwamen (3615) eveneens o-p Zd.Limburg na. 
De provincie Groningen komt zowel bij de a£gegeven toekenningen 
en gepremieerde arbeidsp1aatsen op de derde p1aats. 
De .· 1eidende posi tie van Brabant komt nog . sterker naa.r voren bij 
de IPR-industrie1e uitbreidingen, waar het Bra.bants stimu1erings
gebied zowe1 de meeste afgege~ toekenningen kent a1s de meeste 
daarmee gepremieerde arbeidsp1aatsen.(Wat betreft het daarmee 
gemoeide totale investeringsbedrag komt dit gebied op de 4e ~ 
p1aa·cs en wat betreft het tota~e premiebedrag op de 3e p1aats.) 
Het ~erloop in de tijd van het aanta1 ver1eende vestigingspre
mies voor de nu nog in het be1eid opgenornen gebieden samen 
was a1s vo1gt:aug.1968-aug.1969 :30 toekenningen 

aug.1969-aug.1970 :30 ,, 
Daarna nam het aantal van j aar O·P j aar af tot het dieptepunt · 
in de periode:aug.l972-aug.1973 :5 toekenningen. 
Voor wat de 5 betrokken provincies afzonder1ijk betreft,komt de 
ontwikkeling in Friesland en Overijsse1 met dit totaal beeld 
overeen.In Groningen zette. · de da1ing a1 medio 1968 in. 
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In de rijksbegroting voor 1975 (51) wordt de daling in de perio
de tot 1972 geweten aan de zich verkrappende arbeidsmarkt,als 
gevolg van de gunstige konjunktuur.'Hoewel uit de landbouw 
en de traditionele bedrijfstakken in het Noorden en de mijnen 
in Zd.Limburg voldoende arbeidskrachten vrij kwamen,sloot de 
vraag daar onvoldoende op aan'. 
De teruggang na 1971 hangt samen met de 'terughoudendheid tov. 
de investeringen,die zich als gevolg van de minder gunstige 
conjuncturele ontwikkeling ook elders in hetland voordeed'. 
Het aantal verleende uitbreidingspremies bedroeg voor het noor
delijk stimuleringsgebied en het herstruktureringsgebied Zd.Lim- .· 
burg in de periode aug.l969-aug. 1970 nog lOO.Dit daalde in · 
de opeenvolgende jaren tot ongeveer 60 per jaar.Voor wat de 
provincies afzonderlijk betreft bleef het jaarlijks aantal afge
geven uitbreidingspremies in Groningen,Friesland en Drente · 
vrij konstant.De ingetreden daling na 1970 hangt ook hier samen 
met het teruglopen van de investering3n tgv. de ·konjunkturele 
neergang. 
Juist deze afname in de resultaten van de premieregelingen 
tgv. de konjunkturele inzinking \'las het motief om miv.l975 
de effektiviteit van de instrumenten te vergroten,mn.tav. de 
nieuw te scheppen werkgelegenheid. 
Hoewel er nog nauwel~Ks gegevens zijn over de lopende periode 
miv.l973 lijkt,gezien de verdere konjunkturele neergang na de 
laatste peildatum van medio 1974,toch de konklusie gewettigd 
dat de IPR-regelingen mbt. industriele vestigingen en uitbrei
dingen geen'tegenkracht' heeft kunnen ontwikkelen voor het 
proces van toenemende (konjunkturole en strukturele) werkloos
heid.Integendeel,paralel met het inzetten .en aanhouden van 
de periode van recessie,neemt de effektiviteit van de regelin-
gen af. · 
(De IPR-vestiging van stuwende diensten betreft te kleine aan
tallen om uitspraken te kunn~n doen.) 
STEUNMAATREGELEN. 
Mbt. de steunmaatregelen (punt 5 van het maatregel~npakket op 
pg.2-8?) kan een positieve balans worden opgemaakt over de . 
Stichting Herplaatsing Werknemers Groninger Confectieindustrie, 
ressorterend onder s.Z.,die dit jaar geheel in de · nieuwe lan- . 
delijke stichting opgaat. 
De Groninger stichting was een regionaal-sektorale maatregel, 
~de oprichting van de landelijke stichting een landelijk-sektorale 
maatregel met duidelijk regionale implikaties~ . 
De Groninger stichting,daterend uit medio'73,had na 1 jaar 
funktioneren aan 710 arbeiders-sters,ontslagen b~ failliet ge
gane textielbedrijven,gedurende . langere of korte tijd \'lerk gebo
den.Nedio'74 waren 159 van hen nog niet formeel herplaatst. 
45% Van de herplaatsten is terug naar de konfektieindustrie 
gegaan. 196 Ex-werknemers van r1ol-Nieuwe Schans werden echter 
door de ~~ichting herplaatst in hetzelfde bedrijf dat inmiddels 
door Ser~os was overgenomen en een jaar later weer over de 
kop ging ( zie verderop) • · . 
Volgens de direkteur van ·de stichting kostte in ·1973 dit 'sociale 
experiment' gemiddeld 4,5 duizend gulden per men.Als voor het
zelfde aantal mensen \~1-uitkeringen betaald hadden moeten worden 
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dan had dat in die periode 5,5 duizend gulden per man gekost _ 
(WC 14/6/74). 
Overigens is het mn • . bij steun aan noodlijdende bedrijven (hoe
wel in principe hetzelfde geldt voor premiering van nieuwe ves
tigingen en uitbreidingen van bedrijven) van groot belang dat 
van staatswege een scherpe kontrole wordt ingesteld mbt. het · 
beleid van de onderneming en de besteding van de subsidiegel-
den. · 
Mbt. de kontrole Van staatS\'Tege . op de besteding Van toegeken
de .. steungelden zijn de gebeurtenissen rond het bedrijf Series 
te Nieuweschans (O,Groningen) onthullend. · . 

· Op 21/3/75 ging di t bedrijf voor de derde keer failliet. De rege- ·'~~ 
ring heeft daarv66r in enige jaren tijd vele miljoenen in .dit 
bedrijf gestoken.Eerst toen het bedrijf opereerde onder de naam 

/
Grol Kledingindustrie,vervolgens toen het werd overgenomen door . . 

. Mol en tenslotte bij de laatste overname (sept.l973) door Series · 
van de Duitse Feine-Gruppe (VK 8/3/75). 
De steungelden aan Series bestonden oa. uit . omscholingssubsidies, 
door het bedrijf voor andere doeleinden gebruikt ,en het toe
schuiven van een grote overheidsorder die het bedrijf heeft la
ten uitvoeren in een vestiging in O.Duitsland (WC 8/3/75). · 
Hinister deelde mee dat het bedrijf onder de naam Series in de 
18 maanden van zijn bestaan 1,8 mln. aan subsidies en premies 
van de rijksoverheid heeft ontvangen.Nog 2 maanden voor het fail
lisement is een subsidie gevraagd en ·verkregen van f 477.000 
('verliesgarantie'). · · 
Pas bij deze laatste subsidieverlening zijn afspraken gemaakt 
over kontrole van overheidswege op investeringen,marktpositie 
e.d. bij het konfektiebedrijf. 
In de weken voor de sluiting zijn nieuwe machines en pas gefa
briceerde kledingpartijen van het bedrijf in Nieuweschans overge
bracht naar Duitsland.Zowel het inkasseren van de 1/2 mln. sub
sidie 2 maanden voor het faillisement als deze laatste daad 
werden door T\'reede Kamer-lid Ko Wierenga -terecht- bestempeld 
als 'een vori!l van diefstal.' (VK · 4/4/75). 
De noodzaak van ovdrheidskontrole op de besteding van over
heidsgelden door bedrijven die in financiele moeilijkheden verke
ren wordt door Wierenga alsmede door distriktsbestuurder van 
de industriebond NVV Ton de Hoog onderstreept (De Groene 2/4/?5). 
Een direkte overheidskontrole via deelneming of totale over
name als 100%-staatsbedrijf (via de NON) ligt dan het meest voor. 
de hand en wordt dan ook van verschillende zijden bepleit: · · 
Ko wierenga (PvdA),ledenver6adering van de PPR Winschoten (WC 
20/3/?5),industriebond NVV (WC 21/3/75),de streekraad O.Gronin-
~~-- (\vc 7/3/75),g.s. van_ Gron;i.ngen (WC 26/3/75). l -- .-___ · ______ _ 

In afwachting van de dingen die komen gaan zijn de 180 ontsla- . 
gen werknemers voorlopig ondergebracht bij de landelijke Stich
ting Werk~nemers Konfektieindustrie.Het jaar daarvoor waren 
deze arbeiders oolc al bij de 5tichting tewerk gesteld na ont;.;. 
slag bij hetzel.fde bedr]jf, toen onder de naam ~lol Nieu ..... reschans. 

Steunverlening via de NOM komt verderop in de NOM-paragraa.f 
aan de orde. 
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MIGRATIEREGELING. 
I1bt. de resultaten van de Bijzondere Migratieregeling Noorden 
des Lands -punt 6 van het maatregelenpakket van pg.2-8? -
zijn vooralsnog alleen de cijfers bekend over het eerste jaar · 
dat deze gefunktioneerd heeft:l973. 
In het tijdvak 1 feb.-31 dec.l973 migreerden 245 werknemers met 
hun gezinnen naar Groningen;in totaal 800 mensen. , 
l:luim 50i6 van de migrerende werknemers behoorden tot de leef-

. tijdsgroep 21-30 jaar en 33% tot de leeftijdsgroep 3.1 tot 40 
jaar. . 
Het ETI-Groningen stelt -~'Het ziet ernaar .uit dat deze bijzondere 
migratieregeling voor het noorden van het land dus wel succes
vol verloopt en dat iha. gesproken kan worden van het op een 
goede wijze verdwijnen van een aantal openstaande aanvragen,die 
door werknemers in het noorden om de een of andere · reden niet 
vervuld konden worden'(58). 
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2.4.6.5.SPREIDING VAN RIJKSDIENSTEN. 

Doordat het regionaal-ekonomisch beleid volstaat met de bein
vloeding van relevante kostenfaktoren in achtergebleven regie's 
(zie 2.4.7.1.) in de hoop daardoor investeringen aan te trehl{en 
die voldoende en gekwalificeerde werkgelegenheid met zich mee- • 
brengen,stelt zij zich afhankelijk van het investeringsgedrag · 
van de partikuliere ondernemer;'vr~heid van vestigingskeuze uoor 
de ondernemer' is steeds een van de grondprincipes van het regi
onaal beleid geweest.Door deze afhankelijke positie ontbreken 
waarborgen mbt. de realisering van de regionaal-ekonoraische doel
stellingen en is ook in de praktijk met dit beleid niet het ef
fekt bereikt dat men ervan verwacht had (68).Dat is ~~n moti.ef 
achter de introduktie van een spreidingsbeleid -opgebou\'rd uit 
de spreiding van rijksdiensten en de SIR- als onderdeel van het 
totaal regionaal-ekonomisch beleid. . 
Een tweede motief ligt in het gegeven dat de nationale ekonomi
sche expansie,zeker in werkgelegenheidstermen,niet meer het 
peil van de 60-er jaren zal bereiken,zodat stimulering van 
achtergebleven regie's ook door verschuiving van bestaande 
werkgelegenheid naar de achtergebleven regie's moet plaatsvinden · 
naast de stimulering van nieuw te realiseren arbeidsplaatsen 
daar. 
Een derde motief ligt in de problemen waarmee de plaatsgevonden 
ekonomische expansie het westen heeft opgezadeld (zie 2.4.6.6.); 
de spreiding moet een zekere verlichting van deze konsentratie_. 
bezwaren tot stand brengen. 
Een vierde motief dat vnl. de spreiding van rijksdiensten betreft, 
vormt het gegeven dat de werkgelegenheid in de diensten-sektor 
in mn. het noorden achterblijft. 
De spreiding van rijksdiensten kent in haar opzet twee duidelijke 
verschillen met het andere spreidingsinstrument,de SIR: 
het aksent ligt op de stimulering van het noorden en Zd.Limburg, 
terwijl de SIR in de eerste plaats tbv. de kongestieproblemen in 
het westen ontworpen is.Druist de SIR voor een deel in tegen het 
gevestigde principe van de vr~e vestigingskeus voor de onderne
mer,de spreiding van rijksdiensten gaat aan dit principe voor-
bij en kan daaraan voorbijgaan omdat de centrale overheid hier 
zelf als werkgever optreedt. 
Het eerste begin van het spreidingsbeleid ligt in 1960_met de 
installing van de Cie.Spreiding Rijksinstellingen.Eind 1967 wor
den de namen van de eerste 15 te verplaatsen r~"ksdiensten ge
noemd.Ca.700 ambteli,)"ke funkties waren hierbij voor het noorden 
betrokken (zie pg.2-68).Voor Zd.Limburg kwam de hoofdmoot van 
de verplaatsing tot stand door de verplaatsing van het Algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds naar Heerlen,waarbij 197 personeelsleden 
van de in totaal 657 meeverhuisP.en (Arnout ~leeda,De Groene 18/ 
6/75) .. 

· Eind 1973 \ierd de motie Peijnenborg (KVP) door de kamer aangeno._ 
men,waarin de niem.,re regering vastgepind werd op de spreiding 
van in totaal 16.000 arbeidsplaatsen tot 198?.Een getal dat het 
kabinet Biesheuvel eerder had genoemd in de verschillende nota's 
van 1972 (Nota NdL,Nota Herstrukturering Zd.Limburg,De Ontwik- . 
keling van de Haagse Agglomeratie en de Afremming van de Groei 
van de Kantorensektor).Volgens deze nota's zouden in de eerste 
fase,d.i. v66r lsept.l978 6500 arbeidsplaatsen van rijksdiensten 
uit Den Haag worden overgeplaatst naar het noorden en Zd.Limburg. 
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4500 Daarvan \'Terden het noorden toegezegd. · 
Op 1 maart 19?4 werden deze toezeggingen voor de eerste fase 
fors overstegen met de -voorlopige- beslissing dat ruim 6200 
arbeidsplaatsen het noorden ten goede zou komen (WO 2/3/?4): · 
-de centrale direktie van de PTT naar Groningen (4300 arbeids
plaatsen); 
-PTT-randdiensten naar Leeuwarden (1000) 
-Defensiediensten naar Emmen (515) 
~R]J1csinkoopbureau naar Zwolle ( 400). 
2240Arbeidsplaatsen werden Zd.Limburg toegewezen (waarvan het 
CBS met 1100 arbeidsplaatsen de hoofdmoot vormt). 
De protesten van de kant van PTT-ambtenaren _;,., centrales van .. 
overheidspersoneel en Haagse gemeentefunktionarissen waren niet 
van de lucht na de bekendmaking van deze plannen. 
De PTT lanceerde een tegenvoorstel,waarbjj door decentralisatie 
van nieuwe PTT-ves"Gigingen,uitbreidingen van de centrale direk- · 
!tie en neiu;ve centrale hulpdiensten een spreiding van 1300 arbeids 
plaatsen -ipv.5300- gerealiseerd _zou kunnen worden (VK 24/9/?4, 
25/9/?4); . 

. Begin jan. I ?5- vrerd." een begin -gemaakt met de overheveling van 
het CBS naar Heerlen (VK 4/1/?5). . 
In reaktie op de protesten van PTT-zjjde,voora1 op het punt van 
vrjjwilligheid voor de ambtenaren bjj de overplaatsing,worden in 
de loop van jan.l9?5 de spreidingsplannen door het kabinet. terug
geschroefd:ipv. 5300 worden nu niet meer dan 3000 PTT-arbeids- _ 
plaatsen overgeheveld naar het noorden (VK 18/1/?5). · 
De omvang van de spreiding naar het noorden is daarmee weer 
terug op het nivo zoals voorgesteld onder het kabinet Biesheuvel. 
In maart 19?5 komt de Federatie van Noordelijke Economische In
stituten (FNEI) tot de konklusie dat het afgeleide e.ffekt van 
de verplaatsing van de centrale direktie van de PTT voor de werk
gelegenheid in het noorden kleiner is dan oorspronkeljjk veron
dersteld \'Jerd. Voor het bereiken van eenzelfde effekt moet de sprei 
ding van rijksdiensten eerder 'w<rorden uitgebreid dan ingekrompen. 
De verplaatsing van 5300 arbeidsplaatsen zou aan afgeleide werk
gelegenheid .ongeveer 1400 ._ arbeidsplaat_sen met zich meebrengen. 

· · Deze verhouding van 1:0,26 is nogal \'rat :minder dan de verhouding 
1:1 die doorgaans op grond van de 'stuwers-verzorgers'-relatie 
werd aangenomen. 
Daarnaast is er het tjjdeljjke ·effekt op de bouw.Bjj een sprei
ding van de bouw oyer 5 jaren wordt werk geschapen voor ongeveer 
2?50 mensen. . 
De effekten nemen met iets minder dan de helft af bjj de voorge- · 

. nomen mindering tot 3000 arbeidsulaatsen. 
Echter,omgekeerd geldt ook dat het afgeleide negatieve effekt 
voor Den Haag en omgeving aanzienlijk kleiner is dan veronder
steld werd. 
Ret FNEI noemt de verbetering van b1alitatieve werkgelegenheid 
een van de belangr~kste gevolgen van de komst van de PTT-ers. 
Daarnaast brengt de verplaatsing een verhoging van het gemid
deld loonnivo met zich mee (met 1,296 en 3% voor het noorden 
resp. Groningen bjj een verplaatsing van 5300 arbeids~1aatsen; 
de loonachterstand zou dan voor 40% ingelopen worden). 
De berekende effekten op de werkgelegenheid en het 1oonnivo 
zullen met ongeveer de helft afnemen bjj de voorgenomen mindering 
van de s~reiding van 5300 tot 3000 PTT-arbeidsplaatsen. naar het 
noorden (WC ?/3/?5,VK 8/3/?5). 
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In de 24 april 1975 gepubliceerde spreidingsnota wordt defini
tief uitgegaan van een totale overplaatsing van 6700 arbeidsplaat-
sen ipv. de eerder aangekondigde 8300 tot 1978. · 
Slechta een deel van de centrale direktie van de PTT wordt over
geplaatst naar Groningen en Leeuwarden:3400 ipv. 5300.In to
taal zullen 4565 arbeidsplaatsen naar het noorden en 2140 naar 
Limburg worden verplaatst. . 
De aantallen zijn hiermee \'leer te::r;-ug op het ni vo van de voorstel
len van het kabinet Biesheuvel en de motie Peijnenborg. 
Aan de ambtenarenbonden is tegemoet gekomen op het punt van de 
vrijwilligheid ·van de overplaatsing;de verhuizing van ambtenaren 
is vervangen door d~ verhuizing van arbeidsplaatsen uitgezon
derd de funkties 'op vitale onderdelen'. 
Alleen de ambtenarenbond van het NKV,de KABO,verklaarde zich 
nog steeds tegen;zij pleit voor een nationale spreidingspolitiek 

.die de partikuliere bedrijven niet buiten schot laat. 
tDe totale kosten van de spreidingsoperatie worden tussen de. 
900 mln. en 1.,1 :niljard geschat (VK en we 25/4/75). · · . 
In juni wordt de nota door de ~.weede Kamer aangenomen (VK 11/6/75) 

2.4.6.6~SELEKTIEVE INVESTERINGSREGELING • 

. Met de aanvaarding van de wet Selektieve Investeringsregeling . 
(SIR) door de Eerste Kamer in feb.l974 .werd voor het eerst af- . 
gewelten van een van de grondprincipes van het regionaal-ekonomisch 
beleid in Nederland,dat in de eerste industrialisatienota van. 
1949 als volgt omschreven werd:'de ondernemer (dient) geheel 
vrij te zijn in het kiezen van een vestigingsplaats,omdat deze 

. keuze van veel invloed kan zijn op de ·;.bedrijfsresultaten'. . 
Echter na de aanvaarding van de wet werden via wetswijzigingen 

· verdere beperkingen aangebracht en vooralsnog is de wet Diet 
in werking getreden. · . 
Hieronder wordt de lange lijdensweg .die .de SIR heeft afgelegd 
tot aan de aanvaarding in feb.l974 6n daarna in het kort weerge
geven. 
Aller6erst wordt ingegaan opde achtergronden,doelstellingen 
en middelen van de SIR. 
Ret onderstaande is een samenvatting van- en vervolg op een 
eerdere beschouwing (67). 
ACHTERGRONDEN. 
De memorie van toelidhting bij het defini tieve wetsont\'lerp SIR 
van oktober 1972 (68),opgesteld onder het kabinet Biesheuvel . 
door Langman,Scholten en Udink,noemt een aantal overwegingen 
die bij bet on·t;,verp van de SIR een rol · hebben gespeeld; . 
Reeds de eerste industrialisatienota van 1949 signaleert de 
bezwaren van konsentratie van industriele groei in het v1esten. 
Dit brengt voor het westen allerlei bezwaren van maatschap• 
pelijke aard met zich mee terwijl daardoor in andere gebieden 
onvoldoende werkgelegenheid tot stand komt. 
Ecbter uitgegaan werd van bet principe 'vrije vestigingskeus 

. voor de ondernemer' :de overheid moest proberen zonder gebruik
making van dwingende voorschriften de ondernemer te stimuleren 
tot vestiging/uitbreiding in gebiedeh buiten het westen. · . 
Daartoe ''~arden enkel maatregelen gehanteerd die voordelen verbin-

. den aan vestiging in stimuleringsgebieden:verbetering van de 
in.frastruktuur en financiele faciliteiten (ihb. de premiere
gelingen). 
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De memoria van toelichting stelt dat in de. ca. 20 . jaar dat het 
spreidingsbeleid gevoerd is toch niet de doorslaggevende resul
taten bereikt zijn,waar het in wezen om te doen was.Vm. geldt 
dit voor het noorden en Zd.Limburg. 
De bez\'mren van de konsentratie nemen daarentegen sterker toe 
(onderstreping j.v.): .. . 
a.problemen mbt. huisvesting en verkeersvoorzieningen; 
o.deze problemen zjjn moeiljjk op te lossen zonder aantasting~. 
van de schaarse_ open ruimten en waardevolle natuurgebieden en 
· :T.'ekreatieterreinen. · · 
'1Bovendien dreigt de ruimte voor die ekonomische aktiviteiten 
welke op specifieke vestigingsfaktoren in het westen zijn aange-
wezen,te worden uit~eput 1 • _ 
,g,.de zwaardere belasting van het miljeu; 
~.de vrijwel permanent grote s annin~en o 
markt. Hierdoor word t . de kont.;;;~·n~u~~~e::.;;~~tJ.;;.,;;~;;..n...;;...,j~e...;;;..w;;..o~n;;;..~~n""'g~~o.;.;u~w~v~e~r-;;;s~t::.;;;o~o~rd 

-J1doordat er een vcrschuivinf5 optreedt van de bouwaktiviteiten 
in de \'lonin '!1ou•.; naar de bomv in de overi e sektoren' • 
'Neer ~ a. ze de extreme spann~ng op e ar ei smarkt een proces 
van inflatoire loonvorming in beweging dat uiterst moeilijk weer 
in de hand te &ijgen is*.Ter illustratie wordt gewezen op de 
!400-ronde van eind 19?0,die zich vanuit het Waterweggebied 
over het helG land verspreid heeft . 
Deze spanning heeft geleid -aldus de memoria- tot tewerkstelling 
op grote schaal van gastarbeiders . Dit roept weer andere proble- -
men op oa. mbt. huisvesting. . 
e.'De extreem hoge concentratie veroorzaakt ook hogere kosten 
doordat allerlei voorzieningen kostbaarder \>Torden.Het is aan
nemelijk dat een · ongeremde groei i .n het \'testen een meer dan even- . 
redig beslag zal leggen op .overheidsgelden tbv. infrastrukture
le voorzieningen in ruime zin 1 .£r d.reigt een diskrenantie te 
ontstaan tussen bear· 'fsekonomische kosten van een vestiging in 
het westen en e maatschap-!Je ijke kosten ie die . vestiging ver
oorzaakt. 

- ' 

·' 

L Opvallend is· dat de gevolgen van de ltonsentratie 'in het was
ten voor gebieden buiten hetwesten -nl. ·een strnktureel 
tekort aan \'lerkgelegenheid- in de memorie niet genoemd wor
den.Dit,terwijl bestrijding van de strukturele werkloosheid 
centraal stond en staat in het -regionaal ekonomisch beleid. 
De SIR is primair ont\·Jorpen tbv. het westen. 
In deze zin laat de minister zich in de memorie van toelich
ting bij de rijksbegroting vocr ·l974 (50) ook uit:'Hoewel 
de SIR dus een belangr~ke steun kan geven aan .de realisering 
van de beleidsdoelstellingen van het regionale beleid zo-
als dit tot dusverre tbv. de stimulerings- en herstrukture
ringsgebieden wordt gevoerd,moet wel worden bedacht,dat de 
noodzaak om tot een beleid te komen,waarbij in de investerings
beslissing van de ondernemer kan worden ingegrepen,is inge
geven door de overweging,dat de steeds verdergaanQe concen
tratie van de bevolking en economische activiteiten in de 
Randstad tot maatschappelijk ongevrenste gevolgen aanleiding 
geeft.Strikt gezien heeft de SIR dan ook primair een regula
ring van de investeringen in het westen tbv. dat landsdeel . 
ten doel'. 

Gezien deze bezwaren voor het \'lesten zelf moet een vraagteken 
gezet worden achter het vrije vestigingsprincipe -aldus vervolgt 
de memoria- en dus achter het beleid dat volstaat met het verbin-
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den van voordelen aan ves·•tiging ·in stimuleringsgebieden'. 
De hoop dat dit beleid samen met de konsentratiebezwaren voor 
hat bedrjj.fsleven zelf in het westen zou leiden tot een stroom 
van niem'le projekten naar andere landsdelen is niet in vervul
ling gegaan. 
Daarom wordt het. genoemde principe verlaten en worden restrik
tieve instrumenten ontworpen.Dit,konform de a.fspraken in het re-· 
geerakkoord van het kabinet Biesheuvel; · 
punt 4b. :'Grotere bevoegdheden voor de centrale overheid mbt. 
de ruinitelijke ordening -mn. in het ,. westen- ( ••• )'; 
punt 5e. :'A.fremmen van investeringen in het westen,o.m. door 
een selektieve investeringsheffing op nieuwe bedrjjfsgebouwen'. · 
Een dergeljjk afremmend beleid betekent echter nog niet dat pro
jekten,die men van vestiging in het westen weerhoudt,gerealiseerd 
worden \'raar men ze ui t een oogpunt van ruimtelljke ordening en · 

fwerkgelegenheid graag zou zien:de stimuelrings- en ·herstruktu-
reringsgebieden.Daarnaast kan uitvoering van het projekt ten 
gevolge hiervan in het buitenland plaatsvinden of kan ze voile
dig achterwege bljjven. Dat is dan -aldus de nota- een offer 
dat de nationale ekonornie moet brengen ter vermindering van de 
konsentratiebez\'/aren in het westen. 
Dit offer moet dan wel zo klein mogeljjk blljven: 
-er moet geen abrupt sterke sfremming plaatsvinden, 
-ekspansie van reeds in het westen gevestigde bedrjjven kan nie~ 
"·volledig afgeremd \'Iorden, 
-elke nieuwo vestiging kan en moet niet tot elke prjjs worden 

voorkomen. ,· 
Als instrumenten voor de SIR zjjn overwogen: 
a.het binden van nieuwe projekten aan oen vergunning; . 
b.het leggen van een heffing op de uitvoering van nieuwe projek-

ten,mn. op de daarvoor gedare investeringen; . 
c.het leggen van een heffing op alle bedrjjven in het westen,nieu

we en reeds gevestigde.De heffing moet dan plaatsvinden over 
de arbeidskracht per bedrljf (ihb. een loonsomheffing) of op 
alle in het bedrljf gebruikte produktiefaktoren in de vorm 
van een heffing op de toegevoegde waarde . of op het grondgebruik. 

In het interimadvies van de SER wordt -voorzover de afremming 
dmv. heffingen moet plaatsvinden- de voorkeur gegeven aan het 
aub b. genoemde systeem. 
In het wetsontwerp wordt,hierop aansl~itend,gekozen voor een 
kombinatie van a en b. · 
De mogelljkheden onder c zljn,zoals ook in eerdere diskussies 
(zie pg.2-38),om principiele en technische redenen verworpen. 
DE INVESTERINGEN WAAROP DE SIR ZICH RICHT. 
Gesproken is steeds over ·· nieuwe proj ekten. Di t omvat naast 
nieuwe vestigingen ook de uitbreidingen van reeds in het westen 
gevestigde bedrljven.Dit laatste omdat 
a.anders de afremmende maatregelen ontdoken kunnen worden: . 
een nieuwe vestiging wordt klein opgezet zodat weinig heffing 
hoeft te worden betaald en gemakkelljker een eventuele vergunning 
kan worden verkregen.Vervolgens zou zonder heffing en vergunning 
het bedrijf tot een veel grotere omvang uitgebreid kunnen worden. 
b.de grens tussen nieuwe vestigingen en uitbreidingen vaak moei-
li,j'k te _trekken is; · 
c.ook de groei van bestaande bedrljven de konsentratieproblemen 
kan verscherpen.Zo zal bv. de toeneming van de vraag op de toch 
al krappe westelUke arbeidsmarkt vermoedelijk --
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voor een groter deel door de arbeidsbehoeften van · ui.tbreidizigen 
dan door die van nieuwe vestigingen worden veroorzaakt. 
Het. is ge\'tenst dat ieder bedrijf dat een enigszins belangrijke 
uitbreiding overweegt,zich beraadt over stichting van een 
filiaalbedrijf elders -aldus · de memoria- of overplaatsing van 
het gehele bedrijf in zijn vergrote omvang uit het westen.De . 
heffing moet daartoe een zekere prikkel geven. . 
Ret is niet mogelijk elke investering in vaste aktiva (grond, 
gebouwen,machines,bedrijfsinstallaties) in het afremmingsgebied 
aan een heffing cq. vergunning te onderwerpen.De investeringen 
bestaan immers behalve uit bedr~fsgebouwen (die bij de industrie 
20 a 25% van de totale investering in vast aktief uitmaken) voor 
een groot deel uit machines,vervoermiddelen en andere roerende · 
objekt~n. . 
Ret heffingen- en v9rgunningenbeleid beperkt zich nu :tot inves
if;eringen die absoluut gebonden zijn aa:p. de vestigingspla?.-ts: 

. bedrtifsgebouvTen en vaste installaties in de onen lucht ( bv. olie
raffinarder~eh,bepaalde chemische basisindustrieen,metallurgische 
bedrijven, scheepswerven) .Dit omdat ·. . 
a.het mbt. roerende objekten het in de praktijk moeil~K te kon
troleren is welk dee1 van de investeringen heeft plaatsgevonden 
tbv. de bedrijfsvoering in het afremmingsgebied en welk deel voor . 
vestigingen daarbui ten. · · 
b.zo min ~ogelijk de -aanschaf van kapitaalgoederen belemmerd moet 
worden,die alleen dienen voor vervanging van versleten of ver-

. ouderde produktiemiddelen,ihb. machines,outillage e.d.Deze ka-. 
pitaalgoedel:en hebben voor een groot deel een relatief korte 
levensduur.Een algemene investeringsheffing zou in feite _het ef~ 
fekt krijgen van een jaarlijks terugkerende belasting op zuivere 
vervangingen.Dit lijkt niet gewenst alleen al vanwege de kon
kurrentiepositie van bedrijven,gevestigd in het afremmingsgebied 
-aldus de memoria. 
Echter in een en dezelfde investering,ook in bedrijfsgebou\.,ren en 
vaste inst~llaties in de open lucht,kunnen zowel elementen van 
uitbreiding als van vervanging voorkomen. 
Wat gebouwen betreft weegt het niet kunnen splitsen van uitbrei
ding en vervanging minder zwaar omdat deze aktiva een betrekke
lijk lange levensduur kennen.Wat installaties in de open lucht 
betre.ft,die sen kortere levensduur habben,zal dit bezwaar door 
een aanpassing in het tarief gekompenseerd worden. 
HEFFINGEN/VERGUNNINGEN. 
De SER bepleitte in zijn interimadvies het zwaartepunt te leggen 
b~ het vergunningenstelsel.Dit omdat het vergunningenstelsel 
selektiever werkt door zijn beoordeling per projekt. 
Bij het heffingenstelsel daarentegen hangt het al dan niet tot 
stand komen van het projekt af van een afweging door de onder-

. nemer :specifieke vestigingsvoordelen in het westen aan de ene · ·•-
kant,ekstra investeringskosten aan de andere kant. . 
In het wetsontwerp wordt dit aksent op de vergunningen afgewezen 
om twee redenen.Een technische reden:de individuele beoordeling . 
is te moeilijk en te tijdrovend.Dit laatsteis voor het bedrijfsle
ven bezwaarlijk.Het voorstel van de SER om de vergunningsvrije 
voet dan maar zo hoog te stellen dat weinig aanvragen binnenko
men,wordt afgewezen omdat daarmee aan de effektiviteit te kort 
wordt gedaan. 
Een tweede reden is een meer principiele:het he.ffingenstelsel 
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met z~n globale werking kr~gt de nadruk omdat iha. de voorkeur 
gegeven wordt 'aan globaal werkende maatregelen,die het kader 
aangeven waarhinnen de ondernemer zelfstandig zijn beslissingen 
kan nemen.Slechts in die gevallen dat het beoogde doel met glo- · 
bale maatregelen niet te bereiken is,is er naar hun mening plaats 
voor een vergunningenstelsel'(pg.l2). 
Daardoor bl~ven de aanvragen voor vergunningen tevens beperkt, 
zodat een vlotte behandeling mogelijk is. 
Ondernemingen die toch vasthouden aan hun wens tot vestiging in 
bet westen betalen daarvoor aan de gemeenschap.Dat de overheid 
ekstra baten kr~gt op deze ~ze is,afgezien van het primaire doel 
van de . heffing,red~lijk daar zij middelen nodig heeft voor de fi
nanciering van het beleid,gericht op problemen die bet gevolg 
zijn van een te eenz~dige konsentratie van ekonomische aktivitei
ten in het westen. 

IBET HEFFINGENSTELSEL. 

Op het gekozen systeem is van v~schillende z~den,ook door de 
SER,kritiek geuit.Zo zou de hef!lng investeringen belemmeren. 
gericht op arbeidsbesparing en het tegengaan van miljeuveront
reiniging en zou daarmee lUnrecht ingaan tegen enkele van de na
gestreefde doeleinden:vermindering van spanningen op de arbeids
markt in het westen en bevordering van de leefbaarheid van het 
gebied.Echter -zo stelt de niemorie- voor deze soorten investerin
gen geldt dat ze overwegend plaatsvinden in apparatuur die in 
gebouwen wordt opgesteld en daarmee vrUgesteld zijn van de heTfing. 
Het bezwaar dat het heffingenstelsel niet selektief werkt wordt 
in het wetsontwerp ook afgewimpeld.Een differentiatie naar be
dr~stak en naar gebied -door de SER bepleit- wordt niet uit
voerbaar geacht.Voor het overige bestaat er een selektiviteit 

. door de mogelijkheid ·tpt vr~stelling cq. betaling van een lager 
tarief. 
Zo wordt voor ekspansie binnen de sektor,gericht op direkt ma
teriele verzorging van de konsument,geen heffing geheven. 
WanneP.r bedrUvigheid en beroepsbevolking worden geremd door het 
selektief investeringsbeleid werkt dat vanzelf door in deze 
sektor. 

·Binnen de horeka-sektor wordt echter geen vr~stelling verleend 
aan hotels:hier is wel sprake v~ een autonome ontwikkeling. 
Over de eerste 250.000 en 2 mln~van de investeringen in bedr~fs
gebouwen resp. installaties in de.open lucht vindt geen heffing 
plaats.Deze heffingsvr~e voet is ingesteld 
a.ter voorkoming van een te uitgebreide administratie bij inning . 

van heffingen van alle -dus ook de kleinere- bedrQfsbouwpro
jekten; 

b.omdat kleine ekspansies in het kader van de normale groei niet 
belemmerd moeten worden. 

Het wetsontwerp laat vaststelling van de hoogte van h<:.·t heffings
tarief open bij algemene maatregel van bestuur.Het wetsontwerp 
noemt een percentage van 40~6 -..ran de gemaakte bouwkosten. De 
SER stelde in zijn interimadvies 20%. 
Dit percentage wordt in de memorre-van toelichting te voorzich- · 
tig genoemd.De bouwkosten bij industriele projekten maken gemid
deld 20 a 25% uit van alle investeringen in vaste ructiva.Een · 
tarief van 20% op de bouwkosten zou dus de totale investerings
kosten met 4 ·a 5% verhogen.In feite valt dit percentage nog lager 
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uit door de heffingsvr~e voet van ·!250.000. 
Een tarief van 40% komt uit op een gemiddelde druk van 8 a 10% 
op de totale nieuwe investering in vast aktief.Dit percentage 
wordt alleen bereikt b~ projekten van grote omvang.B~ kleinere 
projekten wordt dit percentage gedrukt door de heffingsvrije 
voet.'f1en kan ( •• ) niet stellen,dat dit voor noodzakelljke uit
breidingen en voor projekten van kleine bedrljven prohibitief 
werkt,indien zij die projekten beslist in het westen moeten re .. 
aliseren'(pg.l6). . · 
Voor enkele kategorieen gebouwen kan een lager tarief,20%, vast
gesteld worden.Voor kantoren en hotels bv. omdat hier de inves
tering in gebouwen een veel groter percentage uitmaakt dan bij 
de insustrie. 
Bij installaties kunnen alleen de totaal verrichte investeringen 
als hefi'infsgrondsl.ag dienen.De _gekozen 4096-heffing op bedrijfs
/gebouwen betekent een druk '\fan 8 a 10 % op de totale investeriii- .· 
gen.Daarom ~jkt een percentage van 8 voor installaties voor de 
hand te liggen.Omdat meer frekwent vernieuwing noodzakelijk is 
leidt een ongeveer gelljke druk tot een tarief van ~ -heffibg 
op de installaties. 

Hoewel de voorgestelde percentages in het definitieve wets
ontwerp tweemaal zo hoog liggen als de voorstellen in het 
SER-interimadvies,zijn deze percentages toch drastisch ver
laagd tov . het eerdere voorontwerp.Hierin werd voorzien in 
een heffing van 100% op investeringen in gebouwen en 12,5% 
op investe~ingen in installaties in de open lucht,waarbij · 
de eerste 100.000 (ipv. 250.000) resp . 1 mln. (ipv. 2 mln . ) 
onbelast zoudon blijven. · 
Na stormachtige kritiek van vele kanten zijn de percentages 
verlaagd tot de genoemde tarieven in het definitieve wets-
antwerp (2;pg . 86 , 87) . · 

Het CPB becijferde -globaal- een. teruggang in de ef'fektieve vraag 
naar bedrijfsgebouwen in het v1esten tgv. de voorgestelde heffing 
in het wetsontwerp van 10 tot 15;6. In het gehele land Z'JU hot een 
daling van 5% tengevolge hebben . De geschatte opbrengst zou ten 
hoogste 300 mln. bedragen. 
HET VERGUNNINGENSTELSEL. 
Bet zwaartepunt van de afremming in het wetsontwerp lag blj 
de heffingen.Het hvergunningenstelsel is een aanvulling op die 
punten,waar de heffing alleen onvoldoende remmend werkt of waar 
de overheid een sterkere greep op het investeringsverloop wil 
hebben : 
a . in het gehele gebied van de Rijnmond; 
b . in het gehele westen wat de vestiging van nieuwe kantoren en 

instellingen op administnatief terrein betreft.Onvoldoende ge~ 
·: motiveerde kantoorvestigingen moeten worden tegengegaan. 
c . bij de totstandkoming van alle grote projekten in heT westen: 

groter dan 1 mln. voor bedrijfsgebouwen en groter dan 5 ·mln. 
voor installa~ies . 

Ala de centrale overheid uit het oogpunt van haar ai"r.emmingsbe
leid de vergunning verle.ent (om andere redenen mag deze niet 
worden geweigerd) kan het projekt altijd nog door lagere over
heidsinstanties geweigerd \'lOrden bv. door het onthouden van een 
hinderwetvergunning. 
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De ·3e Nota R.O. (57) stelt dat bjj de beoordeling van de vergun
ningsaanvraag o.m. aandacht zal \'Iorden beste.ed aan het effekt 
op de woonfunktie van de steden,op de ontwikkeling van de groei
kernen en op het openhouden van het middengebied van de rand- . 
. stad. 
WIJZIGINGEN. 
Verschillende malen warden wijzigingen in het ontwerp aangebracht 
v66r deze in .feb.l974 als wet aangenomen werd door de .Eerste Ka-
mer. 
De belangrijkste daarvan zijn ( 69) : 
-het voorgest.elde lle.f.fingstarie.f van 40% werd teruggeschroe.fd 
tot 25~,wat · neerkomt op een druk van 5 a 6% op de ·totale in
vester1ngskosten ipv. 8 a 10 %. · 

-het gereduceerd tarie.f voor bepaalde gebieden binnen het westen 
/: en voor bepaalde typen gebouwen werd van 20~ . teruggebracht .op 

12 5%; 
-het standaardtarie.f voor he.ffing op installaties in de open lucht 

werd teruggebracht van 5% tot 3% (evenredig aan de daling van · 
het tarief voor gebouwen); · . 

-het werkingsgebied van de SIR beslaat nu de provincies Nd. Hol
land met uitzondering van de Kop van Nd . Holland en de aangren
zende gemeenten Alkmaar,Langedijk,Heerhugowaard en Sint Pancreas; · 

· zd .Holland uitgezonderdGoeree-Over.flakkee,en Utrecht (69); · 
-was oorspronkelijk een vergunning vereist voor alle gebouwen in 
het hele werkingsgebied boven 1 mln. en alle installaties bo-
ven 5 mln.,in de wet van .feb.l974 geldt dit nog alleen voor 
Rijnmond . Voor het overige westen geldt boven deze bedragen al
leen een meldingsplicht,tenzij het projekt meer kost dan 3· ml.n . 
(gebouwen) resp. I$ mln.(installaties);dan is een vergunning 

·vereist . · 
Belangrijk in de bepalingen van de SIR is dat veel punten daar- . 
in bij Algemene maatregel van Bestuur uitgewerkt of veranderd 
kunnen worden,zoals · 
-het heffingstarief (voor bepaalde gebieden . cq. typen projekten) ; 

. -vrijste llingen ( • , , , . , , , , · , , , , . ) ; 
-verruiming van het werkingsgebied in Zd.Holland:Goeree-Over .fl akke 

in Zeeland:Schouwen-Duiveland 
.. in Gelderland:de Veluwe met 

de aangrenzend.e , langs de ri vieren gelegen stroken land ( 69). · · 
Met bovengenoemde wijzigingen werd ·de SIR eind feb.l974 als wet .. 
aangenomen.Echter het in werking treden van de wet werd uitge
steld ivm. de ongunstige konjunkturele situatie . · 
Van de kant van het bedrjjfsleven (VNO ,Kamer van Koophandel Rot
terdam - VK 11/6/74) werd aangedrongen op volledige opschorting 
van de wet . . 
Met het oog op de konjunktuurwerden bjj de Tweede Kamer onder 
druk van mn. KVP en AR voorstellen ingediend om de wet SI~ zo 
te wjjzigen dat het werkingsgebied van het he.ffingen- en vergun
ningenstelsel teruggebracht werd tot de Rijnmond en het heffings
tarief voor gebouwen verder teruggschroe.fd werd· van 25% tot 10%. 
Ret 3%-tarief voor installaties zou gehandhaa.fd. bljjven.Buiten 
de Rijnmond zou alleen een meldingsplicht moeten gelden voor pro
jekten boven de 3 resp. 15mln.Na een melding kan de minister . 
binnen een maand de vergunning alsnog verplicht stellen • . 
Tegenover de · inperking van het toepassingsgebied van de hef.fing 
tot de Rjjnmond staat de voorgestelde uitbreiding van het 
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me1dingsgebied met de Ve1uwe. 
De indieners van de v.oorste11en tot wijziging,de ministers Lub
bers (E.Z.) en Gruyters (V.R.O.) en staatssekretaris Van Rooyen 
(Financieen),stellen dat het niet gaat om een principiee1 andere 
opzet van de wet.De voorstellen zijn alleen gedaan tbv~ de ekono
mische ontwikke1ing op korte termijn. 
Echter a1leen de inperking van het \'>lerkingsgebied wordt als 
tjjdeljjk beschouwd en niet de verdere verlaging van het heffings-

. tarief voor bedrijfsge bouwen; dat 1aatste is een voo;-stel tot .. een 
· bli,jvende afzwakking van de SIR (VK 19/19/74) •· > · 
Dit heeft tot gevolg .dat itt. het .oorspronkelijke ontwerp onder 
het kabiriet Biesheu-vel het aksent bij de SIR verlegd is van het 
-globale- heffingenstelsel naar het ~meer sprecifieke- vergun-
ningenstelsel (De Groene 4/12/74). · · . 
Door het aksent op de meldingen en de vergunningen te leggen zal 
het positief effekt voor de gebieden buitdn het westen nog ge-
ringer worden (51) • · · · · . 
J.H.Zoon (25):'Dit betekent in feite dat het beginse1 van de 
vrije keuze van vestigingsp1aats door de ondernemer niet langer 
onaangetast wordt gelaten.Immers,anders dan de heffingen die, 
als zij kunnen worden opgebracht,en zeker als zij kunnen worden 
doorberekend,de investeringen niet verhinderen,kan een vergun
ningensteleel ervoor zorgen dat een investering op_ een ·bepaa1-
de plaats niet .doorgaat.Daarom zijn vergunningen een meer effek- · 
tie! beleidsinstrument:in de Randstad gebeurt niet wat de over
heid niet wil;de buitengewesten worden niet afgescheept met de 
zwakke broedere die de heffing niet kunnen betalen•(pg.221). · 
Werd in de troonrede aangekondigd dat d~ -gewijzigde- SIR 1jan. · .. 
1975 in zou gaan,in dec.1974 werd het . inwerking treden uitgesteld · 
tot 1 maart 1975 (VK 13/12/74),om vervolgens . weer uitgesteld te 
worden. · 
In feb.l975 wordt opnieuw -door de KVP- . eem voorstel tot \vijzi
ging ingediend bovenop de_ ,in behandeling zijnde,wijzigingswet van 
de minister. 
In het KVP-amendement wordt het heffingstarie.f' op nul gesteld · 
en wordt de meldingsplicht voorlopig geschrapt . (VK20/2/75). 
De KVP-motie werd door de Twee~e Kamer aangenomen;de motie werd 
door minister Lubbers naast zich neer gelegd (VK 21/5/75) • . · 
Eind mei werd uiteindelijk het regeringsvoorstel ·tot wijziging van 
de Wet SIR door de Eerste Kamer aangeno~en (VK 28/5/75). · · 
De uitvoering van de SIR bleef echter vooralsnog _ we~r uit. 
Ret nieuwe. heffingstarief van de SIR is nu zo laag dat -zo becijfer 
de N.Nobe1 in het Financieel Dagblad 9/10/74- de fiskale tegemoet
koming van de inv-esteringsaftrek hoger uitvalt dan de belasting 
die met de SIR-he!fing opgelegd wordt,zodat per saldo nog een 
subsidie overblijft op de investeringskosten in de Rijnmond.. · 
Al .bij de parlementaire behandeling van de SIR kwam de vraag aan 
de orde of de bestaande fiskale faciliteiten van de vervroegde 
.afschrijving (met de mof$elijkgeid tot regionale differentiatie) 
en investeringsaftrek {geen mogelijkheid tot regionale differen
tiatie) niet voldoende zouden zjjn voor de investeringskontr8le. 
Dit werd door de minister ontkend omdat naast (fiskale) facili- · 
teiten en eventuele subsidies. ook behoefte bestaat aan afrem- · 
mingsinstrumenten.Echter de invoering van de SIR-heffing gaat 
niet gepaard aan een opheffing van de fiskale faci1iteiten in · 
het SIR-gebied;met de ene hand wordt teruggenomen wat de andere 
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hand gegeven heeft. 
Voor gebouwen gelden de volgende fiskale faciliteiten: 
l.voor investeringen in gebouwen buiten de randstad geldt de 
fiskale faciliteit van de vervroegde afsch.rijving (1/3 van de 
aanschaffings-/voortbrengingskosten,getemporiseerd over 2 jaar). 
2.voor alle investeringen in gebou\'ren over het gehele land ~eldt 

· de fiskale faciliteit van de investeringsaftrek van 2 x 8% {20 
ma,art 19?4 verhoogd van 2 x 5% naar 2 x 8%); · 
3.voor alle invESsteringen in installaties over het gehele land 
geldt de fiskale faciliteit van de investeringsaftrek van 2 x 4% 
{20 maart 19?4 ingesteld). 
Nu geldt in het gewfjzigde SIR-stelsel voor gebouwen_in de Rijn-_ 
mond een investeringsheffing van lO%,terw~l de investeringsaftrek 
n.b. gewoon blijft gelden. . 
De investeringsaftrek bedraagt 16% van de aanschaffings-/voort
brengingskosten,waaronder nu ook de SIR-heffing valt.Fiskaal ge~ 
zien vormt de heffing immers een stuk Vet::: <Le kostprijs. In de 

· loop van de jaren betaalt de fiskus aldus,via de afschrijving 
een gedeelte (Nobel stelt 50%) van de heffing terug. · 
Voorbeeld:een ondernemer investeert in Rijnmond in een · 
gebouw: -~ · • • • • -. • • • • • • • • • • • • • • • • ·1. 250~ 000 
10~ SIR-heffing over 1.250.000 minus . · 
250.000 ( vrijste1ling) • • • • • · • • • • • • • • • 100.000 

+ 
fiska1e kostprijs . . . . . . . ~ . . . . . . . . . 1.350.000 
Hiervan ga.at af de fiskale tegemoetkoming van de investerings
aftrek.Het tarief _van de vonnotschapsbela.sting is 48%;de tege- _ 
moetkoming bedraagt dus 48% van 1696 van 1.350.000:.. 103.680..:. 

kosten van het gebouw per saldo ••• • • • • • • • 1.246.320 
- ~, ,.. 
4-v 

Maw. per saldo blijft nog een subsidie van 3.680,- over bSgs 
een verhoging van de fiskale a.fschrijvingsbasis met 100. 
waardoor in het verloop van een aanta.l jaren 48% van 100.000 
= 48.000 door de fiskus wordt b~gedragen. 
Een zelfde soort berekening is op tezetten voor installaties 
waarvoor een SIR-heffing geldt van :;_, % en .een investeringsaf
trek van 2 x 4%. 
Nobel pleit dan ook voor schorsing van de investeringsa.ftrek 
voor gebouwen en installaties in de Rijnmond ipv. de invoering 
van een SIR -heffingenste1sel. 
Daartoe hoeft enkel ·een wets\rijziging plaats te vinden die regio
nale differentiatie in de investeringsaftrek toelaat. 
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2.4.6.7. DE NOORDEDJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ. 
De Noordeljjke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) is onderdeel no.4 . 
van het maatregelenpakket,genoemd op pg.2-87. 
Het onderstaande is een korte samenvatting van- en een vervolg 
op de bespreking van taken en mogelijkheden van de NOM in het 
proje~~verslag 73/74 (1). · · 
In ·1969 lanceerden de Pvd.A-kamerleden Oele en \vierenga bet ORI- · 

· plan ( Ontwikkelingsmaatschappij voor Regionale . Industrialisatie). 
De OR! zou een landeli,jke maatschappjj moe ten worden die via · re
gionale werkmaatschappijen het industrialisatiebeleid in bepaal
de regio's zou centraliseren.De ORI zou moetenbeschikken over 
eigen kapitaal,door de overheid ter beschikking te stellen. 
De ORI zou een vrij autonome maatschappij moeten worden die zelf 
de acquisitie van bedrijven ter hand· neemt,bemiddelt tussen be
drljven en het ministerie van E.Z.,z~lfstandig beslissingen neemt 
over premieaanvragen beneden het premiemaks. en over andere ves
tigingsfaciliteiten en die kan deelnemen in bestaande of nieuwe 
ondernemingen. · 
Het plan 'trlerd door ;: ~._ minister De Block_ en later ook door 
Langman en Nelissen afgewezen. · 
Nadat het plan bij de behandeling van de Nota Noorden des Lands 
1972 in aug.l973 opnieuw aangekaart was door Wfrenga kondigde 
begin 1974 minister Lubbers de oprichting aan van de N.V.Noor-
delijke Ontwikkelingsmaatschappij ,die op 19/3/74 officieel 
zijn beslag kreeg. · 
Het werkterrein van de NOH is beperkt tot de drie noordelijke 
provincies inkl. de kop van Overijssel. · 
De statuten van de NOM zijn aan het eind van dit hoofdstuk ale 
bijlage 2 toegevoegd. 
DOEL. 
De NOM heeft ten doel'een bijdrage te leveren aan de verbetering 
van de sociaal-ekonomische struktuur en de werkgelegenheid in 
bet noorden des lands'(statuten art.2). · 
Het ontbreekt aah een ekspliciete doelstelling mbt. bestrij-
ding van de strukturele werkloosheid,wat ook in de praktijk van 
bet NO:r-1-werk naar voren komt. Zo merkt de PvdA-\'Ierkgroep Werk
gelegenheid t64-) op 'dat de direktie ven de NGr1 ·een interpreta
tie aan haar doelstellingen geeft die teveel gericht is op 
het bedrjjfsekonomisch rendement -'i>Teliswaar op de iets langere 
termijn- en te\veinig op het behoud en de uitbreiding van de werk
gelegenheid' • 
MIDDELEN. 
De vennootschap,die aangegaan is voor onbepaalde tijd,tracht 
haar doel te bereiken door (ar~.3): 
a.het stimuleren van initiatieven tot oprichting van nieuwe 
ondernemingen en van deelneming in het kapitaal van nieuwe en 
bestaande ondernemingen,alsmede het zelf oprichten van nieuwe 
ondernemingen en het zel£ deelnemen in het kapitaal van nieuwe 
en bestaande ondernemingen. . 
Het deelnemen door de vennootschap vindt plaats door het verwer
ven van aandelen (verschaffen van risikodragend kapitaal aan · 
de onderneming).Wil een projekt hiervoor in aanmerking komen 
dan moet deomvang voldoen aan dezelfde min.grenzen als .bij de 
IPR-regelingen:voor uitbreidingen een min.investering in vast 
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aktief van 0,5 mln. en voor nieuwe vestigingen van 0,4 mln. 
Minister -Lubbers (65):'Juist omdat een tekort aan risikodra

gend kapitaal bjj verschillende ondernemingen een konkrte be
lemmering kan zjjn voor een gezonde opbouw van aktiviteiten. in 
bet noorden is het aannemeljjk dat de NOM bier het zwaartepunt · 
van haar werkterrein in dit opzicht zal vinden ( ••• ).Ook dien
en studies te worden gemaakt van produktiemogelijkheden die 
niet door het partikulier initiatief zijn aangegrepen maar wel
licht door de overheid zelf ter hand genomen kunnen worden'. 
b.acquisitie van bedrijven in binnen- en buitenland; 
d. begeleiding ·van ondernemingen die vest~.ging in het noord.en 
des lands overwegen dmv.: 

l.het geven van voorlichting en adviezen; 
2.het bemid~elen bjj de aanvraag van vergunningen,premies e.d.; 
3.het ontwikkelen van initiatieven,di3 bijdragen tot het in _ 

stand houden cq •. . het ·tot stand komen cq. het versterken 
: van perspektief blaende ekonomische aktiviteiten in bet 

noorden des lands. · 
Overleg en koordinatie van taken moet plaatsvinden met de Ne
derlandse Herstruktureringsmaatschappij (NEREM) ,de Nationale . . 
Investeringsbank (NIB),de ETI's,Cie.Industrievestiging Gronin~ 
gen (CIG),de Industrialisatieraad der Friese kernen en de 
Drentse Beheerscie.Industrialisatiefonds (BIF).Wat . betreft de 
acquisitieaktivitetten bete~ent dit een koordinatie en geen . 
centralisatie bjj de NOH . (65) _(een centralisatie die het ORI-plan 
wel voorstond). . . . . 

· KAPITAAL EN AANDELEN. 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 5 mln. 
(oorspronkelijk 1 mln.(65) ),verdeeld in 5000 aandelen van f 1000 
waarvan 4000 nog uit te geven. 
De aandelen zijn gesteld .op naam (van de staat);de staat is 
enig aandeelhouder van de NOH. 
De NOM verkrijgt haar middelen,afgezion van verhoging van het · 
aandelenka:pitaal,primair uit door de staat gegarandeerde le
ningen (65).Het gegarandeerde leningplafond werd. voor 1974 be
paald op 50 mln.Gesteld "'rerd dat dit plaf'ond zou worden gerela-
teerd aan de aardgasbaten voor de staat. . 
Dit werd door minister Lubbers later teruggebracht tot een 
'psychologische' cq. 'pragmatische' relatie •• 'Als in de toe
komst de aardgasbaten dalen,komt hierdoor de herstrukturering 
van het noorden niet in gevaar.De basis van de fin~~ciele hulp 
aan dit gebied is niet bet feit dat er aardgas wordt gevonden' . 
(VK eind'73). H~w . door de relatme 'hogere aardgasbaten ---- . 
hoger leningplafond' om te ker~n tot de relatie 'lagere aargas
baten ---- lager leningplafond' wordt beargumenteerd dat een 
'harde' koppeling van leningplafond aan aardgasbaten ~bv. als. 
een bepaald percentage daarvan) niet wenselijk is.In feite zal 
van een daling van de aardgasbaten _voorlopig geen sprake zjjn. 
Bij de rijksbegroting voor 1975 (52) wordt gesteld'dat tegelijk 
met de belangrijke stijging van de aardgasbaten in 1975 en 1976 
ook een forse verhoging van het leningplafond van de NON ge
paard is gegaan.Het plafond dat voor 1974 op 50 mln. was vast
gesteld is nl. voor 1975 en 1976 telkens met 25 m1n. v~rhoogd'. 
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Wierenga pleitte vooreen duidelljke koppeling aan de aardgas
baten:'Aardgas is een relatief snel verdwijnende welvaartsbron, 
die vervangen moet worden door een andere.Aardgas moet daarom 
bijdragen tot de strukturele versterking van onze ekonomie.Dat be- . 
tekent een verdergaand en meer gericht beleid dan het van .jaar 
tot jaar zomaar opnemen van de aardgasbaten in de staatskas._ 
Versterking van een Z\'lakke regio en daarmee van onze nationa- . 
le ·ekonomie en bestemming daarvoor van een deel van de aard
~asbaten hebben · meer met elkaar te maken dan velen wel denken' 
(De Tljd 19/3/74). . 
De minister van E.~. heeft tegenover het parlement de uitein- . 
del~ke verantwoordelijkheid zowel voor de gelden,die besteed 

·worden als voor het goed funktioneren van :de NOM.Eventuele 
staatsdeelneming betrekt de minister van Financieen bij de NOM . 

/ (65). . 
' BESTUUR. 

De vennootschap wordt bestuurd door een direktie,bestaande 
uit een of meer direkteuren,onder . toezicht van een raad van kom-. 
missarissen.De direkteuren woDden benoemd en kunnen worden ge- · 
schorst of ontslagen door de algemene vergadering van e~ndeel
houders,de raad van kommissarissen gehoord~ . 
Bij belangrljke beleidsbeslissingen,nl. mbt. a.het nemen van 
aandelen en verstrekken van andere financieringsmiddelen; 

b.het bescbikken o
ver deze aandelen; c.het opnemen van 
geldleningen,he~ft de direktie behalve de goedkeuring ~van de 
raad van kommissarissen ook de goedkeuring nodig van de alge- · 
mene .vergadering van aandeelhouders. 
In de raad van kommissarissen hebben 9 kommissarissen zitting, 
die worden benoemd (en kunnen worden geschorst of ontslagen) 
door de algemene vergadering van aandeelhouders,tw.: 
a.een voorzitter; 
b.een lid van elk kollege van g.s. van de provincies Groningen, 

Friesland,Drente en Overljssel; 
c. een \'Jerkgeversvertegen\'loordiger; . 
d.een werknemersvertegenwoordiger; 
e.een funktionaris van het ministerie van E.Z.; 
:r. , , , , , , , , , , , , Financieen; 
De centrale overheid is alleen-bezitter van een aandelenkapitaal 
vanl mln.Gezien de positie van de_ aandeelhouders ,die in werke- · 
lijk belangrijke kwesties het laatste woord hebben,pleit de PvdA~ 
werkgroep (64) voor een aandeelhoudersschap voor de noordel~~e 
provincies;deze moeten een meerderheidsbelang verwerven ,zodat . 
de Staten een bepalende invloed hebben en daarmee de uitvoering 
van een stuk regionaal beleid gedecentraliseerd wordt. 

· · (wierenga stelde daarentegen dat de provincies in het huidige 
stelsel,waarbij ze elk een kommissaris in ·de raad van bestuur 
hebben,veel meer invloed hebben.) 
Tevens moeten arbeidersbelangen direkt in de leiding van de NOM 
worden behartigd door een direkteur uit vakbondskringen,aldus 
de PvdA-werkgroep. · 
In de derde plaats moet de vergadering van de raad van kommissa~ 
rissen en het advieskollege,waarin vertegenwoordigd noordelij-
ke gemeentebestuurders, \'lerkgevers en werknemers, openbaar zijn. 
Dit alles tbv.-een demokratische kontrole aan de basis; 

-een zekere regionale autonomie; · 



2-110 

-een vergroting van de invloed van de werknemers; 
-een vergroting van de slagvaardigheid vap. de NON. 

Dat de eisen mbt. demokratische kontrole,regionale autonomie 
en vergroting van de werknemersinvloed op zijn plaats zijn bewees 
de aa:b.stelling in maart 1974 van ir.Bosma,oud-voorz~tter van 
bet VNO,tot president-kommissaris van de NOM buiten provin-
ciale staten om (WC 26/2/74,5/3/74) •). · 
Omdat .bet IBN (IndustrialisatieBureau Noorden des Lands;vnl. 
~cquisitie en bemiddeling) in de NOM opging werd aanvankelijk 
de direkteur van bet IBN,Ir.Bloemendaal tevens direkteur van 
de Nm1.Een direkti~lid van de NIB (Nationale Investerings
bank) werd mede-direkteur. 
In maart 1975 werd ir.H.\visman,oa.direkt&ur van de Nederlandse · 
Wegtankermaatschappjj,de opvolger van Bloemendaal:ook hlj is 
afkomstig uit werkgeverskringen (WC 7/3/75). 
Ook tegen daze benoeming rezen tal van protesten uit staten-
en vakbondskringen. · 
Demokratische kontr8le wordt doo:D de NV NOM bij voorbaat onmoge
lijk gemaakt door haar weigering tot nu toe resultaten van haar . . 
werkzaamheden aan de openbaarheid prijs te geven.Dit,omdat bedrij
ven,waarmee men in onderhandel~ng is (geweest),dit niet op prijs 
stellen (gedeputeerde Haering). · 
BET OPRICHTEN VAN STAATSBED~N. 
Zoals uit art.3 van de statuten blijkt heeft de NOM en dus de 
staat de mogelijkheid tot meerderheidsdeelname in bet aandelen
kapitaalvan bestaande of ni~uwe ondernemingen en tot het zelf 
oprichten van bedrijven. 
In alle d.rie de · gevallen spreekt men van staatsbedrijven (itt. 
bed.rijven 'tlaar de staat een minderheidsbelang be zit). · 
Het stichten van staatsbedrijven anders dan om nationaal-ekonomi-

·scbe ·motieven,zoals bij .DSM en -oorspronkelijk- Breedband (1), 
vormt een principiele beleidsombuiging:nooit eerder is dit · 
ala regiona~ beleidsinstrument gehanteerd (in het incidentele 
geval van de DAF-vestiging in Born was sprake van een mimer-
heidsdeelname van de staat en dan nog via DSM). · 
W~l bestond sinds jan.l967 voor de uitvoering van bijzonder , 
waardevolle projekten in bet noorden of Zd.Limburg in inciden
tele gevallen de mogelijkheid tot staatsdeelname in het aandelen-

. kapitaal als de ondernemer dit een aanvaardbare financierings
mogelijkheid vindt (zie :pg.2-53).De NOH daarentegen kan in prin
cipe geheel los van het partikulier initiatief overgaan tot 
stichting van volledige staatsbedrijven. 
De oprichting van staatsbed.rijven door de NOM is tot nu toe 
echter alleen maar een principiele mogelijkheid gebleven;in de 
praktijk heeft de NOM er nog geen gebruik van gemaakt. 
Juist een meerderheidsbelang of een alleen-aandeelhouderscbap 

')Wierenga deelde de bezwaren tegen de benoeming v~n Bosma 
niet:'Omdat in de ondernemerswereld nogal wat bezwaren beston
den tegen de opzet van de NOl-l -overigens ten onrechte want ken
nan onze buurlanden ook al niet .dergelijke staatsinvloeden?
vanwege de staatsparticipatie,is bet belangrijk dat door het aan
zoeken van iemand uit de . eigen krir-g een deel van bet wantrouwen 
wordt weggenomen• (VK 5/3/74). 
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van de staat in een bedr~f vormt de materiele voorwaarde 
om principieel andere motieven in het beleid ·;· van die onder
neming te betrekken;mn. de werkgelegenheidsb.elangen kunnen dan 
een veel groter gewicht kr~gen. 
De toelichting op het punt van staatsparticipatie,de antwoor
den van ministeriele z~de op de -aanvankel~ke- schrikreakties . 
uit de ondernemershoek,het aanstellingsbeleid bij de NOM en 
de praktijk van het NOM-werk - l~ken er allen op te wijzen dat de 
principiele mogel~kheid van stichtihg van staatsbedrijven 
uit motieven van werkgelegenheid en sociaal-ekonomische struk
tuur van de stree~ in de NOH is opgenomen om tegemoet te komen .. 
aan eisen uit de noordel~Ke regio's terwijl anderzijds in de 
prakt~k de boot wordt afgehouden om de ondernemerswereld niet 
tegen zich in het harnas te jagen. . _ -
De brief van Lubbers (65) gaf nogal een relativerende toelich-. 
ting :(pt.3,pg.2) 1 0ok dienen studies te worden gemaakt van · · 
produktiemogel~kheden die niet door heli partikulier initiatief 
zijn aangegrepen,maar wellieht door de overheid zelf ter hand . 
kunnen worden genomP.n.Concrete projecten uit het bovenstaande 
voortvloeiende zullen daarna moeten worden gee·valueerd op hun 
merites voor de \'Ierkgelegenheid en de versterking van de soci
aal-economische struktuur van het Noorden des Lands,waarbij re- · 
delijke perspectieven dienen . te bestaan dat zij na een aanloo:E- · 
periode een voldoende .bedri.ifseconomisch renaement hebben en 
op eigen kracht i""il'"d'e markt kunnen opereren • .• -
En .verder (pt.4 pg.2): . . 
1Het beheer ~door de NOM) van het verstrekte risicodragende · 
kapitaal ( ••• ) zal verschillen al naar de participatie beperk
ter of omvangr~ker is.Niettemin zal steeds ruime armslag aan 
de dageli 'kse leidin van de betrokken ondernemingen diener! te 
worden r:;eq:even, oo ~nd~en he ri,sico ragen ap~. aa uJ.tslui tend 
door de N8M .wordt verschaft.~aw. de NOM uient niet in de nor
male funktionering van he~ management te intervenieren. 
Wel is het in de meeste gevallen nodig,in het kadervan de be
heersfunktie,betrokken te z~n b~ voor de onderneming belangrjj
ke beleidsbeslissingen.Het toezicht zal in de regel kunnen 
worden gedelegeerd aan een toezichthouder of kommissaris 1 (on
derstreping j.v.). 
Bij de installatie van de raad van .kommissarissen onderstreepte 
Lubbers nog eens 'dater aan · staatsdeelname in bedrijven een 
labeltje van tijdelijkheid hangt 1 (\vC 22/3/74). · 
Oud-direkteur Bloemendaal van de NOM voegde er zelfs aan toe 
dat omzetten van bestaande ondernemingen in staatsbedrijven 
door verwerving van een meerderheidsaandeel bij het inbrengen 
van risikodragend kapitaal zoveel mogel~K vermeden dient te ~ 
worden (WC 2/7/74). · 
Dus enerzijds. wel mogelijkheden ¥oor stichting van staatsbedrij
ven 1ie voldoen aan kri teria van v1erkgelegenheid en sociaal
ekonomische struktuur (imme~s de primaire doelstelling van · 
de NON is op deze kriteria gebaseerd),anderzijds de eis dat 
deze na verloop van t~d een voldoende bedr~fsekonomisch ran
dement hebben en dan op eigen kracht in de markt kunnen 
(moeten?) opereren,met alle risiko 1 s van dien mbt. hat werk
gelagenheidsbeleid ed. van de onderneming.Maw. het staatsbedrijf 

zou een tijdelLjke zaak zjjn,als die al van de grond komt :bij het 
verwerven van aandelen in bestaande ondernemingen wordt gestreefd 
naar een minderheidsaandeel voor de NOM,zodat dan geen sprake 
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is van staatsbedrijven. 
Enerzijds zal het beheer van het risikodragend kapitaal dat 
aan bestaande of nieuwe ondernemingen verstrekt is,verschil
len al naar gelang de staatsparticipatie,anderzijds dient de 
NOM niet in de normale funktionerin~ van het management te . 
intervenieren,alleen bij belangrijke (?) beleidsbeslissingen dient 
de NOH via een toe zichthouder of kommissaris betrolcken te 
zijn;dat geldt zelfs in het geval dat het totale aandelenpak-
ket in banden van de N01>1 is en het bedrijf in fei te 100 .·'% 
staatsbezit is.Bij inbreng van risikodragend kapitaal wordt 
zoveel mogelijk gestreefd naar een minderheidsaandeel voor de 
staat. 
Het punt vari tijdelijkheid viel de PvdA-werkgroep 'Werkgelegen
heid' aan (64):'wanneer bedrijven door staatsdeelneming weer : 
rendabel worden gemaakt,moet de overheid zich blijvend in het 
beleid kunnen laten gelden! 
Het VNO reageerde in'De Onderneming' d.d.B/2/74 ala volgt op 
de aangekondigde oprichting van de NOM: · 
'Aanvankelijk wareri wjj niet zonder bedenkingen tegen een derge- · 
lijk instituut,maar onze bezwaren zijn door de minister voor 
een belangr~k deel weggenomen nu bl~Kt dat het niet in de be
doeling van de overheid ligt zel£ bedrijven in het noorden te 
stichten.De activiteiten van de NOM zijn dus van aanvullende 
aard.Met andere woorden:het initiatief blijft daar waar het 
hoort -bij het bedrijfsleven'. 
In ?De Onderneming'd.d. 22/2/74 reageert Wierenga op dit arti-. 
kel:'Waaruit blijkt dat het niet in de bedoeling ligt zelf be
drijven in het noorden te stichten,is volstrekt onduidelijk.In 
de brief (van minister Lubbers) wordt er diverse malen over 
gesproken ( ••• )'.'Het is het meest principiele punt mbt. de 
oprichting van de NOM ( ••• )'.'Dit betekent overigens niet 
dat het oprichten van nieuwe eigen bedrijven de voornaamste 
taak van de NON zal zijn.Verre van dat.Haar voornaamste taak 
zal zijn,dmv. het beschikbaar ~tellen vanrisicodragend kapi
taal,de uitbouw van bestaande noordelijke bedrijven te versnel
len .. en om tesamen met particuliere ondernemers nieuwe bedrij
ven. te stichten.Haar dit neemt niet weg,dat als het bedrijfsle
ven ergens niet kan of wil investeren,waar dit uit sociale over
wegingen wel nodig is ,de NDr1 zelf bedrijven kan oprichten. 
Mogelijk lijkt me dit zeker omdat de praktijk heeft uitgewezen 
dat investeringen in mn. O.Groningen wel eens achterwege blij
ven omdat men sociale onrust vreest en niet omo<'redenen van 
economische aard'. · · 
Tav. de bezwaren van het VNO tegen de NOM uit een oogpunt van 
'konkurrentievervalsing' merkt Wierenga op dat iedere stimule
ringsmaatregel,dus ook een investeringspremie,konkurrentie- . 
verstorend kan \'ierken. 'Ret lijkt me geen ramp. De minister-onder
nemer Lubbers tilt er ook niet zo zwaar aan.Hij stelde op 4 sept. 
in de Kamer onder meer :'Het zal wel duidel~K zijn dat vanuit 
de optiek van de verantwoordelijkheid van de overheid het in be
paalde situaties noodzakelijk kan zijn bedrijven te stichten, . 
die een aantal jaren niet aan de· rendementsnormen zullen kun
nen voldoen.Criterium is het versterken van de werkgelegenheids
structuur :in 1?-et noord~n,m~. o~ langere termijn.IJ; hec:ijt e~a~n 
te zeggen dat ~n het cr~ter~um ( ••• ) opgesloten l~gt het beg~n
sel van de continufteit en daarmee ook een minimum aan renta
biliteit'.Deze uitgangspunten gelden zcwel voor participaties 
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a1s voor eigen bedrijven van de NOM.Het is bepaa1d niet uit
ges1oten -we1licht eerder regel-. dat de NOM daarbij grotere 
risico's neemt en ook kan nemen dan het bedrUfs1even bereid 
is te nemen of kan nernen ( ••• ) • Het gaat er maar om welke as pec
ten men het zwaarst laat wegen:de economische of socia1e'. 
Onthutsend is het komtnentaar van het VNO op deze reaktie: 
'.Ook wij hebben de moge1Ukheid onderkend dat er een accentver
schuiving o: in doelstelling en \verkwijze van de N0~1 zou kunnen 
optreden,inde richting als door dhr.vlierenga voorgestaan. 
Daarom hebben wjj in het overleg met het ministerie van E.Z. 
daarover onze zorg uitgesproken.Wij hebben daarbij begrepen dat 
een dergelUke accehtverschuiving niet in de bedoeling van de 
minister ligt en in di'e zin is de nota van de minister "door 
ons dan ook geinterpreteerd' (De Onderneming 22/2/74). 
Het antwoord van minister Lubbers eind. 1974 op Vragen van het . 

. f VVD-Tweede-Kamerlid Van Aerdenne is onthullend mbt. de kwestie ·. 
· of het funktioncren van de NON tot dan toe een principie1e 

koerswijziging in het regionaa1-ekonomisch beleid met zich had 
meegebracht:'Ik ben het eens met de noodzaak .van een goed 
ondernemingsk1imaat ( ••• ).Nbt. de zorg die de geachte afge
vaardigde heeft over de persoon1jjle ontp1ooiingsmoge1ijkheden 
van de ondernemer kan ik de geachte afgevaardigde wel1icht ge
rust ste1len met de medede1ing dat er van ondernemerszijde een 
grote belangstelling is voor de mogelijkheden van de NOM•(52). 
Maw.bedrijven kloppen bjj de NON aan voor steun in de vorm van 
minderheidsdee1name in het aandelenkapitaal of anderszins ·ver
schaffing van risikodragend kapi taal ipv. -dat de NOM serieus 
moge1ijkheden voor de stichting van eigen bedrijven of overname 
van bestaande ondernemingen onderzoekt. 
~Iets,waar oa. ook Mul1er,werknemersvertegenwoordiger in de raad 
van kommissarissen van de NOM ,voor pleit;een greep van de 
gemeenschap op investeringen door stichting van staatsbedrij -
ven via de NOM is noodzakeljjk,temeer omdat 25 jaar premia
rings- en .in,frastruktuurbeleid onvo1doende effekt hebben gehad 
(WC 15/2/75,7/3/752· 
De NVV-werkgroep 'Noorden des Lands' schreef aan de -toen nog 
te installeren- NOM:'A1s Nederland niet afwijkt van de EEG-afspra
ken mogen wij in het noorden geen ontwikkeling verwachten op 
brede basis' (WC 14/3/74). . · · · . 
Het -niet a11een in incidentele geva11en- oprichten van staats
bedrijven tbv. de regionale stimulering zou buiten de EEG
richtlijnen val1en. 
WAPENFEITEN VAN DE NOM TOT ~10 TOE. 
Tot nu toe is over de werkzaamheden van de NOM niet .meer bekend 
dan . de sporadische gegevens die daarover in de . pers doorge
sijpe1d zijn. De NOM zelf heef·c nog geen vers1ag van haar werk
zaamheden in de openbaarheid gebracht -een punt van kritiek van 
de PvdA-werkgroep '\verkge1egenheid' (64). 
Hieronder worden gegevens mbt. de NOM-werkzaamheden,voorzover 
daarover bericht werd in de Winschoter Courant (WC) en de Volks-
krant (VK),chronologisch weergegeven. ·. 
PvdA-Kamerleden pleiten voor de inschakeling van de NOM om het 
bedrijf. Felger in Emmen te redden (\'IC 14/2/74). 
Door de papier- en karton.fabriek Union in Oude Pekela wordt bij 
de NOM een projekt ter verwezenl~cing ingediend;een nieuwe 
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· papierbaan (\VC 23/3/?4). 
Kappa gaat in Winschoten de papier- en kartononderneming OKTO 
bouwen die ongeveer 160 mensen werk gaat bieden.In het aandelen
kapitaal van 25 mln. =~ ·neemt de NOM voor 49% deel.Daarnaast . 
ward een investeringspremie uitgekeerd,die vermoedel~k boven 
bet 3 mln. maks. uitging. 
Tgv. de NO:t-1-deelname en de vestigingspremie is bet bedrijf in 
O.Groningen terecht gekomen ipv. in Belgie (WC 29/5/?4). 
Sinds de opricbting van de NOH bebben meer dan 30 bedr~ven in-. 
teresse getoond voer NOM-deelneming;hiervan z~n er 19 overge
bleven.4 Daarvan komen van buiten het noorden en overwegel){len 
gebeel nieuwe vestiging in bet noorden (WC 2/?/74). 
De matrassenfabriek Droge BV in Winscboten zoe:ijt ivm dreigende 

( reorganisatie steun bij de NOM (WC 12/9/?4). · 
De NOM gaat voor 0,4 mln. deelnemen in de pas opgericbte ·kunst
stofverwerkende onderneming Foacon-Holland B.V. in Heerenveen · 
(\'IC 18/9/74). · . . . · · 
Wierenga .merkt op dat de NOM tot nog toe nauwelijks is toegeko~ 
men aan aktieve acquisitie en bet ontwikl~elen van eigen initi
atieven.'Men beeft nog teveel passief gewacht op ondernemers 
die vragen om NOM-deelname met risicodragend kapitaal'.De wil 
ontbreekt nog om zelf initiatieven te ontplooien waar dit van
wage een struktureel slechte werkgelegenbeidssituatie nodig is. 
Bosma stelt dat bepalingen over reorganisaties,bedrijfsvoering 
en sociaal beleid verbonden kunn9n gaan worden aan NOM-deelne
ming.Bij een nieuw bedrijf kan invloed op de plaats·van vest{ging 
worden uitgeoefend (VK 11/10/?4). · 
Oa. met medewerking van de NOIV! is de machine- en konstruktie
fabriek Zwalve B.V. in Oude Pekela,die door slecht beheer fail
liet dreigde te gaan,onder hetbeheer van een sticbting ge
bracht (we· 2/11/?4). · · 
Wierenga kritiseerde de NOM omdat deze geen risikodragend kapi
taal steekt in Droge.Op zijn boogst zal hier eenkrediet ver
leend worden.Wierenga stelt dat verliesgevende bedrijven met bet 
oog op de toenemende strukturele werkloosbeid,niet blj uitzon
dering,maar als regel steun van de regering dienen te krijgen 
in de vorm van riaikodragend kapitaal;het bedrijf hoeft daar geen 
rente over te betalen en de staat· krijgt,als het bedrijf weer 
goed loopt,een deel van de winst terug.~WC 4/11/?4). 
Besprekingen worden geopend tussen de macbinefabriek Zijlstra 
en Bolhuis in Veendam en de gemeente,NOM en EZ,over mogelijke 
uitbreiding cq.overplaatsing van het bedrijf (WC 7/12/?4). 
Bloemendaal kondigt een buitenlandse vestiging bij de Eemsbaven 
aan,waarin de NOM zeer waarscbijnlijk voor enkele tientallen 
miljoenen guldens risikodragend kapitaal gaat deelnemen. 
Daarnaast valt -volgens Bloemendaal- binnen een half jaar een 
beslissing te verwachten over vestiging van een · chemiscb 
komplex van het Italiaanse konsern rlonte Edison aan de Eems
haven.Al ruim een ~aar \·torden besprekingen tussen dit bed.Dij! 
en de NOM gevoerd.\VK 11/12/74). . 
Op voorstel van de direktie van OKTO breidt de NOM haar deel-



2-115 

name in deze onderneming van 18 mln. met 5 mln. uit.-
(Niet duidelijk is of de NOM daarmee meer dan 49?6 van het aan
delenkapitaal bezit). 
De NOH gaat voor 2 mln. deelnemen in de kartonfabriek 'Ons 
Belang' in Stadskanaal,die door het Hoogkerker kartonbedr~f 
'De Balm' (op dez·e voorwaarde) wordt overgenomen (\-10 13/12/?4). 
De werkgroep 'Werkgelegenheid' van de PvdA-Groningen biedt · 
bet rapport 'Naar een ·slagvaardige NOM' aan minister-president 
Den Uyl aan.De belangrijkste eis van bet rapport is dat de noor
delijke provincies aandeelbouder van de NOM worden en daardoor 
een meerderheidsbelang ver\'lerven. Provinciale Staten bebben dan 
een bepalende invloed in het NDr·l-beleid.Ook in dit rapport ·· . r,, 
wordt de inogelijkheid van staatsbedr~ven onderstreept. ('tiC 5/4/75). 
Den Uyl wappert op de PvdA-bUeenkomst in Emmen met een briefje 

1van f 100 als prijs voor diegene die de regering een idee aan 
· de hand kan doen ,,oor het opricbten van een staatsbedr~ ,dat 
de werkgelegenheid in bet noorden ten goede komt;( ••• )'dan 
moet er natuurlijk wel meteen bijgezegd \'Iorden welke produkten 
een dergelijk bedr~if kan rnaken en waar ze te verkopen zUn.Boven- . 
dien moet zo'n bedr~f perspektief bieden!~'Minister en amb
tenaren werken er voortdurend aan,maar dat is niet zo eeni.roudig'. 
(we ?/4/75). · 
Billiton')Delfstof:t;en B. V. wil · samen met Norsk Hydi-o uit Noor
wegen een begin maken met de winning en verwerking vari een 
deel van de i~mense hoeveelheden m~gnesium- en kaliumzouten 
in Noord Nederland en wel in z.o.Groningen en N.O.Drente.Eks
ploitatie is technisch en ekonomisch nu wel mogelijk (itt.vroe
gere plannen van de Shell). 
De bij Veendam te winnen zcutoplossing zal per pijpleiding naar 
de Eemsmond (gedep.Heering pleit voor Delfz~l) vervoerd worden. 

· Hier wil Billiton de magnesiumzouten gaan verwerken tot magne
siumoxyde (grondstof voor vuurvast stenen) m Norsk Hydro wil 
bier een r.a.ffinagefabriek vestigen. In totaal betekent di t werk 
van redelijke· kwaliteit voor 200 man.Vervolgens zullen de zouten 
vervoerd worden naar de bedrijven van Norsk Hydro in Noorwegen 
om verwerkt te worden tot magnesiummetaal.Deze produktie wordt 
in Nederland niet baalbaar geacbt gezien de grote hoeveelbeden 

· ( dure) energie die biervoor no dig is. . 
. De definitieve beslissing voor bet projekt wordt in 19?6 geno

men. 
Statenlid ]'lokstra bekri tiseerde ·de keuze van de Eemsmond voor . · 
de verwerking ipv.Veendam cq. O.Groningen;'We balen op deze 
manier O.Groningen nooit een keer uit de impasse'. . 
Gedep.Heering stelde daartegenover dat het .vervoer van de 
zoutoplossing per pUpleiding naar ADelfzijl goedkoper is dan 
het transport van de balfprodukten van Veendam naar de havens.(VK . 
. we B/4/?5). 

Wetbouder Flokstra van Winscboten pleit voor verwerking van de 
kalium- en magnesiumzouten in O.Groningen;anders gaan na de 
zoutwinning en het aardgas nu ook de revenuen van de kalium
en magnesiumwinning weer naar elders,zonder dat het wingebied 
er zelf merkbaar van profiteert (WC 10/4/75). · . 

. \ietbouder Beyert van Delfzijl oppert de mogelijkbeid tot sticbting 
van een staatsbedrUf door de NOM om te voorkomen dat de kalium
en magnesiumzouten in Noorwegen verder worden verwerkt ipv. in 
bet noorden van Nederland (VIC 15/4/?5). 

') dochteronderneming van de Shell 
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Op het Volkskongres te Gronineen wordt gesteld dat de kalium
en magnesiumzouten gewonnen moeten worden in het belang van de 
bevolking;de oprichting van een staatsbedrijf. door de NOM is 
daartoe de aangewezen weg (66). 
Op vragen van het CPN-kamerlid Fre Neis antwoordt minister 
Boersma dat vervaardiging van magnesiummetaal in Groningen 
niet haalbaar is vanwege de hoge elektriciteitsprijs. 
Wierenga onderscbreef di t: 1 we moe ten zuinig zijn met het aard- .· 
gas 1 ;Meis daarentegen:'Het is een schandaal dat de hoofdbedrij
ven .van zich vestigende industrieen naar het buitenland gaanl 

. Wierenga stelde wel dat de staat in de fabrieken voor de winning 
van magnesium een fneerderheidsbelang moet krijgen; 1 er)loeven geen .. ,: 
miljoenen guldens aan partikulieren verloren te gaan 1 (WC 23/4/75) . 
De PAK-fraktie van Delfzijl dient een motie in om de koncessie
aanvraag van Billiton-Norsk Hydro voor winning van de magnesium
en kaliumzouten niet te honoreren:de regering moet samen met 

. de NOM en de provincies de winning en ook de verwerking tot 
magnesiummetaal ter hand nemen.Voor het produktieproces moet 
goedkoop aardgas ter beschikking \'Iorden gesteld (WC 25/4/75). 
De streekraad. o.Groningen neemt een resolutie aan .' .om de ver
ruimde mogelijkheden van de NOH (verhoogde lening:plafond) mn. 
O.Groningen ten goede te laten komen (WC 28/4/??J 
Het gewestelijk bestuur van ·de PvdA in Groningen stelt dat de 
winning en verwerking van de zouten geheel in Nederland cq.het 
noorden moet plaatsvinden.De NOM moet daartoe een staatsbedrijf 
stichten of een bedrijf waarin de staat een ruim meerderheids- . 
belang heeft (WC 29/4/75). . 
Wethouder Beijert van Delfzijl stelt dat de totale magnesiumver
werking in het noorden van het land moet plaatsvinden en niet 
-voor een deel- in Noorwegen;dan is er behalve werk voor 200 
man werkgelegenheid voor nog eens 400 a 500 man.Omdat levering 
van goedkoop aardgas neerkomt op overheidssteun tbv. de winst
marge van een partikulier bedrijf ligt een overheidsbedrijf ee~
der voor de hand. · 
Waarnemend direkteur Kappel van de NOM stelt daartegenover dat 
Norsk Hydro (overigens voor 51% staatseigendom) het beste pro
cede voor de verwerking tot magnesiummetaal bezit; 1 Als de Neder
landse overheid dit zelf ter hand zou nemen hoe komt ze dan 
aan de know hcw?'.(VK 10/5/75). 

· Het . NVV, afdeling Stadskanaal, oppert dat de winning en ver\'Ter
king van de zouten een fantastische gelegenheid voor de NON is 
om te tonen dat het meer is dan een installing die alleen maar 
noodverbanden kan aanleggen door zich in te zetten voor stich
ting van een staatsbedrijf (WC 12/5/75). . 
G.S. van Groningen vinden dat de totale verwerking van de mag
nesium- en kaliumzouten binn~n Groningen moet plaatsvinden al 
dan niet in de vorm van een staatsbedrijf.Hiertoe kunnwde 
stroomoverschotten van het EGD worden aangesproken.(Het zal 
minister Lubbers voorgelegd worden) (WC 14/5/75). · 
Minister Lubbers v-an E.Z. verzekert een deputatie van het pro
vinciale bestuur van Groningen dat de staat geen koncessie 
tot winning van de magnesium- en kaliumzouten zal verlenen aan 
Billiton-Delfstoffen B.V. als deze eks:ploitatie niet voldoende 
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werkgelegenheid voor de provincia oplevert.De NOM moet bij ·de 
kwestie worden betrokken,zelfs als er geen staatskapitaal aan . 
te pas hoeft te komen (WC 22/5/75). 
Ton de Hoog,distriktshoofd industriebond NVV in Groningen,stelt 
dat de NOM b~ bulp aan noodlUdende bedrijven,de minder spekta
kulaire maar in de praktijk meest voorkomende bezigheid van de 
NOM,goed werk doet. 1Een aantal zou zonder NOM-bulp zeker niet 
meer bestaan hebben 1• 
De besluitvorming mbt. nieuwe industrievestigingen gaat groten
deels buiten de vakbe\,reging om.Pas als de beslissing vrij de- · 
finitie.f is \'lordt ze op de boogte gesteld. Vooral met de princi- .· ··. 
pes van een 1 sociaal vestigingsbeleid 1 , waarvoor bet NVV een ·. 
model uitwerkt,als uitgangspunt,is betrokkenheid van de vakbe
weging in de besluitvorming een eerste vereiste (VIC 5/7/75). 
In dezelfde krant wordt een -niet kompleet-overzicht gegeven 
van lopende aanvragen en aanmeldingcn v~n bedrijven bij de NOM. 
Voorzover deelnemingspercentages genoemd worden gaat bet steeds 
om minderheidsdeelnemingen van de NOM. 

Bebalve de NOM-deelnemingen in OKTO in Winschoten,Foa.con
Holland B.V. in Heerenveen en Ons Belang in Stadskanaal zijn 
er gee~ nieuwe projekten van betekenis met financiele hulp van 
de NOM van de grond gekomen,althans voorzover daar via de pers 
bekendheid aan gegeven is. 
Wel is veel bulp verleend aan bedrijven in nood,waarover geen 
aantallen bekend zijn gemaakt.Gedeputeerde Heering:'Er zijn door 
de NOM-direkt.ie geweldig veel brandblusaktivit_e~ten ontwikkeld • . 
Noodgedwongen stak daar zoveel tijd in dat men aan systemati~ 
sche aanwerving van nieuwe bedrijven nauwelijks is toegekome~ 1 

(\·IC 8/4/75). 
Mbt. deze nieuwe vestigingen merkt de Pv~\-werkgroep 1Werkge
legenbeid1 op (64) .: 1De praktijk leert ecbter dat deze bedrijven 
niet zozeer zijn gekomen door de aktieve acquisitiepolitiek 
vaneerst de IBN en later de NOM,maar vrij zelfstandig tot hun 
lokatiekeuze . zijn .: gekomen op basis van eigen rentabili tei tsbe
rekenirigen'. 
Begin 1975 werd voor bet -niet tot het NOM-gebied beborende
deel van Overijssel eveneens een regionale ontwikkelingsmaat
schappij,de OOM,opgericht.Itt. de NOH beschikt de 00!1 niet over 

·. eigen middelen (hoogstens \;ijdelljk). Ze vervult vnl. een acqui
sitie- en bemiddelingsrol.Hetzelfde geldt voor de Industria
bank Limburg IOF,toegespitst op de Zd.Limburgse problematiek 
(52). 
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2.4.?.ALGEMEEN. 
Na de evaluaties van het regionaa1-ekonomisch be1eid per be
leidsperiode worden in deze paragraaf,1os van de periode-inde
ling,in het kont een aantal evaluerende vers1agen gegeven van 
twee thema's: · 

-de· p-.laats en bet effekt van de belangri,jkste gehanteerde regio:- · ,.1 

naa1-ekonomiscbe beleidsinstrumenten; 
-de invloed van bet ruimte1ijk gedrag van grote ondernemingen 

, op de spreiding van de industriele werkge~egenheid; · 

.In 2.4.8. worden puntsge\iijs de konlclusies van de be1eidseva1u~ 
aties per periode en de a1gemene be1eidseva1uatie samengevat 
en \'Iorden moge1ijke beleidsperspektieven beschreven. · ·· ·." . . ~ .. _ 

2. 4. 7 .1. PLAATS EN EFFEKT VAN RET REGIONAAL-EKONOMISCH BELEID. 

In hfdst:1 is onder 'tbeorievorming' (pt.1.G.) geste1d: 
~in een kapitalistische markt-ekonomie worden de investeringen 
in industriele ondernemingen iha. vrijwe1 gebee1 bepaald door 
de winstverwachtingen van ondernemers,dus ook de investeringen 
waarmee -in mindere of meerdere mate- arbeidsp1aatsen gerea1i
seerd worden; 
-de winst wordt dan gevormd ·door het verschil tussen opbreng
sten en kosten voor de onderneming; 
-winstverwachtingen van industriele ondernemera worden iha. be
paald door een rationale afweging van faktoren die -naar · 
verwachting- van invloed zijn op de opbrengsten voor de onder
naming aan de ene kant en de kosten voor de onderneming aan 
de andere kant; 
-het verschi1 tussen bedrijfsekonomische kosten en opbrengsten . 
en dus de winstmogelijkheden,1open per regio uiteen; . 
-in een kapita1istmsche ekonomie _ staat winstmaksimal.ieatie 
voor de ondernemer centraa1; 
-daarom geldt in zjjn a1gemeenheid dat a1leen als de \'Iinstver
wachtingen van industriele ondernemers voldoende groot zijn 
en als de winstverwacbtingen voor regio i groter zijn dan voor . 
andere -in aanmerking komende- regio's,dan zu11en nieuwe indus- . 
triele arbeidsplaatsen in regio i worden gerealiseerd; 
-de opbrengsten worden bepaa1d door de prijs per eenheid produkt 
en de afzet (= totale vraag); · 
-de kosten kunnen onderverdeeld worden in direkte produktiekos
ten (w.o. investeringen in grond,gebouwen,machines en bedrijts
installaties),transportkosten en arbeidskosten; 
-de opbrengsten op een be~aa1u tijdstip zijn athank~lijk van de . 
stand van de konjunktuur ~die nl. van invloed is op de afzet); 
-de opbrengsten verschillen niet naar vestigingsplaats;gezien 
de beperkte moge1i,jkheden iha. tot individuele prijsvaststelling 
{prijsafspraken ed.) za1 de prijs ook naar vestigingsplaats nauwe
lijks verschi1len.De hoevee1heid afzet is evenmin afhanke1ijk van 
de vestigingsp1aats. 
-de kosten verschillen we1 naar vestigingsp1aats;dit ge1dt 
zowe1 voor direkte produktiekosten (oa. regiona1e verschillen 
in investeringskosten door verschil in·: grondprijs of overheids
subsidies),arbeidskosten (oa. regionale verschillen in kosten 
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verbonden aan het aantrekken van bepaalde personeelsgroepen 
via vervoers- scholings-kosten,loontoeslagen ed.) als voor 
transportkosten. 
Regionale verschillen in transportkosten kunnen een gevolg 

· z~n vanregionaal verschil in ~.ligging tov. grondstoffen- en 
afzetmarkten:de faktor afstand; 

. b.toegankel~kheid tot de markten 
(samenhangend met de beschikbaarheid van infrastrukturele voor
zieningen):de faktor ontslotenheid; 

· · c . km . pr~s ; naarma te de 
neemt,bv. door een toename van de benzine-pr~s,zal 
in transportkosten tussen 2 regio's -absoluut- ook 
nemen • .. 

km.prijs toe
het verschil 
kunnen toe-

. '··~ ~us .als in z~n algemeenheid de verwachting van industriele on-
. dernemers omtrent bet verloop van de konjunktuur gunstig ·is en 

als de direkte .produktiekosten en/of arbeidskosten en/of trans
portkosten -naar verwachting- in regio i lager zijn dan in -andere 
in aanmerking komende regio's ,dan zulJen nieuwe industriele 
Brb;~~laatsen in J.re.gio i: gerealiseerd \'Iorden • 

• · .c. -·· · .:,· 

De realisering van nieuwe arbeidsplaatsen is daarmee afhankeljjk 
van een marktmechanisme,waarb~ een gegeven vraag naar prodUkten 

·gekonfronteerd wordt met een regionaal aanbod in de vorm van 
relatief hoge of lage kostenfaktoren. ·. __ ... ___ _ 
Het · doel en de plaats van het regionaal-ekonomisch beleid is nu 
in zijn algemeenhei d in-deze zelfde termen te beschr~ven : - door 
befnvloedi ng van relevante kostenfaktoren voor ondernemers in 
een regio . s treven naar een beinvloeding van de realisatie van 
nieuwe · . arbeidsplaatsen in die regio. 
De be!nvlo.eding betreft in de eerste plaats het ruimtelr aspekt 
( arbeidsplaatsen die anders in regio j verwezenl~kt zou en wor~ 
den in regio i doen realiseren) en ten tweede een tUdsaspekt 
(nieuwe investeringen kun~en eerder plaatsvinden).. · · 
Op de totale omvang van investeringen in alle regio ' s samen 
cq. het totale aantal arbeidsplaatsen zalhet beleid nauwelijks 
of geen invloed hebben . 
Die befnvloeding door bet regionaal ekonomisch beleid verloopt 
in hoofdzaak via : · . 
a . de infrastruktuurverbeterende maatregelen (van invloed op de 

t«tanwportkosten;omdat de variatie in de tijd van deze regiona- · 
lfi-k&stenfaktor .gering is , is deze in het onderzoek van hfdst.l 
niet me~~et;omen) ; . . · . . ~ 

b . de .prem~er~ngs (en heff1ng~'))maatregelen (van 1nvloed op de 
direkte produktiekosten door de subsidiering van (heffing over) · 

investeringen in grond , gebouwen,macbines en bedrijfsinstallaties) . 
De beinvloeding van de arbeidskosten is geen taak van het re
gionaal ekonomisch beleid maar van het ' regionaal w~lzjjnsbeleid '· 
(ressorterend onder S . Z.) . Deze befnvloeding verloopt oa. via . 
tegemnetkomingen in scholingskosten,migratiekosten,de verbetering 
.van de 'sociale infrastruktuur'(itt.' de 'technische infrastruk-
tuur van het regionaal ekonomisch beleid). 
De rol,die het regionaal ekonomisch beleid toegemeten is,bete~ -
kent daarom dat het marktoechanisme,gebaseerd op een afweging 
van opbrengsten en kosten op bedrijfsekonomisch nivo,dat door 
zijn funktioneren de ongeljjk& spreiding van arbeidsplaatsen ten 

') het te introduceren heffingenstelsel van de SIR;er is echter 
geen sprake van een reeds bestaand 'beffingsbeleid' itt . bet· 

premieringsbeleid. 
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gevolge heeft gehad,niet onder direkte kontrole wordt gesteld 
door een direkte greep van staatswege op de realisering van 

. -nieuwe- .. arbeidsplaatsen ui tgaande van maatschappelljke kosten/ 
batenverhoudingen (onder maatschappel~ke kosten vallen dan 
ook de kosten die op bedrijfsekonomisch nivo staan voor 'externe 
effekten' ,die niet als kosten in de bedr~fsekonomische balans . 
worden opgenomen);integendeel,via een beinvloeding van 'rele
vante' regionale kosten-faktoren wordt via de \·Jerking van dat 
mechanisme gestreefd naar een befnvloeding van de ruimtelljke· 
spreiding van niemve arbeidsplaatsen in de ·industria en stU\''len~ 

· de diensten . (de laatste sinds 1969) • 
. voorzover het het . ~egionaal-ekonomisch beleid betreft vindt deze 
befnvloeding plaats via het premieringsbeleid (direkte produk
tiekosten) en het beleid mbt. infrastruktuurverbeterende werken 
(transportkosten),de twee peilers van het regionaal-ekonomisch 
beleid. 
Uitzonderingen binnen het regionaal-ekonomisch beleid vormen de 
maatregelen mbt. de spreiding van rijksdiensten waar de overhaid 
als werkgever voorbij gaat en kan gaan aan dit mechanisme,de 
NOI1 voorzover het de principiele mogel1jkheden betreft tot 
(meerderheids-)deelname in bestaande en nieuwe ondernemingen en 
de ·oprichting van 100%-staatsbedrjjven. en de SIR voorzover het 
het vergunningenste1se1 betreft. 
Een van de grondprincipes van he-t regionaal-ekonomisch is steeds 
de vrljheid van vestigihgskeus voor de ondernemer geweest;dit 
principe onderstreept het 'markt-karakter' van het beleid. 
Het ontworpen vergunningenstelse1 van de SIR vormt voora.lsnog 
·ae enige uitzondering op dit principe. 
'In ·het vigerende maatschappe1ljke beste1 van Nederland vervult 
de overheid geen leidende,hooguit een begeleidende rol bij de 

. verdeling van kapitaa1 en arbeid over het grondgebied.De bedrij
ven bes1issen in principe over de 1okatie van hun voorkeur,gelet 
op de beschikbaarheid van produktiefaktoren en de vervul1ing van 
een aanta1 randvoorwaarden,die samen het produktiemiljeu bepa-
1en' (59). . . 

2. 4. 7 .1.1. HET BELEID MBT. INFRASTRUKTUURVERBETERENDE WERKEN. 
Het infrastr·uktuurbeleid \'lordt in de diverse rijksbegroting- en 
andere stukken de voornaamste pei1er van het regionaal ekono-
misch be~eid genoemd '). · 
Dit ge1dt zowe1 iha. als voor het noorden ihb.;de nota Noorden 
des Lands,l972 (53):'Vanaf het eerste moment heeft bij het regio
na1e be1eid de verbetering van de infrastruktuur in het Noorden 
voorop gestaan.~m. de situatie tav. de infrastruktuurvoorzienin
gen is imrners ge zien als een van de be1angrijkste tekortkomingen . 
in het Noorden.Dit had vooral betrekking op de verkeersverbindin
gen,zowe1 binnen de regio a1s die tussen het Noorden eri de overige 
1andsde1en'. . 
Bij het regionaal-ekonomisch be1eid gaat het dan om de'technische 
infrastruktuur' itt. de 'socia1e infrastruktuur'(49). 
Met de verbetering van de technische infrastruktuur in bepaalde 
regio's wordt beoogd door een verbetering van 'objektieve ves-. 

') zie oa. de 8' industria1isatienota (22) ,ri,jksbegroting voor 
1966 (33),nota i.z. het tevoeren .industriespreidingsbeleid 
1965 t/m .1968 (37),nota i.z. de soc.ekon.aspekten v.h. in 
de jaren 1969 t/m 1972 te voeren regionale be1eid (40). 
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tigingsfaktoren'(21) de 'natuurl~ce nadelen' (32) van die regio 
op _te heffen,zodat deze uit een oogpunt van investeringen in . 
een 'konkurrentiepositie' met andere landsdelen wordt gebracht. · 
Dat gebeurt dan door verbetering van de toegankel~kheid van 
grondstoffen- en afzetmarkten in en vanuit die regio en/of 
een verkorting van de reisduur (van en naar die markten) binnen . 
en naar de regio, heiden van invloed op de to tale transportkos- · '·~ 
ten. 
Juist dit infrastruktuurbeleid wordt gekarakteriseerd door aen 
ontbreken van iedere direkte invloed van staatswege op het be
reiken van de doelstelling van dit beleid -d.i. de realisering 

. . van nieuwe arbeids:Qlaatsen in bepaalde regio' s- en daarmee op .. 
een 'zinvolle' besteding van daarvoor ui tgetrokken gemeenschaps- ::-; 
gelden. 
Infrastruktuur wordt (versneld) aangelegd of verbeterd 'in de 
hoop' dat het effekt heeft op het aantrekken van investeringen 
die arbeidsplaatsen met zich meebrengen.De mogel~kheid van kapi-
taalvernietiging op grote schaal -via renteverliezen op jaren
lang braakliggend industrieterrein,wegen die door een beperkt 
gebruik overgedimensioneerd zijn- is daarmee ingebouwd. 
Een recent voorbeeld hiervan in het noorden vormt de Eemshaven. 
Havenwerken en industrieterrein zijn aangelegd,een elektriciteits
centrale is gebouwd 'in de hoop' bedrijven in mn. de petrochemische 
sektor aan te trekken.Totdat bedrijven zich metterdaad vestigen 
liggen de terreinen braak en blijft de kapaciteit van de centra-
le onbenut (enige jaren na de aanleg van het terrain kondigde 
DSM een vestiging aan,weliswaar met een behoorl~k ruimtebeslag 
maar met een beperkte aanspraak op de elektriciteitskapaciteit). 
Zo becijferde de provinciale elektrici tei tsmaatschappjj EGD dat 
de Eemscentrale,die zijn voltooiing riadert,tot 1980 94 mln. ex
ploitatie- en renteverlies zal lljden omdat er "geen stroomai'ne
mers zljn. De EGD moet 1·1eer voor steun aankloppen blj ae minis-
ter van E.Z. om de prijsdruk voor de stroomafnemers in Gronin-
gen en Drente niet verder te verhogen (W.O. 27/5/75). 
Al vormt het infrastruktuurbeleid de belangrijkste peiler van 
het regionaal-ekonomisch beleid,door het volledig passieve ka
rak:ter,het ontbreken van iedere waarborg tav. gunstige effekten, 
valt in zijn algemeenheid over de effektiviteit van dit beleids
onderdeel het minst te zeggen (in de r ljksbegrotingstukken wordt 
dan ook volstaan met · een opsomming van ui tgevoerde _v1erken) .EnkeJ. 
voor een _konkreet geval (de Eemshaven bv. bij het doorgaan van 
de DSM-vestiging) kan bestudeerd worden wat,uit~aande van· de 
doelstellingen,maatschappelijk de kosten (zullen) zijn en wat 
daar aan baten tegenover staat (komt te staan) om daar uitspra~ 
ken uit af te leiden omtrent effektiviteit. 

2.4.7.1.2.HET PREMIERINGSBELEID. 
De tweede peiler waarop het regionaal-ekonomisch beleid rust 
naast het infrastrQ~tuurbeleid is het premieringsbeleid. 
Hoewel deze lange tljd is beschou\·ld als 'tjjdelljke maatregel' , 
heeft dit beleidsonderdeel in de praktljk toch een vast plaats 
gekregen (sinds 1953).In de nota i.z. het te voeren industrie
spreidingsbeleid 1965 t/m · 1968 (37) 11erd nog gesteld ~ • De premie
en prijsreduktieregeling is altljd gezien als een maatregel met 
een aanvullend karakter.Deze maatregel is nl. ingevoerd om 
de vestiging van industriele ondernemingen in de probleemge
bieden te stimuleren zolang de objectieve vestigingsfaktoren 
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daar ter plaatse nog belangr~Ke tekortkomingen vertonen'. 
De karakteristiek van het infrastruktuurbeleid,nl. het ontbre
ken van iedere direkte invloed van staats\vege op realisering 
van daarmee beoogde doelstellingen en -daarmee samenhangend
.de onmogelijkheid de effektiviteit ervan in z~n algemeenheid 
te meten,gelden niet zonder meer voor het premieringsbelei9 '). 
Achtereenvolgens komen aan de orde: 
A.hoe verloopt de invloed van de overheid op de realis.ering 
van de regionaal-ekonomische doelstellingen met het premierings• 
instrument,m.a.w. hoe zijn \ofaarborgen mbt. e.ffektiviteit van 
het premieringsbelei~.ingebouwd? 
B.waar3p is het premi~ingsbeleid van invloed? 
c.wanneer is sprake van effektiviteit?Niet alleen de doelstel
lingen moeten bareikt worden maar ook moet er sprake zljn van 
een kausaal verband tussen het gevoerde premieringsbeleid en het 
bereiken van de do~lstellingen. · 

-,D.waardoor wordt het premieringsbeleid beinvloed? 
·E.hoe ef.fektief is het premieringsbeleid sinds 1959 geweest? 

WAARBORGEN MBT; EFFEKTIVITEIT. 
De invloed van de overheid op de projekten zelf die met een 
premie tot stand komen verloopt via de algemene voor\·Taarden 
die bij de diverse premieregelingen gesteld \>terden en worden. 
In principe kan die invloed verdergaan dan de gestelde algeme- · 
ne voorwaarden door de beoordeling van een afzonderlijk projekt 
naar zijn betekenis voor de ekonornische struktuur voor de streek. 
Behalve deze afwijking van de algemene ·· voorwaarden in een kon
kreet geval hee~t de minister ook de mogelijkheid a.f te wijken 
van algemene toekenningsnormen zoals , hetmax~ premiebedrag. 
De invloed,door het stellen van algemene voorwaarden,betekent 
nog lang niet altijd een voldoende waarborg mbt. de realisering 
van de doelstellingen van het regionaal-ekonomisch beleid en 
het premieringsbeleid iho. : met de introduktie van de SIO
regeling vervalt iedere tewerkstellingsvoorwaarde zodat rea
lisering van de geldende doelstelling 'bestrijding/voorkoming 
van strukturele \verkloosheid' niet gewaarborgd is. (Naast de 
tewerkstellingsvoorwaarde die bij de IPR-stuwende diensten 
gold van '69 tot '73 wordt pas v1eer miv. 1975 expliciet een 
premie op arbeidsplaatsen geintroduceerd bij de IPR-uitbreidin
gen). 
Overigens is alleen het koppelen van de toekenning van een pre
mia aan een tewerkstellingsvoorwaarde ook weer geen waarborg · 

· voor de realisering van doelstellingen:juist op aandrang van 
noordelijke bestuurders is -volgens het ETI- indertijd de tewerk
stellingsvoorwaarde geschrapt omdat via deze'premie op arbeids
intensiviteit' de regio 'verr~kt' werd met relatief veel struk
tuur-zwakke bedrij.fstakken, \'Taarrnee de doelstelling 'voorkoming 
van strukturele werkloosheid' .v1eer in het geding kwam. 
Behalve deze moeilijkheid dat het stellen van algemene voor
waarden geen waterdichte \·laarborgen gee.ft")spelen ook' de moei
l~kheden een rol mbt. kontrole van de overheid op naleving van 
de gestelde voor\vaarden vani'iege praktisch-technische redenen, 
door het onthreken van informatie,door onvoldoende macht cq. 
sanktiemogelijkheden (Philips-Winschoten,Serios). 
Mbt. de invloed van staatswege op de projekten zelf die mbv. 
een premie gerealiseerd \vorden is naast het stellen van premie
ringsvoorwaarden ook het 'objekt' van premiering van belang. . 

')immers een premie wordt pas betaald als een bepaald projekt 
gerealiseerd is. 

")daarom werd in 1970 tevens de invoering van kwalitatieve kri
teria overwogen om bij de toepassing van de IPR meer selektief 

-::!.+' -- .... _;.... ____ .,:_ ~" "·" ".,..,,~ +-n 1r ,,"""',....,L!'!......., ,..,.~n"""' 
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·De BIK werd berekend als percentage van de bouwkosten,bij de 
BIO-,SIO- en SIOL-regelingen werden premies toegekend als ab
soluut bedrag per m2 nuttige vloeropp.,gekombineerd met een 
5~T.grondprijsreduktie, terw'ljl met de introduktie van de IPR
regelingen de premie gekoppeld wordt aan de totale investeringen 
in vast aktief. · 
Met 'bestrijding van de akute ·strukturele werkloosheid' als cen

. trale doelstelling had een direkte koppeling (en niet indirekt 
via tewerkstellingsvoor\•Jaarden) tussen premie en nieu\'Te arbeids-
plaatsen voor de hand gelegen. . 

. Oorspronkelijk werd een direkte koppeling bv. via een premie 
op de loonkosten .in. de stimuleringsgebieden of een loonsomhe.f
fing voor de gebieden daarbuiten afgewezen om principiele(en . 
technische)redenen:de konkurrentieverhoudingen tussen bedrijven, 
gevestigd in resp. \OJel en niet ges.timuleerde gebieden, zou worden 
scheefgetrokken en · een loonsubsidie zou in strijd kunnen zijn met 
1het EEG-verdra~ (pg.2-38). · 

.. Later werd een premie .op arbeidsintensiviteit' ook afgewezen om 
.geen struktuur-zwakke bedrijfstakken aan te trekken. 
Overigens bestonden en bestaan wel landelijke regelingen (res- ' . ·r 

sorterend onder s.z~) voor subsidiering van de loonkosten.Zo · . 
bestaat er een 30%-regeling die voor de duur van een ja&r toe
gekend kan \'Iorden aan langdurig werklozen .(langer dan 3 mnd.), · 
oudere werklozen (ouder dan 45 jr.) en gehandicapten en zjjn · 
er ·loonsuppletieregelingen. 
Ondan...l(s de oorspronkelijke principiele bezwaren wordt miv. 1975 
op regionaal nivo voor het eerst een direkte koppeling gelegd 
tussen premie en arbeidsplaatsen,onder druk van de stijgende regi
onale werkloosheid;voor het stimulerings- en herstrukturerings
gebied wordt aan reeds gevestigde bedrijven !5000,- per nieuw 
te kreeren arbeidsplaats uitgekeerd. 
Al . is er geen sprake van een direkte loonsubsidie ,kennelijk \'logen 
de principiele bezwaren tegen de koppeling premie-a.rbeidsplaatsen 
niet meer op tegen de werkloosheidsproblemen.Het verschil in 
politieke signatuur van het kabinet toen en nu zal aan de omme-
Z\'taai . niet vreemd ·zijn. · 
Uit een oogpunt van effektiviteit is een dergelijke koppeling · 
alleen maar zinvol te noemen. 

WAAROP IS HET PREMIERINGSBELEID VAN INVLOED ? 

Als er al sprake is van invloed van het premieringsbeleid zal 
· deze · iha • . niet betrekking hebben op de omvang van investerin- ·, . 

gen cq. arbeidsplaatsen maar op de ruimtei~ke spreiding (SISWO) . 
en het thldstip van realisering daarvan. · 
De faktor 1ruimtelijke spreiding'komt mn. tot uiting bij de premie
ring van nieuwe vestigingen,de faktor 'tijdstip van realisering' 
bij ZO\'Iel nieuwe vestisingen als ui tbreidingen vanbestaande bedrij-
ven '). · · 

')Dit· betekent dat een uitbreidingspremie alleen de realisering 
van een projekt zou versnellen.Het ETI-Groningen zet hier 
vraagtekens bij door te stellen dat ·zonder uitbreidingspremie 
een projekt volledig achterwege kan blijven;bij uitbreidings
premies zou dan ook de faktor 'omvang' en dus 'ruimtelijke 
spreiding'van investeringen en arbeidsplaatsen een rol kunnen 
spelen. · · 
•Het komt in de praktijk voor dat een bank de kreP,ietverlening 
voor een bepaald projekt mede laat afhangen van de bereid
heid van het min.van E.Z. om voor datzelfde projekt (uit-
breidings-)premie te verlenen'(58). 
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WANNEER IS SPRAKE VAN EFFEKTIVITEIT ? 
Het ontbreken van voldoende waarborgen mbt. :de realise~ 

ring van doelstellingen,zowel omdat algemene voorwaarden op 
zich niet voldoende hoeven te zijn als vanwege de gebrekkige 
kontr&mogelijkheden,doet afbreuk aan de effektiviteit van ·. . 
de premieregelingen. 
Evenwel ook in het geval dat via een gepremieerdprojekt kwan~ 
titatief en kwalitatief voldoende arbeidsplaatsen gerealiseerd · 
worden (en blijven) in een bepaalde regio en het projekt daar-
mee voldoet aan de doelstellingen van het beleid,kan -niet zon
der meer gesproken worden van 'effektiviteit';als andere fak
toren dan de premietoekenning bepalend zijn geweest voor de tot- · · 
standkoming van di t projekt en er dus geen sprake is van een kau-· 
saal verband tussen premiering en neiU\·Je arbeidsplaatsen/inves
teringen kan ook niet gesproken worden van effektiviteit van de 

1premieregeling. . . . 
Deze andere faktoren zijn of waren mn. voor geprem~eerde n~euwe 
vestigingen nog al eens 'de aanwezigheid van voldoende ongeschoold 
geoefend personeel (in het UOOrden mn. VOOr 1965) en I het Ont- . 
breken van voldoende uitbreidingsruimte in .de oorspronkelijke · 
vestigingsplaats' ('decentralisatiefaktoren'). · 
Bjj gepremieerde uit0reidingen kan nogal eens sprake -zjjn van 
een uitbreiding die toch wel (autonoom) tot stand was gekomen 
zonder premia . 
Mn. geldt dit in tijden met een gunstige konjunkturele ontwikke
ling.Zo 1t1erden miv. 1 jan•l965 bij de introduktie van de SIO.
regelirig de uitbreidingsprojekten,uitgezonderd die welke 2 J.aar 
na een nieuwe vestiging tot stand .kwamen,voortaan van premiering 
uitgesloten.'De omst~~digheden waren toen zodanig ~dat deze iha. 
ook zonder extra stimulansen tot stand kwamen' ( 40 J. · . . 
Het effekt van het premieringsbeleid op de ruimteljjke sprei
ding van investeringen en arbeidsplaatsen is vooral nogal be-· 
perkt als het projekten betreft waarvoor bepaalde faktoren 
bv. 'ruime arbeidsmarkt' of 'havenfaciliteiten' een noodzake
lijke (voor\~aardelijke) vestigingsplaatsfaktor vormen: 
-als in een bepaalde regio niet aan deze voorwaarde voldaan is 
dan heeft ·een premieritlgsbeleid,dat op die regio van toepassing 
is,geen enkel ef.fekt; · 
-als maar in een bepaalde regio aan deze voorwaarde voldaan is, . 
dan heeft het toekennen van een premie daar geen enkel -ekstra-
effekt; . 
-als meerdere gebieden,die gezien .de a.anwezigheid vande nood- . 
zakelijke vestigingsplaatsfaktor voor de ·nieuwe vestiging .in aan
merking komen,ook allen een zelfde premieringsbeleid kennen,ook 
dan heeft dat premieringsbeleid geen effekt; 
-alleen in het geval dat in ... meerdere gebieden de bewuste ves
tigingsplaats~~~or aanw~zig is,maar niet alle.~e~ieden een 
-zelfde- prem~er~ngsbele~d kennen dan zal prem~er~ng de door
slag kunnen geven;dan is pas feiteljjk sprake van effekt 6p de 
ruimtelijke spreiding. · 
Iha~ komen in een bepaalde regio geen gepremieerde arbeids
plaatsen tot stand als er geen andere vestigingsplaatsfaktoren 
in het geding zijn . dan regionale subsidieringsmogeljjkheden~ '). 
Zo merkte de 7' industrialisatienota (21) mbt. verplaatsing/ 
nieuwe vestigingen van bedrijven reeds op dat een premierege- · 
ling geen aanleiding vormt tot verplaatsing !outer om de premie 
·op te strijken. 'Zij bernvloedt de beslissing van de ondernemer 
alleen indien andere doorslaggevende redenen aanleiding geven 

') dit geldt vnl. voor nieuwe vestigingen 
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om een verplaatsing in overweging te nemen'.In vee1 geva11en 
is bij modernisering or het entameren van nieu\ve produkten op 
de plaats van vestiging onvoldoende uitbreidingsruimte aan
wezig of vergt het verwerven daarvan te grote offers of is in 
de plaats van vestiging sprake van gebrek aan ruimte op de ar
beidsmarkt,zodat verplaatsingof splitsing van het bedrijf 
onvermijdelijk is (pg. 23). . 
Iha. heeft het premieringsbe1eid al1een effekt op de ruimte
lijke spreiding in kombinatie met de aanwezigheid van andere 
ve stigingsp1aatsfaktoren ' ) •. ~. 

Zoa1s het premieringsbe1eid· in vee1 gevallen a1leen effektief 
kan zijn mbt. de f~tor 'ruimte1~~e spreiding' in kombinatie met 

· ·. de aanwezigheid van bepaa1de andere vestigingsp1aatsfaktoren,. 
zo is dit beleid mbt. de faktor 'tijdstip van rea1isering' iha. 
al1een effektief in kombinatie met een gunstige stand van de 
konjunktuur. . · .· . 

1Zogauw een konjunktuurda1ing inzet is sprake van een gestaag 
terug1open van het aanta1 premieaanvragen,tot een mnimum be
reikt wordt ten t~de van het konjunkture1e dieptepunt. 
Zo \'lerd tijdens de be1eidsperiode 1959 t/m 1964- -een periode 
van hoogkonjunktuur- een groot aanta1 premieaanvragen ingediend 
en konden vee1 geprcmieerde arbeidsp1aatsen tot stand \·Torden 
gebracht.Dat het be1eid toen in zekere mate effektief kon z~n 
was -mede- te danken aan deze gunstige stand van de konjunk-
tuur. ____ ·- .. ~-'---"" _ ____,__ __ -· __ __ _ _ _____ _ 

Verge1eken met deze periode waren de resu1taten in de daaropvo1-
gende be1eidsperiode 1965 t/m 1968 echter weer minimaal tgv. · 
de recessie die in 1967 haar dieptepunt bereikte. •Men rea1i-. 

· seerde zich ( ••• ) dat de excessieve en aanhoudeude hoogkon
junktuur in de eerste he1ft der 60-er jaren zoi<~e1 een bijdrage 
had ge1everd tot de gunstiger wordende ontwikke1ing in verschil-
1ende regiona1e gebieden~a1s ook een stuk van de ernstige 
strukture1e prob1emen had ve.rhu1d'(4-0). 
(Overigens was ook sprake van een ·strukturele tendens van r.oene

.mende kapitaa1sintensivering,die door het inzakken van de kon
junktuur versterkt werd;de ~groei van het aanta1 iudustrie1e 
arbeidsplaatsen was voor de meeste provincies in de periode . 
'57- '62 het grootst, zie tabe1 16). · · 
Deze1fde situatie doet zich \'leer . voor na 1970.Het de neergaan
de konjunktuur neemt het aantal investeringspremies gestaag af. 
Deze afname in resultaten .van de premierege1ing \vas bij de aan
houdende recessie reden om miv. 1975 het instrumentarium aan
zien1ijk uit te breiden. 

----·· -. 
Evenmin .als tav ~- de faktor I ruimte1jjke spreiding I een andere 
vestigingsp1aatsfak:tor naast het premieringsbeleid vo11edig 

. bepalend hoeft te zijn,zo kan ook niet tav. de faktor 't~dstip 
van rea1isering' gesproken worden over de konjunktuur a1s a11es 
bepa1ende faktor naast het -dan ineffektieve- premi€iringsbe1eid. 
Het is de kombinatie met andere vestigingsp1aats-faktoren die 
het premieringsbe1eid erfektief kan doen zijn tav.'ruimte1ijke . 
spreiding',het is de kornbinatie met een gunstige konjunktuur~ 
stand die het premieringsbe1eid effektief kan doen zijn tav. 
'tijdstip van realisering' :de rijksbegroting voor 1970 ste1t dat 
de inv1oed op het effekt van de premierege1ingen door de kon-

_ junk~uurbewegingen ni~~ nadelig ~oet worden geacht '9mdat · 

') Het NETO (63) omschrijft de ro1 van de premie-(en prijsreduktie-) 
rege1ingen a1s 'het doen overwinnen of verzacht~n van d~ oni 
verm~de1ijke aan1oopmoei1ijkheden bij 1evenskracht1ge bedr~ven • . 
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een grotere -Investeringsgeneigdheid van de - ondernemers voor 
bet regionale beleid de kans vergroot tot stimulerend en- · 
mn. tav. de vestigingsplaatskeuze- ricbtinggevend optreden. 
Juist onder gunstige konjunkturele omstandigheden z~n er de bes
te mogel~kheden tot een structurale ~ositieverbetering van. de 
in bet beleid betrokken regio's '(46). · . 
Zoals gesteld b~ de tbeorievorming is de realisering van nieuwe 
(industriele) arbeidsplaatsen in een bepaalde regio afbankelijk 

. van de relatieve aantrekkelijkheid van de regionale kostenfak
toren ~n de verwacbting van ondernemers omtrent het .konjunk
tuurverloop;bet eerste is van invloed op de 'ruimtelijke sprei
ding 1 

, het tv.reede op- 1 bet t~dstip van realisering 1 
• 

1
WAARDOOR WORDT BET PREMIERINGSBELEID BEINVLOED ? 
·Niet alleen het effekt van bet premieringsbeleid is afbankelijk 

. van de stand van de konjunktuur,ook het beleid zelf wordt bier
van afbankelijk gesteld. . 
Gepoogd wordt het negatieve effekt van de terugboudendheid met 

·investeren ten t~de van laagkonjunktuur enigszins te kompense
ren door bet aantrekkelijker maken van de premieringsregelingen, 
terwijl bet omgekeerde plaats kan vinden ten t~de van boogkon~ 
junktuur. · . 
Zo kwam miv.l965,in de nasleep van de periode van · boogkonjunk
tuur,de minder aantrekkel~ke SIO-regeling in de plaats van de 
BIO;daarmee kwamen praktiscb geen uitbreidingsprojekten meer 
in aanmerking voor premie,orndat deze -ook zonder premie- tocb 
wel tot stand k'vramen ( 40). . . · 
In 1967 kwam men hierop terug,in zoverre,dat uitbreidingspro- ~ 
jekten die 1 qua allure 1 vergelijkbaar z~n met nieu\1-re vestigingen 
ook voor subsidiering in aanmerking komen volgens de IPR-1967. 
Deze IPR-vestigingen,afgekondigd t~dens . bet dieptepunt van de 
konjunktuur,kende bet boogste premiepercentage dat tot dan toe . 
gegolden had.Bebalve de IPR-vestigingen kwamen in 1967 meerdere 
verruimingen tot struld (zie pg.2-50).Eind 167 konden de premi
eringsinstrumenten ook -incidenteel- buiten de stimulerings- en 
berstruktureringsgebiden toegepast worden .. ') . · · ·. 

· Met de IPR-uitbreidingen van 1969 werden uitbreidingsprojekten . 
weer volgens .een algemene regeling gepremieerd,ook bier weer 
met een premiepercentage dat aanzien1~~ hoger was dan a1le vo~ 
rige uitbreidingspremieregelingen~ . · · . · 
Gepaard aan ~e konjunkturele oplevi~ kwa~en ecbter een z~er 
groot aantal voor deze laatste regel1ng b1nnen,zodat ook 1vm. 
de financiele konsekwenties voor de scbatkist bet uitbreidings-
premiepercentage miv •. 1970 weer verlaagd werd tot 10%. (was . 
15%) met een max. van 1,2 mln. (\'ras 1,8 mln. ). 
Inmiddels was bet konjunkturele t~ a1weer gaan keren zodat de 
premie medio 1971 voor bet noorden weer. \'Jerd verboogd tot · 1596. 
Eind 19?4 worden met het oog op de aanhoudende recessie een 
aantal ·aanzien1Uke verruimingen afgekondigd van bet tot dan toe 
geldende premieringsinstrumentarium.Ook dan wordt de mogelijk
beid geopend de premierings- en andere maatregelen toe te pas- · 
sen op gebieden buiten bet stimulerings- en berstrukturerings
gebied. 

, · 

Overigens ge1dt bet bovenstaande .;.bet be1eid tot op zekere boog-

V -. aanvragen 
1 ) Ultimo '68 werden -ook weer- tgv. de konjunkturele situatie 

de sekundaire kernen niet uit bet beleid geschrapt,itt. een 
eerder -t~dens hoogkonjunktuur- genomen besluit. 
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te afhankelijk gesteld van de konjunkturele situatie- ook voor 
het infrastruktuurbeleid.I'-leerdere werken worden -versneld
uitgevoerd in perioden van laagkonjunktuur met als direkt doel: 
bestrijding van de werkloosheid mn. in de bouw.Een deel van de 
infrastrukturele werken wordt dan ook vaak in het kader van de 
'aanvullende werken-regeling' uitgevoerd.Zowel het nationaal 
als het regionaal infrastruktuurbeleid is tot op zekere hoogte 
een konjunktuurpolitiek instrument. 
Het instrumentarium dat het regionaal ekonomisch beleid op een 
bepaald moment ten dienste staat is behalve van de konjunktu
rele situatie ook in sterlre mate afhankelijk van de politieke 
signatuur van de aan het bewind zijnde regeringen. 
Iha. geldt dat kabinetten van meer rechtse signatuur een regio
naal~ekonomisch instrumentarium prefereren van zoveel mogelijk 

1algemene en globale instrumenten die via algemene heffingen en 
subsidies bepaalde faktoren be1nvloeden,wat via de mechanismen 
van de regionale en landelijke markten dan zijn uit\'lerking moet 
krijgen.Het 'diskriminerend' (naar vestigingsplaats,bedrijfsklasse, 
omvang van het bedrij.f) en 'konkurrentievervalsend' eff'ekt moet 
tot een minimum beperkt blijven.Juist daarom moet het .regionaal
.ekonomisch beleid .ook zoveel mogelijlc een tijdelijk karakter dra
gen en moet het een zo beperkt mogelijk gebied bestrijken,omdat 
in dit beleid al een zeker ' diskriminerend' nl . regionaal ele-
ment zit . · 
Het toekennen van steunmaatregelen aan bedrijven in nood uit be
houd van arbeidsplaatsen wordt in principe afgewezen;het markt
mechanisme moet uitmaken wat 'gezonde' bed.rijven zijn. 
Voorbeelden:nadruk op het heffingenstelsel van de SIR .onder het 
kabinet Biesheuvel,afwijzing van het ORI-plan in 1969 (ORI vormt 
de voorloper van de NOM),drastische inperking van het stimule
rings- en herstruktureringsgebied medio 1971. 
Een regering van meer linkse signatuur,voorzover daar tot .nu 
toe algemene uitspraken over te doen zijn,richt zich eerder op 
direkte en specifi.ek werkende maatregelen, ZO\'lel naar regie als 
naar bedr~f'(sklasse),waarbij meer de nadruk gelegd wordt op het 
scheppen J behoud van \'lerkgelegenheid, ten koste van de vrije 
werking van marktmechanismen eventueel. 
Voorbeelden van het kabinet Den Uyl:nadruk op het vergunningen
stelsel van de SIR;oprichting Yan de NOJ.vl;steunmaatregelen voor 
de konf'ektie,eerst regionaal:Stichting Herplaatsi ng Uerknemers 
Groninger Confectieindustrie , later landelijk :St·i chting ~lerknemers 
Confectieindustrie (beide op non-profit basis) + de f l OOO,- · 
steunuitkering voor iedere arbeidsplaats die behouden blijft; 
!5000,- per nieuw te kreeren arbeidsplaats door reeds gevestig
de bedrijven in het stimulerings- en herstruktureringsgebied; 
mogelijkheid voor incidentele toepassing van stimuleringsmaat-

,· regelen bui ten h.et -ingeperkte- officiele toepassingsgebied • 
Maatregelen die alleen al om redenen van eff'ektiviteit de voor
keur verdienen boven de meer algemene (markt-)maatregelen. 
In de derde plaats staat mn. het premieringsbeleid onder -druk 
van de vestigingsf'aciliteiten zoals die in het buitenland van . 
kracht zijn.Hierover wordt in de nota i.z. de soc.-econ.asnecten 
van het in de jaren '69 t/m '72 te voeren regionale beleid (40) 
opgemerkt dat internationaal sprake is van een voortdurende 
'eskalatietendentie' doordat landen elkaar trachten te over
troeven met aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden. 
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Zo was in 1967 de afkondiging van de mogelijkheid tot rente
subsidie een gevolg van de aantrekkingskracht van deze rega
ling in het buitenland.Bepaalde projekten kwamen daardoor -in 
Nederland niet van de grond en in het buitenland wel.Ook al 
zou de konkurrentiepositie van de bestaande bedrijven door ren
tesubsidiering •scheefgetrokken•worden,dit werd ondergeschikt 
geacht aan de konkurrentieposi tie van het noorden en Zd. Limburg · 
tov. het buitenland (pg.2-5:?). ·. . 
Informatie op· het miilisterie van E.Z. leerde dat bij de intro:... 
duktie van een ekstra grondpr~sreduktie miv.l975 voor bepaalde 
industrieterreinen,het bestaan van een vergelijkbare regeling 
in Belgie een rol heeft gespeeld. 

EFFEKTIVITEIT VAN HET PREMIERINGSBELEID SINDS 1959. 
Hieronder wordt geprobeerd a:an de hand van cijfers meer inzicht 
/te krijgen inde effektiviteit die de div. premieregelingen 
~ekend hebben vuor de verschillende provincies;cijfers van 
(intra-provinciale) regio • s . hierover ontbre.ken (worden niet · 
vrijgegeven omdat bij kleinere gebiedseenheden een-voudiger te 
achterhalen is om \'lelke bedrijven het gaat). · · · 
De gegevens betreffen alleen industriele bedrijven;de re~ultaten · 
van de IPR stuwende diensten zijn besproken bij de paragraaf over 
de laatste beleidsperiode. . . · 
Voor wat de BIK-regeling betreft (medio 1953-medio 1959) zijn 
geen vergelijkbare cijfer:s voor handen.De enige gegevens over de 
BIK-resultaten staan vermeld op pg.2-21. . · 
Ivm. de interpretatie van de tabellen zijn de volgende punten van 
be lang ( zie ook ·bljlage 1): ' · . 
-de BIO- SIO- en SIOL-regelingen bestanden uit een premie,die. 
bapaald werdvolgens een absoluut bedrag per m2 additioneel 
vloeropp. ~n een grondprijsreduktie van 50%. 
De IPR bestaat uit een premie,die bepaald wordt als een per-

. centage van de totale investeringen in vast aktief. 
-bij de SIO~regeling werden alleen die uitbreidingen van onder
nemingen gepremieerd die eerder een vestigingspremie hadden 
ontvangen.De IPR-uitbreidingen werd pas op 1 jan.l969 ingevoerd. 
De incidentele uitbreidingen 'van allure• die daarv66r in uit
zonderingsgevallen toch gepremieerd werden (:?4 in totaal,waarvan 
27 in het noorden en 6 in Zeeland) zijn onder de IPR-uitbreidin
gen opgenomen. 
-de kortingspercentages op de investeringspr~s van de div. rege
lingen lopen sterk ui teen; zie bijlage 2 hfdst. 4 van de appendix. · 
Eveneens is de geldingsduur en he·t; toepassingsgebied verschil
lend voor de div. regelingen;voor de periode begin 1959-medio 
1974 geldt dat tot medio 1971 het toepassingsgebied voor de 
div. regelingen nagenoeg gelijk is (vgl. de kaarten :?,4,5 .en 6); 
hierna is het toepassingsgebied (van de IPR) ingeperkt tot de 
3 noordelijke provincies inkl. de kop van Overijssel en Zd.Lim- . 
burg ( zie kaart 6·). · · . . · 
-de aantallen gerealiseerde/te realiseren arbeidsplaatsen zijn 
schattingen.Schattingen bij de BIO zijn gebaseerd op de veron
derstelling dat binnen 2 a 3 jaar na aanvang van de produktie 
25 arbeiders per 1000 m2 nuttig vloeropp. worden geplaatst. 
Daze cijfers zijn later gekontroleerd.De aantallen arbeidsplaatsen 
bij de IPR zijn eveneens schattingen,gedaan door de ondernemer 
bij de ~:r:emi:aanvraag.Hoewel deze aantallen later niet gekontro
leer~ z7Jn,z1jn ze toch redelijk betrouwbaar,ook al omdat in de 
prem1~r1ngsvoorwaarden van de IPR het aantal arbeidsplaatsen 
geen rol meer speelt. · 

-in de premiebedragen van de BIO en SIO/SIOL zijn de prijsre-
n,,v+i o~ ",.... ~"""' --"-)J -..:. -+ ----------
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-de verschillende regelingen kennen verschillende algemene voor
waarden;de BIO en SIOL kennen als enige nog een tewerkstellings
voorwaarde; 
-mn. de IPR is meer gericht op kapitaalsintensieve projekten; 
het totale werkgelegenheidseffekt kan verder gaan dan het di
rekte effekt dat in de cijfers tot uiting komt; 
~anderzijds is vanwege de -eerder aangehaalde- gebrekkige kon~ 
tr8lemogelijkheden van overheidswege van geen van de regelingen 
bekend in hoeverre de nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen blij
vend waren; 
-voorzover uit de ~ijksbegrotingstukken blijkt zijn de absolute be
dragen niet gedefleerd,zodat ze door . de tijd niet geheel verge
l)J"kbaar zijn; 
-de konjunkturele invloeden op de resultaten zullen niet gelij
ikelijk verdeeld zijn over alle regelingen • 
. Gezien al deze beperkingen geven de cijfers niet meer dan een 
aantal indikaties aa.n. 
RESULTATEN PER REGELING. 
Zoals uit tabel A bl~kt,lopen de resultaten van de achtereenvol
gende premieregelingen nogal uiteen. 
Het geringst aantal bedrijven , zo~1el nieuwe vestigingen · als uit
breidingen,zowel totaal als gemiddeld per jaar werd gepremieerd 
met de SIO/SIOL-regeling.Hatzelfde geldt mbt. de aantallen arbeids 
plaatsen. . · 
De SIOL,van toepassing op het herstruktureringsgebied Zd.Limburg, -
leek sterk op de· SIO-regeling maar kende een iets hoger tarief 
(zie hfdst.4 appendix). 
Ruim de helft van de in totaal 12.280 via de SIO/SIOL-regeling 
·gepremieerde arbeidsplaatsen is in het Zd.Limbur~se herstruk
tureringsgebied terecht gekomen,nl.7640 (tabel B). 
Het geringe sukses van de SIO mbt. nieP,\'Je vestigingen hangt sa- .: 
men met het feit dat de veel aantrekkelijker IPR-vestigingen (miv. 
1967) als alternatief gold voor de .SIO/SIOL-regeling.Het geringe 
sukses van de SIO mbt. uitbreidingen is een gevolg van de zeer 
beperl~te toepassingsmogel~jkhedem. 
Dat de IPR de meest aantrekkelijke regaling was,blijkt ook al uit · 
de premiebedragen (naast het grotere kortingspercentage;zie hfdst. 
4 bijlage 2,appendix): · 
IPR-vest. ;gemiddeld 56,7 mln. per jaar (BI0:9,4;SIO/SIOL:8,6); 

:gemiddeld 19,46 duizend 'per arbeidsplaats (BIO :2,34; -
SIO/SIOL :3, 17 ) ; · 

:gemiddeld 1,77 mln. per bedrijf (BI0:0,22;SIO/SIOL:0,36). 
IPR-uitbr. :gemiddeld 64,5 mln. per jaar (BI0:6,3;SIO/SIOL:0,8); 

:gemiddeld 13,43 duizend per arbeidsplaats (BIO:l,58; -
SIO/SIOL :2, 23) ; . 

:gemiddeld 0,59 mln. per bedrijf (BI0:0,08;SIO/SIOL:O,l0) 
Echter de aantallen met de IPR gepremieerde arbeidsplaatsen 
korreleren niet met deze aanzienlijk hogere premiebedragen. 
Zelfs het totale aantal in 7 1/2 jaar tijd met de IPR gepremi
eerde arbeidsplaatsen in nieuwe vestigingen (21.830) is lager 

. dan het totale aantal in 5 1/2 jaar tijd met de BIO gepremieerde 
arbeidsplaatsen in nieuwe vestigingen (22.050). . 
Bet totale aantal met de IPR gepremieerde vestigingen (32) \'las eve 
eens lager · dan het aantal met de BIO gepremieerde vestigingen .(43) 
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~. 
vestigingen premies (mln.) arbeidsplaatsen bed.rijven 

tot. gem. gem"!') gem. tot. gem. gem tot gem. 
per per per per per per 

2~~ar arb. be- 21aar be- . 
rlarts · driif :ltijf_ 

Jaar2 
BIO ?l,? 9,4 2,34 0,22 22.050 4.009 92 239 43 .. 

SIO/SIOL :34,3 8,6 3_,17 0,36 10.800 2.700 113 96 24 
IPR 425,0 56,7 19,46 1,7? 21.830 2.'910 91 240 32 
totaal 510,9 54.680 575 

. 
uitbreidingen 
BIO 34,5 6,3 1,58 0,08 21.770 3.958 50 439 80 
~SIO/SIOIJ 3,3 1 0,8 2,23 0,10 1.480 370 46 32 8 .. 

IPR ~ 3.54,6 64,5 13,43 0,59 26.410 4.802 8 600 103 
totaal 392,4 49.660 10~ 

1 ARBEIDSPLAATSEN • 
. BIO SIO/SIOL 2 IPR stand medio 

vest.+ tot. · gem. gem. vest.+ tot. gem. lge~. vest.+ tot. gem. gem. 
uitbr. per · per uitbr. per per uitbr. · per J?er 3 

:r 
'r 
1r 
tv 

iH · 

;e 

iB 
;Li 
iLi 
:ot 

-proj jaar proj. 
117 7390 63 1344 4 420 105 
142 6870 48 249 15 340 23 
120 7010 58 1275 15 760 51 
. 74 3520 48 640 23 750 33 

24 1570 65 285 6 110 18 
28 2450 88 445 8 630 79 

102 . 8920 87 1622 32 1170 37 
.··:?l 6090 85 1107 5 460 92 

20 7640 382 
678 43820 128 12280 

tabel A en B. bron: r.b. 1973 en 1975 
BIO,medio '59-eind '64 : 5,5 jaar 
SIO,begin '65-begin '70: 5 jaar 

jaar 
105 147 6620 

85 114 3365 
190 82 4255 
188 59 2505 

28 21 1030 
158 47 3625 
293 158 9465 
115 67 6465 

1910 145 10910 
840 48240 

SIOL,medio 166-begin '70: 3,5 jaar 
IPR-uitbreidingen,begin '69- :5,5 jaar tot medio 1974 
IPR-vestigingen,begin '67- :7,5 jaar tot medio 1974 

proj. Jaar 
45 1018 
30 518 
52 655 
36 385 
49 158 
77 558 
60 1456 . 
97 995 
75 1678 

~~ in duizenden guldens 
als gemiddelde tijdsduur voor SIO/SIOL is 4 jaar aangehouden 

3 als gemiddelde tijdsduur voor IPR-uitbr. + IPR-vest. ~~n~~BoJagn 
Bij de publikatie van de SIO/SIOL in de r.b.l973 waren eenaantal 
aanvragen nog niet afgehandeld,zodat deze niet in de cijfers meege-

. nomen konden worden. 
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De ongunstige konjunktuur na 1967 (toen de IPR van kracht \'lerd) 
plus het verscbijnsel van de toenemende kapitaalsintensivering 
in de industria (de IPR is sterker gericht op kapitaalsinten
sieve projekten) zullen hier debet aan z~n (pg.2-58). 
Overigens is · de situatie anders bij de uitbreidingen:zowel het 
totale aantal met de IPR gepremieerde arbeidsplaatsen (26.410), ' 
als gemiddeld per jaar (4802),als het aantal gepremieerde be
dr~ven (109) ligt hoger dan de met de BIO behaalde aantallen 
·(21.770 resp. 3958 resp. 80). .· 
Bl~kbaar hebben de bovengenoemde verscbijnselen,laagkonjunktuur 
en toenemende kapitaalsintensivering,vooral hun invloed op nieu- . 
we vestigingen en ih mindere mate op uitbreidingen van reeds ge- : 
vestigde bedrijven, · 

RESULTATEN PER GEBIED. 
1Meer dan de helft van de BIO-vestigingspremies (148) en· onge
veer 2/3 van de BIO-uitbreidingspremies (305) zijn toegekend 
aan ondernemingen in het noordelijk stimuleringsgebied (Gr.Fr. 
Dr.Ov. ). . · r. · 
Na 1964 (beeindiging van de BIO-regeling) neemt naar venouding 
het aantal vestigingen en uitbreidingen in de zuidelijke provin
cies sterk toe,ook \'lanneer daarbij het herstruktureringsgebied 
Zd.Limburg -met zijn SIOL-regeling die via de tewerkstellings
voorwaarde van min.25 ex-mijnwerkers per bedrijf een 'arbeids
intensiverende' invloed had- buiten beschouwing blijft. 
Voor de SIO/SIOL-regeling bedraagt het totaal aantal in het noor
den gepremieerde. projekten (57;gelijk aan het aantal in N.Brabant 
met N. en z. Limburg) al niet meer de helft van het totale aan-

_tal daarmee gepremieerde projekten. 
Hetzelfde geldt voor de IPR-projekten;402 op een totaal vari 840 
worden in het noorden gerealiseerd (het aandeel van Brabant en 
Limburg is 370). . 
Binnen het totaal aantal gepremieerde projekten is zowel voor 
de SIO/SIOL- als voor de IPR-regeling het aantal nieuwe ves
tigingen in >Brabant en Limburg groter dan in het noorden;de 
omgekeerde situatie geldt mbt. de uitbreidingen. 
Wijzen de aantallen gepremieerde projekten al op een verschui
ving ten nadele van het noorden,des te duidelijker bljjkt dit 
uit de aantallen gepremieerde arbeidsplaatsen. 
Nam het noorden tijdens de BIO-periode nog meer dan de helft van 
het totale aantal gepremieerde arpeidsplaatsen voor zijn reke
ning (24.790 op een totaal van 43.820";als het Nd.Hollands 

._ stimuleringsgebied erbij geteld zou worden wordt het noordelijk 
aandeel nog groter),tijdens de SIO/SIOL-periode en de IPR-periode 
is deze rol weggelegd voor Brabant en Limburg;op een totaal van 
48.240 met de IPR gepremieerde arbeidsplaatsen tellen Brabant 
en Limburg er 26.840,terwljl het aandeel van het noorden 16.745 
bed.raagt. 
Als bjj de cijfers van het noorden die van Nd.Holland worden op
geteld en bjj die van Brabant en Limburg de cijfers van Zeeland, 
dan wordt de verschuiving in de tijd van noord naar zuid nog 

· aanzienlijk sterker. · 
Daarbij komt dat de \'leergegeven cijfers t/m medio 1974 in feite 
nog een geflatterd beeld geven van deze verschuiving a~ngezien 
miv. 1 aug.l971 de stimuleringsgebieden Nd.Limburg,O.Brabant V 
en Zeeland geschorst zjjn voor toepassing van de IPR-regeling.-

V + het herstruktureringsgebied Tilburg 



Deze hele verschuiving is een gevolg van de veranderingen in 
de verhouding breedte- diepteinvesteringen in de industria aan 
de ene kant en de ontwikkelingen mbt. de verschillende regio
nale vestigingsplaatsfaktoren aan de andere kant:mn. de .ont
wikkeling op regionale arbeidsmarkten speelde een centrale rol. 
Was in het noorden v66r 1965 nog sprake van een ruime arbeids
markt ,in de jaren daarna \'las in vergelijking met de periode v66r · 
1965 sprake van een verkrappende arbeidsmarkt.De voortgaande 
uitstoting uit de landbouw en traditionele bedrijfstakken leidt 
niet meer tot verruiming van de arbeidsmarkt;hieruit '( ••• ) komt 
een onvoldoende groot aantal industriearbeiders beschikbaar. 
Het aanbod van arbeid stemt niet in voldoende mate overeen met 
de vraag.In Zd.Limburg heeft zich na· 1965 aan-vankelijk een tegen
gestelde ontwikkeling voorgedaan,omdat door de mijnsluitingen 
daar een ruime arbeidsmarkt ontstond'.'Na 1969 tekende zich ook 

thier dezelfde ont,.likkeling af als in het noorden en trad een 
' verkrapping van de arbeidsmarkt op'(49). · 
Het gevolg \'las dat een verschuiving plaats vond in het ruimtelijk 
patroon van nieuw te realiseren vestigingen en uitbreidingen 
iha. en daarmee ook van vestigingen en uitbreidingen die met eon 
premie tot stand b~amen.Die verschuiving verliep ten gunste . 
van gebieden met een -uit ondernemers-standpunt- gunstiger arbeidE 
markt (kwa1itatief en kwantitatief') of in ieder geval met . 
een verge1ijkbare arbeidsrnarktsituatie maar dan gekombineerd met 
of gekompenseerd door een aanta1 andere gunstiger vestigings-
p1aatsfaktoren. . · 
Mn. Brabant heeft hiervan geprofiteerd wat mogelijk was'door 
de gunstige geografische ligging van deze provincie,zowel tov. 
W.Nederland a1s tov. de Westeuropese centra e:n de goede ver- · 
bindingen met deze gebiGden,a1smede door een lange industriele 
traditie'(49). · 
Voor de verk1aring van de verschuiving van het ruimtel~K pa
troon zijn in de tweede p1aats de ontwikkelingen van belang mbt. 
de verhoud:i.ng breedte-diepteinvesteringen van industrieel ka
pitaal.Tabe1 A 1aat zien dat bij een ongeveer gelijkb1ijvend ge
midde1d aanta1 arbeiC..sp1aatsen per gepremieerde nieuwe vestiging 
in· de BIO- en IPR-periode,het gemidde1d aanta1 arbeidsp1aatsen 
per gepremieerde uitbreiding achteruit is gegaan van 50 in de 
BIO- tot 8 in de IPR-periode.Dit terwijl de premie per arbeids
p1aats in nieuwe vestigingen toeneemt van 2,34 duizend g1d. in· 
de BIO-periode ·tot 19,46 in de IPR-periode en voor uitbreidin
gen toeneemt van 1,58 totl3,43 duizend gld. 
De tendens van toenemende kapitaalsintensivering b1ijkt ook uit 
de investeringscijf'ers van projekten,gepremieerd vo1gens de SIO/ 
SIOL en IPR in tabe1 C en D.De rijksbegrotingstukken geven geen 
informatie over tota1e investeringsbedragen van BIO-projekten. 
De gemidde1de investering per arbeidsplaats in Nederlandse sti
mu1eringsgebieden in de SIO-periode bedroeg !80.000,-.Tijdens 
de IPR-periode · was de gemidde1de investering per arbeidsplaats 
voor niemoJe vestigingen opgelopen tot !128.000,- en voor uit
breidingen tot 123.000,- (omdat de SIO a1 de minst aantrekke~ 
1ijke rese1ing washad de BIO ipv. de SIO een betere verge1ijking 
ge\'leest). · 
Zowel iha •. a1s voor projekten die gepremieerd \'lOrden neemt het 
investeringsbedrag per arbeidsplaats toe tgv. een trendmatige 
kapitaalsintensivering. 
In het noorden waren en zijn de positieve vestigingsplaatsfaktoren 
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c. SIO en SIOL (Zd.Limburg) 
afgegeven toekenningen per 1 aug.l9?0 
investering' ) premie + arb. invest. 

prjjsred!) pl. arE.pi. 
Gr 91.532 3.188 445 206 
Fr 12.536 1.663 . 352 36 
Dr 13.000 3.371 723 18 
Ov 21.439 2.043 688 31 
NH ?.-368 376 107 22 

. • 

Ze . 167.204 . 7.194 623 268 
NB 42.44'7 5.659 1047 40 
NLi 5.111 476 431 11 
'tot. 355.637 I 23.970 4416 80 

---
ZLi 164.11-83 24.482 7638 21 

D. IPR- VESTIGINGEN 
afgegeven toekenningen per 30/6/74 
investering') premie ' ) arb. invest. 

pl. ar'5spi~ 

Gr 499.834 69.837 3.540 141 
Fr 70.354 17.371 1.370 51 
Dr 91.207 19.879 1.630 . 56 
Ov 65.903 12.525 815 81 
NH 16.292 4.0?3 390 42 
Ze ·1.101.910 115.181 2.175 507 
NB 397.155 68.644 3.615 110 . 
NLi 137.700 16.760 1.570 88 
ZLi 491.773 100.711 6.725 73 
tot. 2.790.128 424.981 21.830 128 

IPR- UITBREIDINGEN 
Gr 572.633 78.442 3.080 186 
Fr 223.?51 33.150 1.995 112 
Dr 212.246 . 26.063 2.625 81 
Ov 156.543 19.995 1.690 93 
NH 24.494 3.509 640 38 
Ze 560.610 32.757 1.450 387 
NB 463.243 65.150 5.850 79 
NLi 257.466 32.279 4.895 53 
ZLi 765.083 63.232 4.185 183 
tot. 3.236.069 354.577 26.410 123 
tabe1 C en D. bron: r.b. 1971 en 1975 
')bedragen in duizenden guldens 

premie in % 
v. invest. 

3,5 
13,3 
25,9 
9,5 

15,9 
4,3 

13,3 
9,3 
6,7 

14,9 

premie in % 
v. invest. 

14,0 
24,7 
21,8 
19,0 
25,0 
10,5 
17,3 -
12,2 
20,5 
15,2 

13,7 
14,8 
12,3 
12,8 
14,3 

5,8 
14,1 
12,5 
8,3 

11,0 
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voor de meer kapitaalsintensieve bedrijven ondervertegenwoor
digd in vergelijking met provincies als Brabant(en Limburg), 
waardoor in het noorden relatief minder geinv~eerd worat. '). 
Het totaal aantal investeringen in vestigingen in de 3 noor
del~ke provincies waarover een IPR-premie uitgekeerd werd · . . 
(661 mln.) was lager dan deze ·zelfde investeringen. in Bra- · 
bant en Limburg samen (1027 · mln. ). . . 
Hetzelfde geldt rnbt. -volgens de IPR- gepremieerde uitbreidings
investeringen;in het noorden 1009 mln en . de 2 zuidelijke pro
vincies 1486 mln. 
Geldt voor de meeste provincies dat de gepremieerde investeringen 
een indikatie vorm&n van de totaal plaatsgevonden investeringen 
tijdens de IPR-psriode,voor Brabant geldt dit niet:itt. de drie 

.no9rdelijke provicies en Limburg valt de provincia Brabant maar 
voor een beperkt gedeelte onder de IPR;in de tweede plaats ko-
1men miv. medio 1971 geen projekten in Brabant meer voor IPR- · 
premiering in aanmerking.De genoemde verschillen z~n daarom 
in feite nog geflatteerd. 
Het verschil zou aanzi~nlijk groter · zijn wanneer Zeeland bij Bra
bant en Limburg geteld zou worden.Omvangrijke -gepremieerde
investeringen zijn in deze provincie gedaan,samenhangend met 
de aantrekkel~ke vestigingsplaatsvoordelen die Zeeland,als over- · 
loopgebied van derandstad,te bieden hee.ft. 
Omdat de hoge investeringsbedr·agen in Zeeland het gevolg zijn van 
slechts een paar (monster-)projekten zijn deze niet bij die van 
Brabant en Limburg geteld. 
Samenvattend; 
Juist in de eerste helft van de 60-er jaren was er sprake van 
een krachtige industriele expansie,die. zich vooral manifesteer
da in het westen.De stijgende vraag naar arbeidskrachten· in het · 
westen die hier het gevolg van was oefende een zekere rem uit 
op het tot stand komen van nieuwe vestigingen en uitbreidi~gen 
van industriele bedrijven in het \'lesten. 
Door het ruime aanbod van arbeidskrachten in het noorden kon de 
industriele . ontwikkeling daar een snelle groei doormaken (dat 
de ruime arbeidsmarkt in het noorden in de 50-er j~en dit effekt 
veel minder had ligt aan het feit dat toen nog niet zozeer spra
ke was van krapte op de \tlestelijke arbeidsmarkt (60) .. ) • · . 
Dit blijkt al uit het feit dat het aanta1 gepremieerde vestigin
gen tot 1965 h6t dubbele bedroeg van het aantal dat in de daarna 
volgende jaren tot 1971 werd gerealiseerd.In het tijdvak 1959-
1970 is in de 3 noorde1ijke provincies de toename van de . werk-
gelegenheid in de industria voor ongeveer t tot stand gekomen 
in de periode tot ·1965,terwijl van de totale werkgelegenheidsgroei 
in het noorden gedurende de jaren 1959-19?0 ongevcer 2/3 werd 
gerealiseerd tot het jaar 1965 (53). 
Na 1965 vond een ommekeer plaats,die resu1teerde in een verschui~ 
ving van nieuwe industriele projekten en nieuwe industriele -ar
beidsp1aatsen van het noorden naar het zuiden.De oorzaken van 
deze ommekeer: 
l.in het noorden was geen sprake meer van een -uit ondernemers

standpunt- duide1ijk ruime arbeidsmarkt;voora1 naar samenstel-
ling sloot deze niet aan op de vraag; · 

2.in Zd.Limburg ontstond na 1965 een ruime arbeidsmarkt tgv. de mij 
s1uitingen,welke tot 1969 zou voortduren; 

3.op het eind van de 60-er jaren werd een steeds groter dee1 van 
') hoewe1 na Zeeland en Nd.Limburg de meest kapitaalsintensieve . 

vestigingen in Groningen gepremieerd werden volgens de IPR; 
dit b1ijkt uit het lage percentage(l4% tabe1 D) dat het tot. 

premiebedrag hier uitm~akt van de tot. gepremie~rd~ inves-. 
teringen :veel invester~ngen gaan boven het prem~eplafond .. u~t 
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de industriele groei gerealiseerd via diepteinvesteringen. 
In deze trendmatige ontwikkeling van -industriele- kapitaals
.intensivering werd 'ruime arbeidsmarkt' als vestigingsplaats- · 
faktor minder belangrijk tov. andere vestigingsplaatsfaktoren; 

4.die andere vestigingsplaatsfaktoren (ligging tov. nationale · 
en internationale grondstoffen- en afz:etmarkten,goede ver- . .· 
bindingen,technische (en sociaal-kulturele) ini'rastruktuur iha. -, 
•agglomeratievoordelen•) vallen voor het noorden tov. de · 
westelijke ~ovincies,Brabant,Zeeland (Limburg in mindere mate) 
negatief uit,zodat relatief minder investeringen tot stand 
komen in het noorden. 

In de • overgangspe~iode 1 1965-1970 kon mn. een provin·cie als 
Brabant,die een redel~k ruime arbeidsmarkt kombineerde met an
dere gunstige vestigingsplaatsfaktoren,hiervan profiteren door 

. een sterke to·ename van nieuwe industriele vestie;ingen en uit-
1breidingen en van arbeidsplaatsen die deze (nog) met zich mee
brachten.In deze periode nam Limburg -tot ongeveer 1969- de rol 
van het noorden over als gebied met •ruime arbeidsmarkt'als be
langrjjkste vestigingsplaatsvoordeel.Daarom kende Limburg ook na 
1965,na Brabant ,nog een belangr~ke toename van het aantal induB~ :. : 
triele· arbeidsplaatsen;•ruime arbeidsmarkt' had als vestigings
plaats!aktor nog niet afgedaan hoewel ze in betekenis afnam. 
Na de periode 1965-1970 komt tgv! de gunstigsr vestigingsplaats
faktoren voor meer kapitaalsintensieve projekten een groter 
deel van de investeringen in de industria in Brabant en Zeeland 
tot stand dan in andere niet-westel~ke provincies. 
De introduktie van een streidin~soeleid ook tbv. het· noorden 
en Zd.Limburg rond 1970spreid~ng van rijks~iensten,SIR) naast 

· het traditionele beleid,dat via premiering nieuwe industriele 
groei wil ricb.ten op · a.chtergebleven gebieden,hangt samen met de
ze verandering .in de ekonomisch-ruimtelijke ontwikkeling. 
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2.4.?.2.DE INVLOED VAN BET RUIMTEEDK GEDRAG VAN 'GROTE 

ONDERNEHINGEN. 

Het is van belang na te gaan in hoeverre de waargenomen ruim
tel~ke spreiding van de industriele werkgelegenheid een gevolg 
is van het ruimtel~k gedrag van een aantal grote binnen- ~~ · 
buitenlandse industriele konserns. 
l.Wanneer in een bepaalde periode in een bepaalde regio een 
groot deel van de industriele werkgelegenheidsgroei op het . 
konto geschreven kan worden van enkele ondernemingen is het 
tbv. gericht onderzoek allereerst van be lang te weten \'lelke ~- · 
drijfsinterne faktoren daarbij een rol hebben gespeeld ipv. te 
zoeken naar algernerre regel- cq. wetmatig-heden. 
Bet is dan niet mogelijk en ook zinloos een verklaring van het 
waargenomen verscbijnsel te geven door langs statistische weg 
algemene regelmatigbeden in de spreiding van de werkgelegenheid 

1op het spoor proberen te komen;het aantal subjekten ic. inves-
. teringsbeslissingen is te klein. · 
. 2.Toch kan b~ een grote invloed van deze konserns niet gesproken 
worden over een spreiding van werkgelegenheid die toevallig . 
tgv. een paar incidente1e vestigingsbesluiten tot stand is ge
komen;juist voor deze grotere ondernemingen zal gelden dat . 
een vestigingsplaatskeus tot stand komt op basis van een ratio
nale afweging van relevante !aktoren • 

. 3.Iri de derde plaats geldt dat een belangrijk werkgelegenheids
aandeel van enkele konserns een potentiele machtsfaktor vormt 
naast en tegenover de overheid,die met haar-re'gionaal-ekonomisch 
beleid de ruimtel~ke spreiding van die werkgelegenheid wi1 
sturen.Daar komt b~ dat de toenemende internationalisering 
van juist de grote industriele ondernemingen voor de nationale 
overheid een verlies van kontr8le impliceert op de nationale 
industriele ontwikkeling.Temeer geldt dit voor buitenlandse 
vestigingen:de belangr~kste decisiecentra liggen buiten de 
landsgrenzen. · 
Gegevens zljn ont1eend aan Jansen en De Smidt (59). 
DE GROOTSTE NEDE~IDSE INDUSTRIELE KONSERNS. 
Jansen en De Smidt onderscheiden voor de analyse van het ruimte
lijk gedrag van Nederlandse industriele konserns 4 ruimtelijke 
nivo's: l.internationaal buiten de EEG; 

2.internationaal binnen de EEG; 
3.nationaal; 
4 . landsdeel. 

Van 11 industriele konserns werd de werkgelegenheidsontwikkeling 
nagegaan vocr de periode 1950-19?l:Philips,Unilever, Shell,AKZO, 
RSV,VNF,Hoogovens,Fokker/VFW,DSH,Bruynzee1 en DAF. 
In deze periode nam het binnenlands aandeel in de werkgelegen
heid van deze bedr~ven af (Hoogovens uitgezonderd),hoewel spra
ke was van een absolute groei van hun bedr~fsbevolking in Neder
l~nd (uitgezonderd DSM).Deze groei ging bij alle 11 gepaard 
met een grotere geografische spreiding d.i. decentralisatie 
van de konsernwerkgelegenheid uit de plaats van de hoofdves
tiging,hoewel dit per konsern uiteenliep. 
In fig.3 is de decentralisatie voor Philips en Unilever in 
deze periode in bea1d gebracht. 
Behalve voor ·Philips en VHF geldt dat deze geografische decen
tralisatie van de Heder1andse bedrjjfsbevo1king groter is in 
de periode 1960-1971 dan in de periode 1950-1960. 
Voor a1le 11 konserns ge1dt dat in de hele periode 1950-1971 
deze decentra1isatie voora1 de direkt bij de produktie betrok1~en 
arbeiders en/of de ongeschoo1den betrof.In de provincia waarin 



FIGUUR 3 DE GEOGRAFISCHE DISTRIBUTIE VAN DE BEDRIJFSBEVOLKI.NG VAN PHILIPS EN 
' UNILEVER IN NEDERLAND IN 1950 EN 1971/'72 · · 

PHILIPS 1950 ~t::=# " 

hoofdvestiging If? 
23.000 werkn. 0 

UNILEVER 1950 ~= <=> 

t1" 
/) 

-.· 

.~------ --·-- 4000 werknemers 
--- -------- 3000 werknemers 
-·- - ------- 2 000 werknemers 
--- --'--- 1000 werknemers 
- - ------- 500 werknemers 
- -------- 100 werknemers 

Bron: A.C.M. Jansen 

PHILIPS 1970 

UNILEVER 1971 

• ~e~~~~~=~~kalise~rd 
0 ve~tigingen gelokaliseerd in 

probleemgebieden · 

- -·---.-.1 

ui t :Industria en Ruimte -. (59). 
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de hoofdvestiging is gelokalisserd is de werkgelegenheid van 
het betreffende konsern hoger gekwalificeerd.Staat de hoofdves
tiging buiten de westel~ke provincies (DSM,DAF,AKZO en Philips) 
dan is niettemin de kwaliteit van hun werkgelegenheid in de 
westel~ke provinci~s hoger. 
Dus naast de 'zelfstandige' invloed van konserns op de geogra
fische spreiding wordt het konserngedrag ook bernvloed door · 
de geografische diff erentiatie van produktieomstandigheden. 
Er bestaan nogal verschillen in de aandelen konsernwerkgele
genheid per landsdeel;zie tabel 28. 

·~. ,. 
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·-
Werkgelegenheid in de industric en van grote industriele concerns, naar landsdelen, 1960-1970/'71. 

--- --- ---------------
Werkgclegenheid in de industrie Wcrkgclcgenheid in de grotc industriele cone 

Landsdeel 1960 1970/71 1960-1970/71 1960 . 1970/71 1960-1971 
- ·------

Noorcf: 
(Groningen. Friesland 

en Drcnte 85.300 103.500 + 18.200 8.900 18.700 + 9.81 

Oost: 
(Overijssel en 

Gelderland) 224.000 222.300 - 1.700 23.600 31.800 + .8.21 

West: 
(N•Holland, Z-Holland . 

en Utrecht) 445.600 417.700 -27.900 78.100 111.500 + 33.4l 

Zuid: 
(Zeeland, N-Brabant 

en Limburg) 337.300 335.800 - 1.500 106.100 102.900 ~ 3.2C 
-------~~-7----------------------------------------------------
Totaal Nederland 1.092.200 . 1.079.300 

Bron: eigen enquetes en C.B.S./A.I.S. 

Uit:Industrie en Ruimte (59). 
tabel 28. 

.:.... 12.900 216.700 264.900 + 48.21 

Zowel in 1960 als in 1971 is bet aandeel van Noord en van Oost 
aanzienl~k geringer dan dat van West en Zuid.De decentralisatie 
kcmt .tot uiting in de verhoogde aandelen konsernwerkgelegen-

. beid van Noord en Oost in 197l,vergeleken met 1960,nl. in 
Noord: van 10% tot 18%;in Oost van l~p tot 14%. · 
Mn. in bet noorden is de groei,vooral in · relatieve termen, 
spektakulair.In de periode 1960-1971 komt rand 50% van de tota
le industriele werkgelegenbeidsgroei in het noorden voor re
kening van de uitbreiding van ;de bedrijfsbevolking van de betref
fende konserns.Daarbij moet direkt aangetekend worden dat de 
cijfers over de totale industriele werkgelsgenheid en die van 
de 11 konserns saldi zijn van uitbreiding en inkrimping,opricb
ting en afstoting. 
Voor bet noorden geeft dit een overscbatting van bet werkelijk 
aandeel van de konserns in de werkgelegenbeidsgroai • 

. Een minder vertekend beeld geeft een vergelijking van de 
cijfers van de nieuw gerealiseerde arbeidspla&tsen ..- in de . 
industria van jaar op jaar.Voor O.Groningen zijn voor de 
periode 1958-1973 de totale'NGA~c~fers met bet aandeel daar-

>. in van Pbilips-Stadskanaal en -Winschoten weergegeven in 
tabel · 

. Drie konserns van de elf realiseerden bet merendeel van de werk
gelegenbeidsgroei in bet noorden:Philips,AKZO en Unilever. 
Jansen en De Smidt stellen dat zelfs als allochtone aandelen 

· in de groei van de konserm'lerkgelegenheid niet meegerekend 
worden,dat tenminste 1 op de 3 arbeidsplaatsen in de indus
triele werkgelegenheidsgroei in het noorden i n de periode 
1960-1971 door Philips,AKZO en Unilever tot stand werd gebracht. 
Een vergelijkbaar beeld vertoont bet oosten.Al was het aandeel 
in 1971 van de konsernwerkgelegenheid bier ongeveer 14% ipv. de 
18% in bet noorden,de absolute groei van de'konsernbevolking' 
bier is vergelijkbaar met bet noorden~Ook bier waren Philips, 
AXZO en Unilever de belangrijkste aandeelhouders in de groei 
van de konsernwerkgelegenheid. 
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Het zuiden kende in de periode 1960-1971 een daling in de kon
sernwerkgelegenheid tgv. de starke daling van de werkgelegenbeid 
b~ DSM.Bl~ft deze buiten beschouwing dan is sprake van een . 
winst van rond 20.000 arbeidsplaatsen,vnl. gerealiseerd door 
Philips en Daf. · · · 
In het westen heeft de belangrijkste groei van de konsernwerk
gelegenheid plaatsgevonden. Was in 1960 365'6 van de konsernwerk
gelegenheid hier gevestigd,in 1971 is dit tot 4296 aangegroeid. 
Di t terwjjl sprake \'las van een absolute afname van de tot ale · 
industr~ele werkgelegenheid in het westen:de starke groei van 
de industriele werkgelegenheid van de 11 konserns in het westen 
staat in tegenstelling tot de nationale trend. 
Dit wordt veroorzaakt door: 
a.een positieversterking in het westen van konserns,waarvan 

/ de hoofdzetel buiten het westen was gelokaliseerd;eveneens de
centralisatie tov. de hoofdvestiging; 
b.het feit dat de groei van de konsernwerkgelegenheid in het 
westen grote 'allochtone komponenten' kent:mensen van buiten· het 
westen werken in de westel~ke konsernvestigingen; 
c.ook van konserns met de hoofdzetel in het westen zijn,ondanks 
de decent!'alisatie, belangrijke delen .van de groei van de kon- · 
sernwerkgelegenheid binnen het v1esten gebleven.Mn. speel t de 
gebondenheid aan s:pecifieke vestigingsplaatsfaktoren hier .een 
rol (Hoogovens,RSV). 
Zowel kwalitatief als kwantitatief domineert de werkgelegen
heid van de grootste industriele konserns in het westen die 
in de overige laLdsdelen. 
BUITENLANDSE INDUSTRIELE VESTIGINGEN. 
Ondanks een gering aandeel van buitenlandse industriele bedr~
ven ·in de totale industriele werkgelegenheid (in 1964 minder 
dan 3% en in 1972 minder dan 6%) is hun aandeel in de industri
ele werkgelegenheidsgroei aanzienlijk.Rond 15% van de groei van 
industriele arbeidsplaatsen in de periode 1950-1963 komt voor 
rekening van buitenlandse bedrijvigheid. 
Voor de gehele periode na 1945 bestaat voor wat de buitenland~ 
se vestigingen in Nederland betreft een verband met 2 motieven: 
a.het relatief lage loonpeil,de sociale verhoudingen in het be- . 
dr~fsleven (arbeidsrust)en het ruime aanbod van arbeidskrachten. 
In de jaren '60 boetten deze faktoren sterk aan belang in. 
b.de liggingskwaliteiten van Nede·rland tov. het achterland, 
de . aanwezigheid van een 'industrieel miljeu' in het westen · en 
in delen van het zuiden en oosten van het land. 
De vertegenwoordiging van buitenlandse bedrjjven loopt naar 
landsdeel nogal uiteen.De starke positie van deze bedrijven in 
het westen in 1964 is in de periode 1964-1972 verzwakt,al bleef 
-absoluut gezien- de \•Testeljjke groei nau\'Teljjks achter bij de 
grootste groeier :het zuiden ( zie fig. 4) . 
Voor het noorden geldt dat maar liefst 40% van de industriele 
groei in deze 8 jaar door buitenlandse bedrjjven per saldo tot 
stand is gebracht. De grote ·: aantallen verloren gegane arbeids
plaatsen in zwak~e sektoren doen dit percentage boger uitvallen. 
Binnen het noorden is Emmen het centrum van buitenlandse ekono-
mische aktiviteiten. · 
Zuid~Limburg,de herstruktureringsgebieden Helmond en Tilburg 
hebben weinig of geen buitenlandse bedr~ven weten · aan te trekken. 
De kernen in de .stimuleringsgebieden en enkele grotere steden 
in bet overige zuiden wel:Breda-Oosterhout,Den Bosch,Uden-
Veghel,Cuyk-Venray,Weert. · 



·~ 
· '--- -· . . - -~- - --- -- ---- ---, 
·;~ r------------------------------------------------------~ 

FIGUUR 4. DE ONTWIKKELING VAN DE NEDERLANDSE 
BEDRIJFSBE\OLKING VAN BUITENLANDSE INDUSTRIELE 
BEDRIJVEN 1964-1972 
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2.4-.B.SAMENVATTEND,KONKLUSIES EN PERSPEKTIEVEN VAN BET 
REGIONAAL EKONOMISCH BELEID. 

2-14-1 

2.4-.8.1.DE ERRSCHILLENDE BELEIDSPERIODEN VAN HET REGIONAAL 
EKONOHISCH BELEID. 

-De doe1ste1ling van het regionaa1 ekonomisch be1eid voor de 
periode 1951 t/m 1958,nl. bestr~ding van de strukturele werk-
1oosheid in de ontwikkelingsgebieden,kon niet volledig gerea-
1iseerd. worden.Hoewel er -in de meeste ontwikke1ingsgebieden
een duide1~ke groei plaatsvond in het aanta1 industriele ar-

. beidsplaatsen,voor een beperkt deel het gevolg van de gehanteerde 
stimu1eringsmaatregelen,kon door deze werkgelegenheidsgroei 
samen met de ·uitmigratie de strukturele werkloosheid,vn1. tgv. 
de · uitstoting uit de 1andbouw,niet duide1~k teruggedrongen wor·-
den (zie p~.2-18 e.v.) . . 

·-Het regipnaal-ekonomisch be1eid is in de periode 1959 t/m 1964-
voor een deel geslaagd in z~n eerste twee doelstellingen:bestrij
ding van de akute strukturele werkloosheid in de probleemgebieden 
en het tegengaan van de uitmigratie uit deze gebieden. · 
Mbt. de derde doelste1ling,voork6men van akute strukturele 
werk1oosheid in de probleemgebieden,ontbreken gegevens die 

· evaluatie mog.e1~k maken. . 
De gunstige ontwikke1ing van de . migratie,de groei van het aan
ta1 gepremieerde arbeidsplaatsen en de daling van de struktu
re1e · werkloosheid z~n echter maar voor een beperkt deel het 
gevolg van de getroffen stimu1eringsmaatregelen.In de eerste 
p1aats is de aanhoudende stand van ekstreme hoogkonjunktuur 
van bepa1ende invloed geweest. · 
Op zich is een sterke ·konjunkture1e invloed .geen reden om de 
invloed van het gevoerde beleid te bagate1liseren:juist een kom
binatie van gunstige konjunktuurstand en aantrekke1~ke stimu
leringsmaatregelen kan een strukturele verbetering van de 

. werkgelegenhei.d in de probleemgebieden bevorderen.Echter in 
deze periode kon een dergel~ke blDvende strukture1e werkgelegen~ 
heidsverbetering niet gerea1iseerd worden,zoals b1eek b~ de 
konjunkturele recessie .die in 1965 inzette:de werk1oosheids
cijfers 1iepen in de probleemgebieden verge1eken met de rest 
van het lancl 'freer ekstra op.Een relatief groot deel van deze 
werkloosheid was struktureel van aard. 
In de tweede plaats gold dat voor ondernemers die in deze 
periode tot vestiging in een proo1eemgebied wareh overgegaan 
door de bank genomen de faktor 'aanbod van ongeschoold/geoefend 
personeel' een belangr~ker vesti~ingsmotief vormde dan het ver-
krijgen van een vestigingspremie (zie pg.2-39 e.v.). · 

-De doelstellingen voor de stimu1erings- en herstruktureringsge~ 
bieden voor de beleidsperiode 1965 t/m 1968 bleven verre van 
verwezen1jjkt.A1leen mbt. de eerste doelstelling,industrie
apreiding in het kader van het ruimtelijk ordeningsbeleid,was 
de ontwikkeling niet negatief., al thana voorzover het het noorden 
en Zeeland betrof :in alle provincies ui tgezonderd Zeeland \'las . 
sprake van een daling in de industriele werkgelegenheid in 
deze periode,een daling die in de drie noordelijke provincies 
kleiner of gelijk was dan de overige provincies uitgezonderd 
Zeeland.Zeeland kende een st~ging. · 
De realisering van de tweede doe1stelling,tegengaan van de 
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traditione1e bevo1kingsekspu1sie,werd niet dichterb~ gebracht, 
integendee1.Hetze1fde ge1dt voor de derde doe1ste11ing,bestr~
ding cq. voorkoming van strukture1e \'lerk1oosheid in de stimu1e
rings- en herstruktureringsgebieden;was de toename van de werk.;.. 
1oosheid 1ande1~k en regionaa1 t~dens de recessie '56/'57 van 
overwegend konjunkture1e,dus t~del~ke aard -wat bevestigd werd 
door de sne11e da1ing na 1958-,t~ens de recessie '66/'67 is 
deze voor een aanzien1ijk dee1 strukturee1. 
De negatieve resultaten van het regionaa1-ekonomisch be1eid 
in deze periode z~n in de eerste p1aats het gevo1g van de · . 

· neergaande beweging van de konjunktuur.Moge1ijk spee1t de minder<,. · 
aantrekke1ijke SIO-rege1ing in de p1aats van de BIO-rege1ing 
hierbij ook een ro1. . 
Overigens waren de ontwikke1ingen mbt. de industrie1e werkge1e
genheid in de meeste te stimu1eren provincies minder negatief 
dan de overige;a1 kan dan niet gesproken worden van het bereiken 
van de beleidsdoe1ste11ingen,'enigszins' effektief zijn de maat
rege1en , dan blijkbaar toch geweest. 
Overigens is het zeer waarschijn1ijk dat hierbij ook de nawerking 
van de aantrekke1~Ker BIO-rege1ing uit de vorige be1eidsperiode 
met de gunstige konjunktuurstand een ro1 spee1de:projekten 
werden met de BIO gepremieerd maa~ kwamen pas na 1965 tot stand. 
(zie pg.2-54 e.v.) . · . 

-Ook in de be1eidsperiode 1969 t/m 1972 .\·/as van een .feite1~Ke 
rea1isering van de doe1ste11ingen van het regionaa1-ekonomisch 
be1eid geen sprake. 

· De 'lin het .be1eid betrokken provincies kennen i 
ieder .een nivo van de g.a.r. dat duide1ijk boven het 1ande1ijk 
gemidde1de b1ijft 1iggen over de gehele periode. 
Al is voor wat het noorden betre.ft sprake van een gunstige ont
wikke1ing mbt. de migratie;toch gaat het hierbij niet zozeer 
om een strukture1e spreiding van de werkge1egenheid a1s we1 om 

.verschuivende vestigingspatronen van de bevolking. 
Toch z~n de in deze periode ge1dende IPR-regelingen 'enigszins• 
ef.fektief geweest:paralel aan de aanvankelijke konjunkturele 
opleving kwamen grote aantal1en gepr~mieerde arbeidsp1aatsen 
tot stand.Deze kwamen vn1. Brabant en Limburg ten goede. 
-Binnen Groningen blij.ft O.Groningen achter in aanta11en ge-
premieerde arbeidsp1aatsen. · 
-De beslissing medio augustus 1971 o~e1en van de provincie 
Brabant,Zee1and,Limburg en Nd.Ho11and te schrappen voor toepas- · 
sing van de IPR-rege1ingen 1ljkt ten onrechte genomen:het g.a.r.
percentage 1igt in deze provincies in 1972,bij een da1ende kon
junktuur,weer duide1~k boven het lande1ijk nivo. 
Bovendien was deze schorsing gebaseerd op de verwachting dat 
de SIR de aantrekke1ijkheid van deze gebieden zou vergroten; 
echter 4 jaar na de schorsing van de genoemde gebieden is de 
SIR nog niet in werking getreden. 
Van de andere kant is het we1 zo dat door de schorsing van de-

. ze gebieden het beleid meer e.ffekt kan sorteren voor het noor
den en Zd.Lirnburg waar de strukture1e prob1emen zich toespitsen: 
het aantal gebieden dat 'konkurrerend' is uit een oogpunt van 
vestigingsvoordelen tgv. regionaa1-ekonomische maatregelen 
neemt a.f.(zie pg.2-70 e.v.). 
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-Het gebied waarop het regionaal ekonomisch beleid vanaf 1973 
vantoepassing is,is · te onderscheiden in te . stimuleren gebie- . 
den en afremmingsgebieden. 
De doelstellingen mbt. de eerste kategorie zijn: 
l.bestrijding van de regionale strukturele werkloosheid cq. de 

verborgen werkloosheid in landbouw en kleinbedr~f; 
· 2. tegengaan en voorkomen van migratie en pendel over te lange · 

afstanden; 
3.de kwetsbaarheid van de ekonomische struktuur tegengaan en 

de beroependifferentiatie vergroten. 
Van 1958 tot 1973 zijn de provinciale verschillen in de g.a.r. 
tendentieel kleiner geworden;mn. geldt dit voor het verschil · 
tussen -de noordelijke provincies en het Nederlands gemiddelde. 
Echter na 1973 is deze trend gekeerd,waarbij .de toename in het 

· ·. : noorden en Zd.Limburg zeker niet bestempeld kan worden als 
zuiver t~delijke nl. konjunkturele werkloosheid.De strukturele 
werkloosheid wordt 'gevoed ' ..:.: door de -aanvankelijk- konjunkturele . 
werkloosheid. · · 
De eerste .doelstelling is zelfs niet benaderd,integendeel: 
door de . lange aanhoudende periode van recessie is de . -struktu
rele- werkloosheid in de te stimuleren provincies zowel absoluut 

· als relatief' tov. de rest · van het land toegenomen .• 
Hoe\'lel recente cijfers mbt •. doelstelling 2 en 3 ontbreken, zal 
ook hiar de aanhoudende laagkonjunktuur weinig positieve re- · 
sultaten mogelijk maken. 
Wel zal in de nabije .toekomst tgv. de spreiding van rijksdiensten 
het migratiesaldo in . de stimulerings- en herstruktureringsge-

·bieden een positievere balans gaan vertonen (zie onder). 
-Paralel aan de konjunkturelte neergang liep het aantal gepre
mieerde arbeidsplaatsen zodanig terug dat ook niet van een 
'enigszins' effektieve _werking van de IPR-regelingen gesproken 
kan worden. 
-Wel kan voor deze periode een positieve balans worden opge
maakt mbt. de steunmaatregelen.Hn. de Stichting Herplaatsing 
Werknemers Groninger Confectieindustrie,inmiddeld omgezet in 
een landelijke stichting,heeft een duidelijk positieve invloed 
gehad door relatief grote aantallen werkloze textiel-arbeiders 
weer aan werk te helpen. . 
De ko.sten per per soon waren lager dan wanneer ww...;ui tkeringen 
betaald hadden moeten worden • 

. Ook de NOM (zie onder) heeft zich, voo:r• wat betref't steun aan 
noodlijdende bedrijven,verdienstelijk gemaakt , (zie pg.2-87 e.v.). 

2.4.8.2. SPREIDING VAN RIJKSDIENSTEN. 
-De introduktie van het spreidingsbeleid,waar de spreiding \~ 
rijksdiensten -naast . de SIR- deel van uitmaakt,is een gevolg 
van het falen van het · .. traditionele regionaal ekonomische be
leid.Hierbij richtte men zich uitsluitend op het partikuliere · 
bedrijfsleven,met als leidend principe de vrijheid van vestigings
keuze voor de partikuliere ondernemer:door het verbinden van : 
voordelen aan vestiging in perifere regio's 'hoopte' ' men de 
werkgelegenheid in· deze regio's·te stimuleren. 
Omdat de centrale overheid zelf als werkgever optreedt is zij · 
bij de spreiding vari rijksdiensten niet langer afhankelijk van het 
investeringsgedrag van de partikuliere ondernemer en bezit 
daarmee waarborgen tav. de realisering van de beleidsdoelstellin
gen. 
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-Overigens protesteerde de KABO (NKV) terecht tegen het feit __ 
dat bij de gedwongen werkgelegenheidsspreiding het partikulier _ 
bedrijfsleven buiten schot blijft. 
De ambtenaren draaien op voor de gevolgen van het ruimtelijk 
investeringsgedrag van partikuliere ondernemingen,dat-door 
het regionaal-ekonomisch beleid niet of nauwelijks in gewenste 
banen is geleid. 

-Het is in ieder geval een verbetering dat de verhuizing van 
ambtenaren vervangen is door de verhuizing van arbeidsplaatsen 
al is de'vrijwilligheid' voor de ambtenaren in deze nogal rela
tief;waneer het werk naar elders verhuist is de keuze vrij om 
mee te . verhuizen of te blijven.Dit in de wetenschap dat van 
vervangende werkgelegenheid in de woonplaats praktisch geen · 
sprake ·is. · 

/ Daar komen bij de sociale en ekonomische gevolgen (meeverhuize~de 
werkende familiP-leden hebben nauv1elijks uitzicht op werk) 
--- ~~oor de meeverhuizende ambtenaren. · 

-Er is nooit geprobeerd om -zelfs maar bij benadering- de hoge 
kosten (de sociale en ekonomische. gevolgen voor de betrokken 
ambtenaren,de konsekwenties voor de werkgelegenheid van Den 
Haag,het verlies aan bedrijfsefficiency bij de PTT en de finan-
ciele gevolgen vE>or de schatki-st van ca. 1 miljard) af te \'legen . 
tegen de baten. · 
Uitspraken over een mogelijk zinniger besteding van het geld 
(NOM b.v.) zijn dan ook niet te doen. . 

2.4.8.3. SELEKTIEVE INVESTERINGSREGELING. 
_-Met de aanvaarding v~n de wet SIR in feb.l974 en in zijn ge

wijzigde vorm in mei 1975 door de Eerste Kamer is in princiie 
een van de grondbeginselen van het regionaal ekonomisch be eid 
in Nederland verlaten:de vrijheid van vestigingskeuze voor de 
partikuliere ondernemer. . · 
Mn. geldt dit voor het vergunningenstelsel van de SIR; het 
-globale- heffingenstelsel draagt een markt-karakter en biedt 
daarom nauwelijks mogelijkheden tot een gerichte investerings-
kontr8le . van staatswege. · · · 
Het vrije-vestigingsbeginsel is verlEiten omdat de .konsentratie
bez\'1/aren in het Westen voor het bedt'ijfsleven zelf ,gekombineerd 
met een beleid dat volstaat met net verbinden van voordelen . 
aan vestiging in stimulerings- en herstruktureringsgebieden . 
niet geleid hebben tot een stroom van nieuwe projekten naar 
deze gebieden. . 

-De SIR heeft primair een regulering v-an de investeringen in 
het westen (en de Veluwe) tbv. dat landsdeel ten doel. · 
De motieven achter de SIR kunnen onderscheiden \'Iorden in twee 
kategorieen . : l.verbetering van de algemene produktievoor-
waarden in het westelijk toepassingsgebied; . 

_ 2.verbetering (handhaving) van de leefbaarheid · 
in het totale SIR-gebied: 
la.omdat de ruimte voor die ekonomische -aktiviteiten,die op 

specifieke vestigingsfaktoren in het westen zijn aangewezen, 
dreigt te worden uitgeput; 

b. omdat de spanning op de \vestelijke arbeidsmarkt een proces 
van 'inflatoire loonvorming' in beweging zet; 
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c.vanwege de verkeersproblemen; 
2a.omdat de sterke konsentratie problemen schept voor .de volks_. 

huisvesting en 
b. het verkeer; 
c.omdat tbv. a. en b. natuurgebieden en rekreatieterreinen 

in de verdrukking komen; · 
·~ d. vanwege de zwaarder wordende be lasting · op het miljeu door 

de voortdurend dichtere bebouwing,konsentraties van indus
~=-;::· · ·_trieen,intensiteit van het verkeer en vanwege de dichte be-

volking op zichzelf; · · 
e.omdat de kontinufteit in de woningbouw verstoord wordt door

dat .een verschuiving optreedt van de bouwaktiviteiten in de 
woningbouw naar de bouw in overige sektoren; · 

f.omdat het aantrekken van gastarbeiders tgv. de krappe ar
/ ·beidsmarkt de huisvestingsproblemen vergroot; . 

g.om de werkgelegenheid in andere landsdelen te stimuleren. 
Als een derde hoofdmotief zou gezien kunnen worden de toenemen
de diskrepantie in het westen tussen bedrijfsekonomische en 
maatschappelijke kosten;de. toenemende konsentratie legt een meer 
dan evenredig beslag op overheidsgelden tbv. infrastrukturele 
voorzieningen in ruime zin. 

-De lange lijdensweg van de SIR wordt gekenmerkt door een aan- · 
eenschakeling van afzuakkingen van de SIR-instrumenten. 
Werd in het voorontwerp van de SIR uitgegaan van een he.ffings
percentage van 100% op de bouwkosten van bedrijfsgebouwen en 
12,5% op die van vaste installaties in de open lucht met een . 
heffingsvrije voet van 100.000 resp. 1 mln.,in het definitieve 
wetsontwerp van okt.l9?2,nog steeds onder het kabinet Biesheu
vel,werden deze percentages verlaagd tot 40;6 resp.5%,waarbij _de 
heffingsvrije ·voet omhooggetrokken werd tot 250.000 resp. 2 · c1n~ 
Voor de SIR in feb.l974 als wet door de Eerst~ Kamer werd aan
genomen,werd het heffingstarief teruggescbroefd tot 25% resp. 
3%.Vervolgens werden met het oog op de konjunkturele ontwikke
ling en onder druk van mn. KVP en ARP wijzigingen in de wet aan
gebracht,waarbij het heffingstarief daalde tot 10~ voor bedrijfs
gebouwen en waarbij het 3%-·tarief voor installaties gehandhaafd 
bleef. · 
Het ·heffingsgeoied werd ('tijdelijk') beperkt tot de Rijnmond en 
de Veluwe. 
In deze vorm werd mei 19?5 de SIR opnieuw als wet vastgesteld. 

Het vergunningensysteem in het wetsontwerp vanokt.l9?2 gold 
voor alle nieuwe projekten in de Rijnmond en in het overige . 
westen voor alle kantoren e.d. ~n overige projekten als ze 
groter waren dan 1 mln. (bedrij.fsgebouwen) resp. 5 mln.(instal
laties).In de wet van feb.l974 geldt de vergunning in de Rijn-
mond alleen voor projekten groter dan 1 mln. resp. 5 mln.;in 
het overige westen geldt boven deze bedragen een meldingsplicht 
tenzij bet bedrag uitkomt boven de 3 mln. resp.l5 mln.;dan is 
ook daar een vergunning vereist. 
In de \'letswijziging van mei 1975 ·is deze laatste vereiste, verguri
ning in het overige westen voor projekten boven de 3 mln. resp. 
15 mln.,weer geschrapt (officieel een 'tijdelijke' wijziging). . 
Na talloze · malen uitstel is nu 1 okt.l9?5 genoemd als datum 
voor het feitelijk in werking treden van de SIR. 
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-Het is een tegenstrijdige zaak dat aan de ene kant een SIR
heffing voor een bepaald gebied wordt ingesteld,terwijl aan 
de andere kant de fiskale faciliteit van de investeringsaf
trek,sinds maart 1974 2 .x 8% voor gebouwen en 2 x 4% voor · 
installaties,in dat gebied gewoon van kracht blijft. · . 
Het zou een zinniger zaak zijn om via een wetswjjziging,die regio
nale differentiatie in de investeringsaftrek toelaat,de inves
teringsaftrek in het SIR-gebied op nul te stellen,rnet daar
bovenop al dan niet een SIR-heffing. 

-Al maakt de ·siR-he.:ffing het toepassingsgebied wat ininder aantrek
kelijk voor investeringen vergeleken .met andere regio's,zij kent 
nu zo'n laag tarief dat tgv. de investeringsaftrek per saldo nog 
een overheidssubsidie op de bouwkosten resteert. 

rin de huidige SIR-regaling is,vergeleken met het oorspron
kelijk wetscntwerp onder het kabinet Biesheuvel,het aksent ver
legd van het heffingen- naar het vergunningenstelsel.Op zich 
is dit een progressieve ontwikkeling:mbv. een vergunningen- · 

· stelsel is in principe een meer gerichte -restriktieve- kontr8le 
mogelijk van staatswege op te realiseren investeringen in het 
SIR-gebied.Het globale heffingenstelsel daarentegen laat de 
ondernemer vrjj in de vestigingskeuze die hjj baseert op afwe
ging van de specifieke vestigingsvoordelen in het SIR-gebied 
enerzjjds en de -mede tgv. de SIR-heffing- ekstra kosten daar 
anderzijds.Voor de bedrijven die de heffing kunnen opbrengen~wat . 
zonder maer het geval is als deze kan worden doorberekend,vormt 
het ·heffingenstelsel geen belemmering voor het doen vari inves
t~ringen in het SIR-gebied. 
Aan de andere kant bestaat de mogelijkheid dat juist de zwakkere 
bedrijven die de heffing niet kunnen opbrengen uitwijken naar · 
de probleemregio's om daar de gelederen van de struktuurzwakke 
bedrijven te ·komen ·•versterken' : (al lijkt dit voorlopigtgezien 
de hoogte ~an de heffing,nog een theoretisch probleem). . · 

-Echter de aksentverschuiving van heffingen naar vergunningen 
is .niet tot stand gekomendoor een versterking van het ver
gunningenstelsel maar door,bij het terugschroev~n van de SIR 
in zijn geheel,het heffingenstelsel starker af te zwakken dan 
het vergunningenstelsel. 

-Het is erg twjjfelachtig ~afgezien nog van de afzwakkingen- . 
of de SIR enig positief effekt kan heoben op de werkgelegenheid 
in het noorden en Zd.Limburg -weliswaar een sekundaire doelstel
ling van de SIR. 
De SIR geeft geen enkele waarborg dat bedrjjven die uitwijken 
uit het westen of afzien· van vestiging in het \'lesten besluiten 
tot vestiging in het noorden of Zd.Limburg ipv. de gebieden 
rond de randstad -de overgangsgebieden- of het buitenland~ 
Binnen Nederland zullen mn. provincies als Gelderland en Bra
bant van een eventuele SIR-werking profiteren:deze staan in 
woongunst hoog aangeschreven en z~n daarom voor veel bedrjjven 
als vestigingsgebied aantrekkelijk.Daarnaast is er de nabjjheid 
(vergeleken met het noorden en Zd.Limburg) tot de randstad 

. (2,pg.88). . 
Bovendien zal -zo wordt bij de rjjksbegroting voor 1975 gesteld
het positief effekt voor de gebieden buiten het westen en dus 
zeker voor het noorden en Zd.Limburg door het verleggen van 
het aksent van de heffingen naar de vergunningen en meldingen 
nog geringer worden (51). · 
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2.4.8.4.NOORDELIJKE ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ. 
-In de statuten van de NOMontbreekt een ekspliciete doelstel
ling mbt. bestrijding van de strukturele werkloosheid in het 
noorden. De NDr1-direktie interpreteert de -ruimere- NOM-doel
stelling 'verbetering van de sociaal-ekonomische struktuur 
en de werkgelegenheid in het noorden des lands'te zeer volgens 
kriteria van bedr~fsekonomisch rendement,weliswaar op de wat 
langere termijn,en te weinig volgens kriteria mbt. behoud 
cq~ uitbreiding van de werkgelegenheid. 

-Tbv. een decentralisatie in de besluitvorming en grotere slag
. vaardigheid van de NOH zou provinciale staten een (meerder
.heids-)belang in het aandelenkapitaal van de NOH moe=ten ver--
werven;in \-.rerkelijk belangrijke kwesties is de stem van de aan
deelhouders doorslaggevend. 

-Een grotere invloed van werknemerszij1.e in de NOM om in ieder 
geval nog een evenredige vertegenwoordiging te waarborgen is 
vereist;een direkteur uit vakbondskringen na de benoeming van 
uitgesproken vertegenwoordigers uit de ondernemershoek op de 
plaats van president-komffiissijris en direkteur is meer dan ge
rechtvaardigd. 

-Tbv. een demokratische kontrole moet openheid van zaken gegeven 
worden over de NOM-werkzaamheden. 

-De ~ogelijkheid van de NOM tot meerderheidsdeelname in bestaan
de of nieuwe ondernemingen of tot het zelf oprichten van staats
bedrijven -volgens artikel 3 van de statuten- is tot nu toe 
niet ·meer dan een principiele cq. theoretische mogelijkheid 
geweest. 
Bij inbreng van risikodragend kapitaal door de NOM wordt zoveel 
mogelijk gestreefd naar een minderheidsaan<leel voor de NOH 
cq. de staat. 

-Echter in de opzet van de NON zijn ook de theoretische mogelijk- . 
heden tot oprichten van staatsbedrijven beperkt.Zogauw een der
geljjk bedrijf voldoende bedrijfsekonomisch rendement bezit is 
de kana groot dat deze door de staat wordt afgestoten; 
staatsparticipatie (als meerderheidsbelang) en volledige 
staatsondernemingen via de NOH hebben in principe een tijdelijk 
karakter. 

-Bij NOM-participatie en zelfs in het geval dat het totale aan
delenpakket in handen ·is van de NOM,dient de NOM niet 'in de 
normale funktionering van het management te intervenieren'. 
Alleen bij belangrijke beleidsbeslissingen wordt ze betrokken 
via een toezichthouder of kommissaris. 

-Wil met de oprichting van de NOM een principieel anders gericht , · 
regionaal-ekonomisch beleid kans op slagen hebben,een beleid 
dat werkgelegenheidsbelangen van de noordel]J"ke bevolking zwaar 
laat wegen,een beleid ·dat de situatie waarin maatschaopel~ke 
koeten- en batenverhoudingen de basis. vorroen voor besl~ss~ngen 
over de plaats,de grootte en de aard van de investeringen · 
dichterbij brengt en daarom niet ·langer kan volstaan met een 
'passieve' befnvloeding van investeringsbeslissingen,die uit
eindelijk buiten haar om genomen worden,door een befnvloeding 
van 'relevante• regionale kostenfaktoren, 

. dan is het noodzakelijk dat: 



2-14-8 

a.bedr~ven die door staatsdeelname weer rendabel z~n gemaakt 
en eventuele bedr~ven,door de NOM opgericht en ontwikkeld 
tot rendabele staatsondernemingen,niet door de staat worden . 
afgestoten;integendeel,zij moet blijvend een bepalende stem 

. in het beleid van de onderneming hebben; 
b.staatsdeelname in een bepaald bedr~f gebonden wordt aan een .. 

'sociaal statuut' ') . voor het bedr~f al naar gelang de · 
grootte van het ingebrachte risikodragend kapitaal. · 
Via een dergelijk sociaal vestigingsbeleid zou b~ nieuwe 

vestigingen invloed kunnen \'Iorden uitgeoefend op de vestigings
plaats en zouden direkte werkgelegenheidsbelangen en sekundaire 
arbeidsvoorwaarden·gewaarborgd kunnen worden. 
Een waarborg ·die overigens niet alleen in.gebouwd zou moeten 
worden .bij inbreng van risikodragend kapitaal van overheidswege 
maar i.h.a. b~ iedere vorm van geldelijke steunverlening aan 
bedr~ven (premies) '). 

-Het overlaten van de winning en verwarkiug van de kalium- en 
Illagnesiumzouten in de Gronings/Drentse bodem aan het partikulier 
initiatie.f :i.e. Billiton Delfstoffen B.V.-Horsk Hydro maakt bet 
mogelijk en zeer waarschijnlijk dat in ieder geval een deel van 
de hierop geente produktieprocessen buiten Nederland zal plaats
vinden. 
Voorwaarde,om de betrokken produktieprocessen zoveel mogel~~ 
binnen de landsgrenzen en wel de grenzen van ·het noorden des 
lands te doenplaatsvinden en de werkgelegenheidsbelangen voor 
de . noordel~ke bevolking recht . te doen,is dat de ~ overheid een 
direkte greep heeft op de eksploitatie en verwerking van de ·zou
ten via een door de NOM op te richten staatsonderneming. 

2 .4-. 8. 5. DE INv-LOED VAN RET RUIMTEJIJK GEDRAG VAN GROTE ONDER
NEMINGEN. 

-De toenemde internationalisering van de -naar werkgelegenheids
maatstaven gemeten- grootste Nederlandse industriele konserns, 
tot uiting komend in een groter buitenlands aandeel in de tota
le konsernwerkgelegenheid verz\·Takt de greep van de nationale · 
overbeid op de nationale ruimtelijke spreiding van de industriele 
werkgelegenheid;de mogel~khei<l van verplaatsing van konsern
bedrijvigheid over de landsgrenzen verzwakt de onderhandelings
positie van de overheid. 

-Nog minder greep heeft de centrale overheid op de werkgelegen
heidsontwikkeling voorzover bepaald door buitenla.ndse vestigin
gen;de beslissingscentra liggen buiten de ~andsgrenzen,vaak ook 
bui ten de EEG. · 

-Ondanks een relatieve afname van de konsernwerkgelegenheid van 
de 11 grootste Nederlandse konserns in Nederland tov. het bui
tenland in de periode 1950-197l,was toch sprake van een absolute 
toename in Nederland. 
Deze toename ging gepaard met een decentralisatie van de kon
sernwerkgelegenheid binnen Nederland vanuit de plaats/provincie · 

') Voor vestigingen en uitbreidingen in het Rijnmondgebied is 
een sociaal statuut bepleit door de Rotterdamse gemeenteraad 
en de vakbeweging;T. de Hoog,industriebond NVV Groningen, 
haalde het Rotterdams 'sociaal statuut' aan als een mogelijke 
vorm· voor koppeling van uitkering van overheidsgelden aan be
drijven in het kader van bet regionaal ekonomisch beleid ener
zijds aan een zekere invloed van die overheid .op die bedrijven 
anderzijds (bijlage bij l.).Binnen de gegeven ekonomische verhou
dingen heeft een dergelijke koppeling echter direkt tot gevolg · 
dat de.s'j;im\].le~ingsmaatregelen aan aantrekkel~kheid en dus aan 

.A1 T. , n nPi:An 
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van de moedervestiging. 
-De decentralisatie betrof vnl. produktie- en/of ongeschoolde 
arbeid,tenzij de decentralisatie op het westen gericht was; 
dit laatste was,naast decentralisatie in andere richtingen, 
het geval bij konserns met de hoofdvestiging buiten het westen 
(DSM,DAF,AKZO,Philips). · 

-In de periode 1960-1971 wordt in het noorden ruim 30% van de 
totale industriele werkgelegenheidsgroei tot stand gebracht 
door Philips,AKZO en Unilever. . · 
In de periode 196~1972 wordt in het noorden ~er saldo 40% 
van de industriele groei door buitenlandse beur~ven-tot stand 
gebracht. 
Daarmee is het noorden in de jaren '60 voor de groei van de in
dustriele werkgelegenheid ongeveer voor 70% af'hankel)jk geweest . 
van drie Nederlandse multinationals en cen aantal buitenlandse · 
vestigingen. 
Itt. het \'Testen en het zuiden,die beiden ook hoge percentages 
kennen,wordt dit in het noorden niet gekompenseerd door een werk
gelegenheid van hogere kwaliteit en diversiteit in de indus~ 
trie (integendeel) en niet door een ruime werkgelegenheid in 
de dienstensektor. 

2.4.8.6.ALGEMEEN. 
-Het kader van het regionale stimuleringsbeleid wordt gevormd 
door het regionaal-ekonomisch beleid van het ministerie van E.Z. 
Beleidsonderdelen van de regionale stimuleringspolitiek,res
·sorterend· onder andere departementen dan E.Z.,z)jn hieraan kom-

. plementair. 
Het belangr)jkste onderdeel naast het regionaal-ekonomisch be
laid is het -tegenwoordige- 'bjjzonder regionaal welzjjnsbeleid; 
ressorterend onder het ministerie van CRM en SZ,dat de sociaal
kulturele aspekten van de resionale stimuleringspolitiek omvat. 

-Zowel het ministerie van E.Z. als van s.z. kennen een regionaal 
en een nationaal beleid. 
Ret regionaal beleid van E.Z. bevat o.m. het werkgelegenheids
beleid en richt zich op de zgn.'vraagzijde' van de arbeidsmarkt. 
Het regionaal beleid van s.z. betreft o.m. de arbeidsvoorziening 
en richt zich aldus op de 'aanbodsz)jde' van de arbeidsmarkt. 

-Het regionaal stimuleringsbeleid beoogt een korrektie in de on
gel)jke verde line; van \'lerkgelegenheid, bevolking en voorzienin
gen (en inkomen) over de verschil1ende landsdelen. 
Een verdeling,tot stand gekomen in een systeem van vrije onder-
nemingsgewjjze produktie: · 

-In een kapitalistische marktekonomie worden de investeringen 
in ir.~.dustriele ondernemingen iha. vrijwel geheel bepaald door 
de winstvert-Tachtingen van de betrokken ondernemers, dus ook de 
investeringen waarmee -in meerdereof mindere mate- arbeidsplaat~ 
sen gerealiseerd worden.De realisering van industriele arbeids
plaatsen op een bepaald moment in een bepaalde regio is daar
mee af'hankel~K van deze winstverwachtingen. 
De \'linst wordt gevormd door het verschil tussen kosten en op
brengsten.Aangezien de opbrengsten op een bepaald moment af'han-. 
kel)jk zijn van de stand van de konjunktuur,nl.via de af'zet,en 



2-150 

de opbrengsten niet maar de kostenfaktoren,direkte produktie
kosten,arbeidskosten en transportkosten,wel naar vestigings
plaats varieren,geldt binnen deze marktekonomie:als in z~n al
gemeenheid de verwachting van industriele ondernemers omtrent 

.het verloop van de konjunktuur gunstig is en als de direkte 
produktiekosten en/of arbeidskosten en/of transportkosten 
-naar verwachting- in regio i lager z~n dan in andere in aanmer
king komende regio's,dan zullen nieuwe industriele arbeidsplaat
sen in regio i gerealiseerd worden. 
De realisering van nieuwe arbeidsplaatsen is daarrnee afhanke
l~k van een marktmechanisme,waarb~ een gegeven vraag naar pro
dukten gekonfronteerd wordt met een -regionaal aanbod in de vorm 
van relatief hoge of lage kostenfaktoren uit bedrjjfsekonomisch 
.oogpunt. 

·
1 

Dit mechanisme heeft geleid tot een ongeljjke verdeling kwanti-
.. tatief en kwalitatief van arbeidsplaatsen in de industria en an

dere sektor~n over het hele land.De ongeljjke geografische verde
ling van bevolking,voorzieningen (en inkomen) is hier voor . 
een groot deel op terug te voeren. . · 

-Het regionaal stimuleringsbeleid dat zich ten doel stelt deze 
ongel~ke verdeling terug te dringen .is echter niet gebaseerd 
op instrumenten,via welke dit marktmechanisme onder een werke
lijke kontrole wordt gesteld door een direkte greep van staats
wege · op de realisering van -nieuwe- arbeidsplaatsen,uitgaande 
van maatscharmeljjke kosten/batenverhoudingen (onder maatschap
pel~ke kosten vallen dan ook die kosten die op bedr~fsekonomisch 
nivo staan voor'eksterne effekten' en die niet als kosten in 
de bedrijfsekonomische balans worden opgenomen) :;integendeel, via een 
beinvloeding van 'rele'\rante 1 regicnale kostenfaktoren wordt . 
via de werking van dit mechanisme gestreefd naar een beinvloe- · 
ding van de ruimteljjke spreiding van kapi taal en daru::·mee van 
nieuwe arbeidsplaatsen in de industria en stuwende diensten
sektor(de .laatste sinds 1969). 
Daarnaast -maar in mindere mate- wordt de mobiliteit -..ran de pro
duktiefaktor arbeid beinvloed. 
De vrijbeid van vestigingskeuze voor de partikuliere ondernemer, 
een noodzakelijke voorwaarde voor bet funktioneren van het ge
noemde marktmechanisme,is steeds een grondprincipe geweest van 
bet regionaal stimuleringsbeleid iha. en het regionaal ekono
misch beleid ihb.He·t; ontworpen vergunni:cgenstelsel van de SIR 
vormt vooralsnog de enige uitzondering op dit principe. 

-De beinvloeding van de mobiliteit zowel geografisch als kwali- · 
tatief (scbolingsregelingen) van de produktiefaktor arbeid . 
vindt plaats via het BR\v-beleid.Naast de diverse scbolingsre
gelingen zijn hierb~ mn. de verschillende migratieregelingen 
te noemen.Tot 1959 waren deze migratieregelingen gericht op een 
mobilisering van arbeid (in de ontwikkelingsgebieden) naar 
kapitaal (het westen).Daarna vond ,mede oiv. de konsentratie
bezwaren in bet westen,mobilisering juist in de andere richting -
plaats en \'Terd gestreefd naar een spreiding van kapi taal naar 
beschikbare arbeid. · 
De migratieregelingen sindsdien kennen in bet kader van het 
spreidingsbeleid alleen tegemoetkomingen bij verhuizing naar 
stimuleringsgebieden. . · 

-Het regionaal-ekonomisch beleid kent naast het infrastruktuur-
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en premieringsbeleid ook instrumenten die voorb~gaan aan het 
principe van enkel bernvloeding van regionale kostenfaktoren: 
-spreiding van r~ksdiensten;hier kan de overheid als werkgever 
voorb~gaan aan het genoemde marktmechanisme. 
-de NOM,voorzover het de principiele mogel~kheden tot meerder
heidsdeelnamein bestaande en niem·Je ondernemingen en de oprich-
ting van 10~~-staatsbedr~ven betreft; · 
-de SIR,voorzover het het vergunningenstelsel betreft. 

-Het infrastruktuurbeleid is steeds als de belangr~kste peiler 
van het regionaal-ekonomisch beleid beschouwd. 
Door een verbetering van de toegankel~kheid en/of een verkor
ting van de· reisduur worden de totale regionale transportkosten 
bernvloed,zodat een bepaalde regio kan 'konkurreren' met andere 
landsdelen uit een oogpunt van aantrekkeljjkheid voor investerin-

/ ~:~e direkte j nvloed van overheids\>Jege op de realisering van 
de doelstelling van dit beleid -d.i. uiteindel~k de realisering 
van nieuwe arbeidsplaatsen in bepaalde regio's- ontbreekt. 
De mogel~kheid van kapitaalvernietiging op grote schaal is 
daarmee ingebouwd. 

-net premieringsbeleid vormt de tweede peiler van het regionaal-
ekonomisch beleid. . 
Waarborgen voor de overheid dat de beleidsdoelstellingen· gediend 
z~n bfj::_ premiering via algemene premieringsvoorwaarden z~n be
perkt.Het ontbreken van kwalitatieve kriteria b~ deze voorwaar
den ( tav. de soort arbeidsplaatsen), van voldoende informat.ie 
als ook voldoende · kontrole- cq. sanktiemogel~kheden spelen hier

. b~ e~n rol• 
-Het premieringsbeleid bernvloedt de ruimteljjke spreiding en het · 
t~dstip van realisering van de investeringen;iha. niet de om- . 
vang van de investeringen. 

-Van'effektiviteit' van het premieringsbeleid voor een bepaalde · 
periode in een bepaald gebied is alleen sprake als en de be
treffende doelstelling gerealiseerd en een kausaal verband aan
getoond kan worden t11ssen de premieringsinstrumenten en het 
:ver\'lezenlijkeri van de doelstelling. 
Als andere faktoren hiervan de oorzaak z~n dan kan niet van ef
fektiviteit van het premieringsbeleid gesproken worden.Deze .. 
andere faktoren zijn of waren mn. voor gepremieerde nieuwe ·ves
tigingen nogal eens 'de aanwezigheid van voldoende ongeschoold/ 
geoefend personeel'(in het noorden mn. voor 1965) en 'bet ont
breken van voldoende uitbreidingsruimte in de oorspronkelijke 
vestigingsplaats';beiden z~n zgn. 'autonome decentralisatiefak
toren'. 
B~ gepremieerde .uitbi•eidingen kan nogal eens sprake z~n van 
een uitbreiding die toch wel,autonoom,tot stand was gekomen 
zonder premie:bedr~fsinterne faktoren z~n primair de achterlig
gende oorzaak. 

-Iha. heeft het premieringsbeleid alleen effekt op de ruimtel~
ke spreiding van investeringen cq. arbeidsplaatsen in kombina
tie met de aanwezigheid van andere vestigingsplaatsfaktoren. 

-Zoals het premieringsbeleid iha. mbt. de faktor 'ruimtelijke 
·spreiding' alleen effektief kan zjjn in kombinatie met bepaalde 

· anderevestigingsplaatsfaktoren,zo is dit beleid mbt. de faktor 
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'tijdstip van realisering' van investeringen cq. arbeidsplaatsen 
al1een effektief in kombinatie met een gunstige stand van de · 
konjunktuur. 

-Zolang deze andere vestigingsplaatsfaktoren cq. gunstige kon
junktuurstand niet primair bepalend z~n voor het tot stand 
komen van:."' nieuwe investeringen in te stimuleren gebieden maar 
hun invloed doen gelden in kombinatie met het premieringsbe~ 
leid, is \'lel sprake van effekti vi tei t van het premieringsbeleid. 
Ze fungeren dan als randvoorwaarden voor het slagen van dit 
beleid. 

· -Het preinieringsbeleid zelf is. ook afhan:tcelijk gesteld van . het 
konjunktuurverloop :geprobeerd \'Tordt het negatieve effekt van 
de terughoudendheid met investeren ten tjjde van laagkonjunk
tuur enigszins te kompenseren door het aantrekkelijker maken . 
van de premieringsregelingen,terwjjl het omgekeerde plaats ·kan 
vinden ten tijde van hoogkonjunktuur. 

-Ook het infrastruktuurbeleid,7..owel regionaal als nationaal, 
is voor een deel afhankelijk van de konjunkturele situatie;met 
de ui tvoering van infrastruktuur\'!ferken in perioden van laagkon-
junktuur wordt de werkloosheid mn. in de bouw bestrederi. · 
Tot op zekere hoogte is het infrastruktuurbeleid een konjunktuur
politiek instrument. 

-In de tweede plaats is het regionaal ekonomisch beleid afhan
kelijk van de politieke signatuur van het aan het bewind zijnde 
kabinet. 
~In de derde plaats is het afhankelijk van de situatie in het 
buitenland;enerzijds tgv. de druk van de vestigingsfaci1iteiten _ 
die daar ge1den,anderz~ds tgv. afspraken tav. regionaal-ekono
miscP,e stimulering in internationaal (EEG-)-verband. ~· 

RESULTATEN PER PREMIEREGELING. 
-Van de premierege1ingen die sinds 1959 gegolden hebben,heeft 

de SIO/SIOL-regeling het minste resu1taat geboekt,zowe1 wat 
het aanta1 projekten a1s het aants.l arbeidsp1aatsen betreft. 
Ruim de he1ft van de gepremieerde . arbeidsp1aatson is in het her
struktureringsgebied Zd.Limburg (SIOL) tere~ht gekomen. . 
Het geringe sukses van de SIO is een gevolg van het feit dat 
de veel aantrekke1ijker IPR-rege1ing sinds 1967 als alternatief 
go1d.Het geringe sukses van de SIO mbt. uitbreidingsn is een 
gevo1g van de zeer beperkte toepassingsmoge1~kheden. 

-Al kende de IPR een aanzien1ijk hogere korting op de investerings
prjjs en aanzien1ijk hogere premiebedragen per bedrijf en per 
arbeidsp1aats dan de BIO en SIQ/SIOL,de aanta1len met de IPR 
gepremieerde arbeidsplaatsen korreleren niet met deze aanzien
lijk hogere korting cq. bedragen. 
De oorzaken hiervan zijn de minder gunstige konjunktuur na 1967, 
het jaar dat de'IPR-vestigingen'in werking trad,maar voora1 het 
a1gemene proces van toenemende kapitaa1sintensivering (voor wat 
betreft het hogere bedrag per arbeidsplaats). 

RESULTATEN VAN DE PRE~UEREGELINGEN PER GEBIED. 
-Meer dan de helft van de BIO-vestigingspremies en ongeveer 2/3 
van de BIO-uitbreidingspremies zijn toegekend aan ondernemingen 
in het noordelijk stimu1eringsgebied (Gr.Fr.Dr.Ov.). 
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Na 1964 (beeindiging BIO-regeling) neemt naar verhouding het 
aantal gepremieerde vestigingen en uitbreidingen in de zuide
l~Ke provincies sterk toe,ook wanneer daarb~ Zd.Limburg buiten 
beschouwing bl~ft. 
Wijzen de aantallen gepremieerde projekten al op een verschui
ving ten nadele van het noorden,des te duidelijker blijkt dit 
uit de aantallen gepremieerde arbeidsplaatsen. . 
Als b~ de cijfers van het noorden die van de ~op van Nd.Holland · 
worden opgeteld en bij die van Brabant en Limburg de cijfers van 
Zeeland,dan wordt de verschuiving in de loop van de t~d van . 
noord naar zuid no~ aanzien1ijk sterker. 

-Deze verschuivi.ng is . een gevolg van ·de veranderingen in de ver~ 
houding breedte- diepteinvesteringen in de industria aan de 
ene kant ende ontwikke1ingen mbt. de verschi1lende regionale 

/
vestigingsp1aatsfaktoren aan de andere kant:mn. de ontwikke1ing 
op regionale arbeidsmarkten spee1de bij dit 1aatste een centrale 
rol: 

-Juist in de eerste he1ft van de 60-er jaren was er sprake van 
een krachtige industriele ekspansie,die zich vooral manifesteer
de in het westen.De stijgende vraag naar arbeidskrachten oefen-
de een zekere rem uit op het tot stand koinen van nieuwe indus
triele projekten in het westen.Door het ruime aanbod van arbeids
krachten in het noorden kon de industriele ontwikkeling daar 
een sne1le groei groei doormaken. 
Na 1965 vond een ommekeer p1aats,die resu1teerde in een ver
schuiving van nieuwe industriele projekten en nieuwe industriele 
arbeidsp1aatsen· van het noorden naar het zuiden.De oorzaken 
van de ze omraekeer : 
l.in het noorden was geen sprake meer van een -uit ondernemers~ 
standpunt- ruime arbeidsmarkt;voora1 naar samenstel1ing sloot 
deze niet aan op de vraag. 
2.in Zd.Limburg .ontstond na 1965 een ruime arbeidsmarkt tgv. de 
mijnsluitingen,welke tot 1969 zou voortdm.•en; 
3.op het eind . van de 60-er jaren werd een steeds groter deel 

van de indust~ie1e groei gerea1iseerd via diepteinveste
r1ngen.ln deze trendmatige ontwikke1ing van -industriele
kapitaalsintensivering werd 'ruime arbeidsmarkt' als vestigings
plaatsfaktor minder belangrijk tov. andere vestigingsplaatsfakto-
ren; · 
4.die andere vestigingsp1aatsfaktoren (ligging tov. nationale · 
en internationa1e grondstoffen- en afzetmarkten,goede verbin
dingen,technische (en sociaal-kulturele) infrastruktuur iha., 
'agglomeratievoordelen') vallen voor het noorden tov. de wes
telijke provincies,Brabant en Zeeland negatief uit. 

-In de 'overgangsperiode' 1965-1970 kon mn. een provincia als 
Brabant ,die een rede1ijk ruime arbeidsmarkt kombineerde met a.'Yl
dere gunstige vestigingsplaatsfaktoren hiervan profiteren door eei 
sterke toename van nieuwe industriele projekten en arbeidsplaat
sen.In deze periode nam Limburg -tot ongeveer 1969- de rol van 
het noorden over a1s gebied met 'ruime arbeidsmarkt' a1s be
langrtkste vestigingsplaatsvoordeel. 
Na de periode 1965-1970 komt tgv. de gunstiger vestigingsplaats
faktoren voor meer kapitaa1sintensieve projekten een groter dee1 
van de investeringen in de industria (en diensten) in Brabant · 
en Zeeland tot stand dan in andere niet-weste1ijke provincies. 
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-De · introduktie van ecn spreidin~sbeleid vooral tbv. het noorden . · 
en Zd. Limburg rond 1970 naas"c- et tradi tionele be leid, dat via · 

· premiering nieuwe industriele groei wil richten op achtergeble
ven gebiede~,hangt samen met deze verandering in de ruimtelijk
ekonomische ontwikkeling. 

· Het spreidingsbeleid kent naast de SIR en de spreiding van 
rijksdiensten nog de migratieregelingen,mn. tbv. het noorden. 
SLOT. 
Gezien: 
-de ·magere resultaten van het regionaal-ekonomisch beleid in 

. de opeenvolgende b~leidsperioden,waarbij mn. door het hanteren 
van 'vrijheid van vestigingskeuze voor de partikuliere onder
nemer' als leidend principe de oorzakelijke faktoren achter de 
ongelijke geografische spreiding van kapitaal en arbeid .buiten 
schot bleven zodat het beleid hoogstens een bijsturende rol 
kon vervullen, . . 
-de afhankel~Kheid voor wat betreft de omvang,de plaats,het 
tljdstip en de soort van nieuwe investeringen cq. arbeidsplaat- · 
sen van 'anonieme' marktmechanismen,van de totaalsom van af
wegingen van kosten en baten op bedrijfsekonomisch nivo,de oor
zakelijke faktoren achter de ongelijke geografische v·erdeling, 
en daarmee : . · 
-de afhankeljjkheid van konjunktuurverloop en,bedrijfsekonomisch 
interessante, regionale vestigingsplaatsfaktoren, 
-de dominante positie binnen het partikulier initiatie.f van 
een .beperkt aantal binnen- en buitenlandse ondernemingen voor 
wat betreft de ruimtelijke spreiding van kapitaal cq. arbeids-

. plaatsen, · · . 
-de. reele mogelijkheden tot kapitaal(gemeenschapsgeld)-vernietiginl 
op grote schaal doordat premieuitkeringen overbodig zijn cq. ten 
onrechte plaatsvinden of doordat infrastruktuurwerken (gedeel-
telijk) renteloos blijven, · · 
kan door de overheid niet langer volstaan worden met een beinvl(>e· 
ding van regionale kostenfaktoren voor het tegengaan van de · 
ongewenste verdeling van kapitaal cq. arbeidsplaatsen over .het · 
land en . -grotendeels daarop terug te voeren- van bevolking, 
voor zieningen en inkom en. ·· - -
Een sociaal vestigingsbeleid dat uitgaat van bindende voor- · 
schriften o.m. tav. de lokatie van investeriugen plus eigen 
ini tiatieven van overheids\·lege tot oprichting van staatsbedrjj
ven bieden meer uitzicht op het bereiken van een gewenste · en 
rationele spreiding van bevolking en ekonomische aktiviteiten 

· over het land;rationeel uit een oogpunt van maatschappelijke 
kosten/batenverhoudingen. · 
Een versterking en uitbreiding van het vergunningenstelsel 
van de SIR,een realisering van de principiele mogelijkheden van 
de NOH tot oprichting van staatsbedrijven kunnen waardevolle · 
aanzetten in deze richting zl~. 
Overigens geldt dat zonder gelijktijdige verschuivingen in 
het algemene politiek-ekonomische klimaat een dergelijke meer 
gerichte en leidende ipv. begeleidende politiek weinig kans op 
slagen heeft ;partikuliere investeringen kunnen- achter\'Iege blij
ven of plaatsvinden buiten de landsgrenzen,verzet is te ver
l-Tachten van ·d.e EEG-partners. 

----------------
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\AM VAN DE REGELING GELDINGSDUUR TOEPASSINGSGEBIED 

'vordering Industrievesti- medio'5:5-medio'59 industrialisatiekernen 
lng Kerngemeenten (BIK) · 

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE 
PP.Ei'liEREGELING 

1. :min. 500m2 vloeropp. 
2. ~per 50 m2 vloeropp. te\'terkste11ing 

.. ·7an tenminste 1 werkloze mv.nnelljke 
··'arbeidskracht uit de geweste1ljke 
• !arbeidsreserve 

Ofi!SCHRIJVIHG VAN DE FAGILITEITEN 

25% van de.bouwkosten;maks. f 25 per m2 
v1oeropp. blj vestiging en uitbreiding tot 
1957;v.a.'58 a1lcen uitbreidingen en vustigin
gen in het noord.en en Etten en Rucphen. 
(in '57 alleen vestigingen in het noorden). 

3. a1leen industrie1e bedrljven 
·---· ·--- ·-- - ·-------··· --- -------· -----·--------------t_::_~.,__-:-- -------1---::------------ - - -------------
~vordering Industrialisa.:.. medio' 59-eind 164 ontwi,kke1ingskernen 1. :min. 500 m2 v1oeropp. a)bouwp)'emie bij veutir,i ng f 35 tot f 75 per m; 
Le Ont1~ikkelingskernen - 2 •. 1 bij vestiging 1 manne1ijke arbeids-' bij uitbreiding f :55 per m2 vloeropp. 
3IO) lkracht per 100 m2;bij uitbreiding b)reduktie van 50;; op de grond.prijs. 

11 per 50m2 additione1e nieuw- . Sinds med.io 1962: 
''bouw a)bouwpremie bij vestiging f 35 tot f 75 per mo 

3.-•a1leen industrie1e bedrijven. maks .1 125 mln. ;bij uitbreidin£5 f 25 per m2, 
maks . 0,25 mln 

b )e;rond.prijsreduktie bij r.:eer d <.>.n 10 ha= 
50% reduktie x 10/aantal hektaren. ·• ;: 

-;i_m_u_1_e_rl.-.ng--Ind~stri.-e-ve"'s-t-:-i--+-b-e-g-=i-n-:'-:6:-::5-::--b--e-g-:i:-n:-':-::7::-:0:-+-o-n-t-w-l.,.....k-k-e-l-l.-c-.n-g-sk-e-·r-n-en-·--11-:;l,.....--=m:-:!l.r::n::-:.--;..1.,.,1:>..,.....'?-=m""t~..-:v:":'r.l.--,o=-e::-:r=-o::-:p::-:p='-.------- ·a.')b'o-uvipremfeblfvesti-ifng f 30per--m2 v1oeropj 
Lng Ontwikkelingskernen (en l.leventer in 1966) 2.<a11een industrie1e bed.rijven in de primaire kernen tot f 60 per m2,maks. 
>IO) 3. a1ternatie£ voor SIOL en IPR 1,5 m1n;bij uitbreiding1a1leen indien binnen 

•' 2 jaar van nieuwe vest1.ging,j ;50 per m2 1 mak: 
l•-- · -- -- ·- · · . .. 0,3 mln 
.. ~ .. _ b)reduktie tot 50% op de grondpl-ijs bij vestigi1 

I 

;imu1ering voor Industri
Le Omschake1ing in Limburg 
>IOL) 

;imulering Ontwikke1ing 
~1ystad (SOL) 

! -

medic ' 66-begin'70 herstruktureringsgebied 
t:d.Limburg 

1., min. 0,5 m1n investeren op aange
wezen industrieterrein,of 5 m1n. 

· .daarbuiten 

eind'68-

·· 2. ~ ·minstens 25. ex-mijnwerkers moe ten 
, tewerkgeste1d worden 

3.• alternatie£ voor SIO en IPR. 
__ ,__Le~-1-y_a_t_a_d ____________ ~_,~l--.: min. -0,4 m1n investeren 

· · : 2.! tenminsf;e 10 mann. werknemers 
3 . •· geen overp1aatsing van bedrij£ uit 

!·Stim./herstr.gebied · 
---------- ---------------4---------------~~--------------------4-~~--~ 
tvesteringspremierege1ing begin'67- - (ontwikke1ingskernen in)l.: min. 0,4 m1n invest~ren, miv. 1971 
:PH) betref'fende industri- stimulerings- en her- . 0,3 m1n 'fOOr O.Gr~n1.ngenc• · · 
. e vestigi~=:g.e __ n _______ ·t-------------+--s_t_r_uk_t_ureringsgebieden 2.1-a1ternat1.e£ voor SIO o£ oiOL 
tvesteringspremierege1ing begin'69- stimulerings- en her- 1. ·min. 0,5 m1n investeren 
:PR) betreffende industri- struktureringsgebieden 2 . ; a1ternatie£ voor SIO o£ SIOL 
.e uitbreidingen 

.. . 
" . . ..... . : .. ·..:..: ~ .. 

~ .... . ...... 

1 

, . .. 
-· -! • 
!: 
n 

- , . - .... - · --- - - " I 

i 
-::· --. ;.i.~ .; .-· ·--:--:-;:---- :._ .... 

I 

en eerstt;l uit?reiding;tezamen bij vestiging , 
eerste u1.tbre1ding maks . 1,5 m1n. 

a:~bouwpremie f 60 per m2 . 
b 50~-reduktie op de grondprijs 
c bouwpremie en grondprijsreduktie tezamen malt: 

3 mln. 

1------- ·- --------- ------c:c:-------------
premie van f 10.000 voor elke mann. werknemer 
die zich samen met het nieuwe bed.rijf vestigt 
Lelystad 1maks.25% van de investeringen of 3 m. 

- ----..,.-- - ------------ - ·------- - -
premia van 25% op investeringen in vast aktie. 
maks. 3 m1n • 

a)premie Yan 15% op investeringen in vast ak
tief,maks. 1,8 mln · 

b)na 1 jan. 1970:10%,maks. 1,2 m1n;na 15 aug. 
1971 15% in het noorden,10~ in Zd.Limburg. 

c)begin 1975 :.boven 15% premie tevens moge1ijkh· 
tot uitkering van f 5000 per nieuw t e kreer' 
arbeidsplaats met mo.ks. 25~ op de investeri: 
gen in vast aktief met een p1a£ond van 5 m1J 

d)eind 1975 : uitbreidingspremie verhoogd tot 
25% op de investeringen in vo.st aktie£ met 
maks. van 3 mln. 

-------------------•--- --...,-----,---1---------------+r--:-:----:-:--::---:--:-----:---------f---- - --- ----- -· ---------------
(ontwikke1ingskernen 1., min. 0,4 m1n investeren premie · maks~ 25~11 vaa de investeringcn van nie1 
in) stimu1erings- en --- 2 • · tenminste 75 werknemers (tot 1973) we vestigingen met plafond van 3 mln . f 
he. rstruktureringsge-· 3.: geen overplo.o.tsing van bt:dr!jf ui t Mi v .19·.··.'1.5_·. _worde

1
n .. ook · uit.breid1._· ngen c;epremiee,ru 

tvesterin~spremierege1ing 
:PR) betro£fende vestiging 
liv.1975: tSn uitbreiding) 
I t -

begin'69-

.. · "· atirn.;/heratr. ebied. - ·. - 7 
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~IJLAGE 2. . . 
~FSCHRIFT STATUJEN VAN ~E NOM (GEKORRIGEERDE UITGAVE) 
r . . . . 
~. De vennootechap draagt de Daam"NV NOORDELIJKE ONTWIKKELINGSMAAT-
~IJ". ·zij is · gevsstigd ts Groningan · . ·. · . . · 
Art. 2. . . · · ' · , ~- · . · · · 
i. de vennootschap hea~t ten doal esn bijdraga ts lavsren aan de vsrb~
tering · van de eociaal-ekonomischs struktuur en de wejgelsgenhsid in hat 
~ poordsn des lands. . : · · . · . · · . .. ·.,· 
2. onder hat noordsn des lands wordt verstaan de provincies Groningan, 
friesland an Drsnthe en de dolan van de prov. Ovsrijssel, dis behoren 
.~ot hat stimuleringegsbiod noorden doe lands. 
Art, •3, ·De vennootschap trar.bt hear doe! ta bereiken door: 
a, hat stimularen van initietievan tot · oprichting van nieuwa deelnaming 
~n hat kapitaal ~an nieuwe en baetaande ondernemingan, alsm~da hat zalf 
pprichten van nie"uwe . an deelnemen in hat kepi teal van nieuwe en bestaan-

. . de ondernemingen. . . . · · 
:· -:.r ;De ondsrnsmingen die door de vennootschap zel f worden opgericht en die, 

in hat kapitaal · waarv&n de ··3nnootschap zalf dealneemt, dienan r~chts~ . 
parsonen ta zijn d!e hun bedrijf geheel ·of· hoofdzakelijk in hat noorden 
des lands uitoGfsn8n, : 

·· Hat · deslneman ·door de vennootschap 'geschiedt,·· dqor verwerving van aande
.len, terwijl ala complement op sen deelnsming andere financieringsvormen 
kunnen worden aangawend. . .. . , - · ~ 
De verworven dsolnemingen kunnon word~n af~e~toten in hat bijzonder in
dian met rinderbrenging v~n de deelneminQ bij anderen hot bareikeri vari de 

'doeletelling gediend "is. . . . :. , · · · 
b, hat leggen van kontakten met ondernomingen binnen en buiten Nederland, 
tene~nde bij daze bolangstallin9 t~ · wakken vo~r vastiging ·in hat noorden 

· ···:. ' des ~ lands. .· : · ·. .' ··. . · · .. · ~· 
b. hat begeleiden van · andsrnemingen, dio b9langetelling habben voor vaa-
tiging in ·hat noordan· des· lands d. m. \le: · . · · :-· · . · · ·. . · • 
l. · het geven van voorlichting on van adviezen; .· • . ' 

. 2·. hat bemiddelen bij hat aanvragen van vargunnirigon, ·premise a~ d. · . 
d. hot ontwikkelen van initiatieven, die bij kunnen dragan tot hat in . 
stand houden~ tot sterid komen 6r ve~eterken van perepektief biedende eko
nomische aktivitoiten in hot noordan dee lands, 

.·. ··Art. 4. De v~nnootschap is aangegaa~ vooronbepaalde tijd. 
KAPITAAL EN AANDELEN, . 

. ,;.. : Art. s.· Het maat.schappelijk kapitaal ·. van · do vennootschap bedraagt 
· · f • . s.ooo.ooo,-- en is verdeeld in 5000 aandelen, olk groat f. 1000,-• 

. :· ·; Hiervan zijn geJ:Eatst 1000 mndelon •. · . . · · 
Art~ 6, Do aandelen zijn gesteld op naam. De na~en en ~~onplaatsen van ~~ 
aandeelhouders wo~den ingeschroven in sen daartoe ten kantore van de. v~ 
noots6hap barustend ~agister. . 
Art. 7. Nag niat ~oplaateto aandolon wcirdon uitgogevon ~ op zodanige tijd- · 
stippen en ondor zodanigo voo~waardan ale door de alg • . verg. van .aandeel-

·: ~ .. ·houders zal wordan bopaald, ..... ' .. 
BESTUUR .. · ' Jo \' • ;• • • .. : • • I . ..:! __ · 
Art. 8. · · ·, ·. ~. .. · · -. 
l •. de vennootschap wordt bostuurd door san direktia onder hat . hiarna . · 
omschreven toozicht van oon read van cammissarissen. 
2. de diraktie beetaat uit ~~n of maar direkteuron. De alg. varg~ van 
aandeelhouders benoemt de direkteuren, de read van commissariesan ·ga-
hoord. . .. . - · . . . 
·3, de bezoldiging en de andere ' arbaidevoorwaarden van direkteuren worden 
vaetgesteld door de alg. vorg. van aandaalhouders. . . 
4, direkteuren kun~en door de alg, · ver~. van aandealhouders, de raad . v~n 
commiseariesen gehoord, .te allen . tijde:r~ worden geschorst of ontslagon. · 
Art~ 9, · 
1, de direktie is bolast mat hat beeturen van de zaken dar venno~tschap 
en met hat beheer van ha~r ·vermogen, daaronder bograpen ·de handelingen, 

-bedoeld bij hot 2a lid ven art. 1833 van hat e.w. 
2, .indian er 2 of moer direkteuren zijn regalen zij ondorling hun werk
zaamheden onder goedkeur!ng van de alg~ vorg. van aandaolhouders, do raad 
van commiasarissan oehriord. · 
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3. iedere direktellr vei-tegen~~·orit'g'f. de vennootec'tiap' in" sri' bui teri- rechte. 
Art. 10 . · . ·- ·. 
1. in gavel van belet of ontstentenia ·.vah ~6n of maar dirakteuren zullen de 
overblijvehde direkteuren met het ·gehele besiwr zijn . balast. .. 
2. de alg. verg. van aandgelhouders wijst, in olk ·gaval jaarlijks, een per
soon san, die bij belet of ontstentenis van de gehele direkt~e met hat be
hear van de vennootschap is belast. 
Art. 11 
1. de direktie behoeft de goedkeuring ~an de road van commissarissen voor 
besluiten,strekkende tot: 
a. hat nemen van . aandelen en het verstrokken van andere financieringsmidde-
lonr 
b. het baechikkon over do gnder a bedoeldo aandelen; 

· c. hat opneman . van geldleningen; 
d. hat verkrijgen, vervreamden en bezwaren van onroerende goederen; 
a. hat optredenin rechte, ~ahoudens in ~poedeisende ·gavallen, zoals akties 
in kqrt geding en hat nemon van maatregelen tot behoud van rechten. 
f. hat aanstellen van prokuratiehouders en hat vaststallen van hun bevoegd- . 
hoden en bezoldiging~ ··· ·· 
2~ voor beeluiten ale bedoeld in hat le lid .onder a b en c, walks door de 
read van commissarissen zijn goedgokeurd, behoeft de direktie tevens de 
goedkeuring van de alg. verg. van aandeelhouders. .: ... ·· 

' RAAD VAN COMMISSARISSEN. ·· ·0 
.Art. 12. .. . . 

, 1. er is sen read van commieearissen, bestaande .uit 9 commissariesen, die 
worden benoemd door de alg.verg. van aandeolhoudors, te weton: 
a~ een voorzitterr . . 
b. , een lid van. elk dar kolleges van 'GS van de provincies Groningen, Fries
land, Drenthe en Overijsael op aanbeveling van die kollegea; 
c. sen lid op aanbaveling van de centr~le organisatie van werkgevers; ! 
d. : oen lid op rianbeveling van de centrale orga.nisatia van werknemers; 
e. sen funktionarie van hat min. van ekon. zaken op aanbeveling van . de 
minister van ekon. zaken; 
f~ . ean .funktionaris van hat min. van financiHn op a~nbeveling van de ·minio
ter van t~nanciM~. 
2. de benoeming geacihiedt voor sen tijdvak van 4 jaar. Daze termijn wordt 
e~~nwel verlerigd tot de dag van de a.v. alg.verg. v~n aandeelhoudors ~a 
aflbop van genoemdci ~: jaren. -Aftredende kommissarissen zijn herbenoembaar. 
Degene die do leeftijd van 70 jeer heeft bare!¢ kan niet tot commiesaris 
worden benoemd of herbenoemd. Eon commiesaris treedt uiterlijk af op de dag, 
waaro~ de jaarlijkso ~lg.verg. wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de 
leeftijd van 70 jaar beraikt. · . · 
3. commisearissen kunnen door de alg.verg. -van aandeelhoudero te allen tijdo 
worden geechorst of ontslagen. _ .! 
4. de alg. : vorg. van aandeelhoudars ken besluiten dat aan de commissariesen 
sen tegmoetkoming zal worden toegekend in reis- en vorblijfkosten. Tavana 
kan zij beeluiten dat de voorzittar van de raad van commissariseen en ev. 
door hear aan te wijzen andere commissariesen sen vasts vergoeding zullen 
genieten. De omvang van deza tegemoetkoming .on vergoeding wordt door -hear 
vastgesteld. . 
Art. 13. . ,. ' 

·1. de read van commissariesen heeft tot~ak toezicht te houden op hat be
laid van de direktie en op de algemone gang van zaken in de vennootschap 
en de met haar verbonden onderneming. Hij etaat de direktie met raad en 
daad terzijde. • · · 
2. bij do vervulling van hun task richten de commiesariesen zich naar hat 
belang van de vennootschap on de met haar verbonden onderneming. 
3. de diroktie raadpleegt de raad van commisearissan in alle belangrijke 
aangelegenheden walks het algemeen beleid raksn. ·Zij doet in de vergader4:ng 
van de raad geregeld medodeling omtrent alles wat dienetig wordt geacht 
voor hat vormen van sen oordeel door de raad van commiaarieeen over hat 
algemeen beleid. · · 

~ .' . . . 1··· . 
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4. de direktie zal de read van c"ommieearissen in hot bijzonder inlichten 
OVBf ha~r beheersbeleid en andar~ handelingen voor zovor daarbij is afge
wekan van richtlijnen, gegeven door de commiesie van gedelegeerden • 

. : Art~ 14. .-· · ·· · · 
4x . per jaa~ · an voorts zo 
of de direktia zulks ver-

1. ce read ·van commissarisson vergadert tanminste 
. ~ · dik~ijla ala eon commiasaria zulka riodig oordaelt 

zoekt. 
~ ··2. de raad. 'van commisseriseen·· wijat uit zijn _middon een pl~atavervangend 

voatzitter aan. · . · · . · . . 
·.3. de leiding dar vergad~rlngen beruet bij de voorzitter en bij ~iene : belet 
·'of ontstentenia bij de plaatevervangend voorzitter. Bij . belat of ontatontenis 
van laatatgenoemde voorziet de vargadering zelf in haar leiding. .· 

·. 4~ van hat in de vorg~dertng verhandelde worden n_otulen gehauden. . 
.·· ·!;). de direktie woont de vergadorihgan van de read._ van commiaaarisaan bij, 
· tenz~j de raad van commisaarissen in bijzondara gavallen andere bepaalt. · 

5. bee lui ten van de read van co"mniiaaariaaan kunnen zonodig ook lange achri f
tslidke wag worden genoman, mite alle commiasari~seri achrifteiijk op de hoog~ 
te *ijn geateld en goA~ dar commiaaariaaen zich tagen daze wijze _van besluit-

.. vorming haeft verzet·. .. ·. · 
COMMISSIE VAN GEDELEGEERDEN. ., · ' 
l. uit de read van commissarisaen wordt .sen commissio van -gedelegeerden ge- . 

···. vormd, bestaande u:l t 3 laden: de voorzi ttor van de read van ··commiasariaaan, 
;. tavene ~oo~zitter van de commie~!~ van gedalegeerden, hat in art. 12, lo lid 

onder a badoelde lid van de read vai'J _commissariasen an sen d.oor. de · raai::l van 
~ommissariesen san te wij~en commis~aria. . · 

.:. ·,; ·3. de c01111iaeio van gedalegeerdan vargadert zo dikwijls ·ala eon · van de ·laden 
· zulks nodig oordeelt of zodra d.e direktie zulks vsrzoekt. ·"· ·· · · · 

- 4 •. de direktie woont de va·rgaderingen' . ~an de oommissio bij~· · ·· · · • · 
·' 5 • . Val" hat in de vergadoring verhandelde worden notulan gohoudan. 

· 6. · da commissie oofent toezicht uit op hat dagalijka .beleid van . de · direktio, 
· waartce me~ name ook bahoor~ hat behaer van de door de verinootschap verworven 
dealnamingan •. Zij kan daarbij var di t belaid r!chtlijnan · vaststalle.n ·: onder 
goedkouring van de read van co~miasarissrin. . ···--
7. basluiten va~ de commissia ·kunnan zo ·nodig ook lange achriftelijka wag ge-

.. · ·' nomen worden. · · 
·~.·.·.! . e • . de commiasie ·raadpleegt ·de road ·van commisaariasan, wannear zij zulks no dig 

acht. · ·· · 
ALGEMENt · VERGAOERING VAN AANDEEL~OUOER~. . .. ., . ' . ........ . ~ .... :...: :. ~ 

P.rt. 16-. 
.- \ 

1~ de alg.verg. ~an aandaalhoud~re warda~ ~a~ouden to Groningen. · 
2. de jaarlijkse alg.verg. van aandeelhouders wordt gohoudGn v66~ 1 februari. 

· 3. de ovsrige alg. varg• va·n · aandoalhoudere worden gahoudan ·zo· dikwijls . 
• de direktie of tenminste 3 laden van de ra~d van commis~arissan . dit nodig 

achten of de bijaanroaping wordt varlangd door -~~n of maar. aandaalhoudare te
~ zamen tanminsta 1/10 van hat geplaatata kapitaal vartagenwoordigand. 

4. in hat laatstbedoalde geval moaten aandeelhouders teg~lijk met hat ver
zoek tot bijeenroaping dar vergadering ook hun voorstellen schriftelijk bijde 

· . direktie indiensn. 
De buitengaw. •lg. v~r~. dient in dat geval pleats te hebban binMen aen maand 
nadat her verzoek daartoa de diraktie heaft bereikt. · 
Art. 17. De oproep1ng tot bijwonlng van alg.vorgaderingan · van aandeelhouders 
gaechiedan bij brisven aan de aandeelhoudera, de · commiesar!eesn -an ds -dirak-

. teuren, te verzenden tenminete 15 dagen v66r de dag waarop ·de vergadaring zal 
worden gehoudan. ; 
Art. lB. ' · . .. · :· .. 

. · ·· 1. de voorzitter van de raad van commiaearissen is voorzitter van ds -alg. verg. 
· ~an aandeelhouders. Bij zijn ontstentanis of belet is diana plaatsvarvangar 

: ·· voorzi ttar. Is ook daze niat aanwszig, dan wijst de alg.11arg~ · von oondeal-
. houdere zelf san uriorzittar aan. . · 
·~ ~.do ~oorzitter van · de varg. draagt ~org; dot van hat vsrhandelda· in de alg. 
· verg. notulan worden aangahoudsn, walks door sen door hem aan te ~ijzen oan
deelhou~er word~n v~stgeetald an ondertekend. 

; • i. . . 



3, lade~ ~andeel geeft ~e~ht .op hat ~itbroHgen van sen stem. A~ndeelhoudere 
kunnen zich tar vergadering· dean vertegenwoordigen door gemachtigden dear-
toe bij schriftelijke volmacht aangawezan. . 
4, besluiten kunnen slechte worden ~enomen indian tohminste de helft van .. 
hat geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is~ . . 
5, besluiten worden genomen bij volatrekte meerderheid van de uitgebrachte 
etemmen, ~ · · 
6. geldige stemmen kunnen oak worden uitgebracht voor de aandelen van hen ·' 
aan wie uit anderen hoofde dan aia aandoelhciudere dar vennootechap door ; 
hat te nomen besluit enig rocht jegens de vennootschap zou worden toego~ 

• kend of die daardoor van onige varplichting jegens hear zouden wcirden o~t~ 
elagen. 
Art. 19. De alg, verg. van a·andeelhouders ken oak bui ten vergadering bas lui- · 

. ten nomen~ Een besluit ken sleriht~ op zodanige wijze worden genomanj indian 
. all~ aandeelhoudere z1ch schriftolijk (waaronder begrepen tela9rafisch~ of 
.per telex) voor hat voorstel hebben verklaard. 

. BOEKJAAR EN JAARREKENING : 
: Art. 20. 

.. . 

1. hat bookjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober t/m.- 30 september 
van · hat daarop volgende kalender jaar ' · . _ 
2, na afloop van elk boekjaar worden door SR direktie een bal~hs, ean . winst-

, en verlBerekening en de toelichting daarop §emaakt over hat· afgelopen boek
jaar en wo~dt sen verslag opgestold van de . gang vah zaken dar vennootschap 
en hat gevoerde boheer, , . · . ·· 
3. de balans, de winst- an · varlieer~kening en de . toelichting, alameda hat 
ve~slag,·~arden jaarlijks.voor ~ ~ecomber overgelegd aan do raed van commis-
earissene · · . . . . .~ . 
4~ de read van commi~seriseen legt hat in .. hst vorigs lid van ~it art~ ·ba
dqelde stukken, · vergezald van een pre-edvies van de , raed van commiseariss~n 

. a~ van hat in art. 42a van hat wetboek van koophandal bedooldo verslag van 
·de . registeraccountant over a·an de in art. 16 2e lid bodoelde · elg. var.g. van 
aandeelhouders, waarin de balans, ·de winst- en . verliesrokening en de toe-
lichting daarop worden vaetgesteld. . 
s. vaststelling van de balans on de winet- en verliesrekening met 
horende toelic.hting strekt tot volledige d~charge van de direktie 
beetuur en van de commissarissen voor hun to~zich~ op hat b~stuur 
boekjaar waarop de beecheiden betrakking hebben. 

de bijbe- · 
voorhaar 
over het 

Art. 21, De elg.verg. van aandeelhouders kan ds . in art. 42a van ~at wetboek 
van koophandel bedoelde regieteraccountant opdragan· haar sen, overeenkom
stig door haar : ta .geven aanwijzingon opgeeteld, rapport van zijn bevindin-
gen uit te brengen. . · . · 
Art. 22. De winst, blijkande uit· de door d~ algiVBrg, van aandeelhouders 

· v~stgastelde winst- en verli~srekening, ·Staat tar beschikking van de alg, 
verg. van aandealhoudera. · 
Art, 23. Tenminste 2x per jaar roept de direktie ~en vergad~ring bijeen, 
waarin zij, de raad . van commiesarissen en een door de min. van ekon. zaken i1 
te etellen advieskollege, waarin · noordelijke gemeentebestuurders, werkgevere 
en werknemers zittiag hebbdn, samenkomen voor sen gedachtenwisseling over 
hat funktioneren van de vennoot~chap sri de deorbij beoogde samenwerking en 
koi:Srdinatie . van akti vi tei ten t ·, b, v .- de versterking van de struktuur van hat 
noordon des ·lands. ' · 
STATUTENWIJZIGING 1 ONTBINDING? LIKWIDATIE. 
Art. 24. Warineer aan de alg.verg,van aandeelhouders sen voorstel tot wijzi
ging van de statuten of tot ontbinding van de vennatschap wordt gedaan, word· 
dit voorstel bij de oproeping tot de vargadering ver~eld~ ·. . 
Art, 25, 1, bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de likwidatie doo~ ·' 
direktie, ten~ij de alg.verg,van aandeelhouders ande~e vereffonaar~ aanwijst 
2, gedurande de iikwidatie blijven de bepalingen d~r statuten voor zoverzulk. 
mogelijk, van kracht; 3. de likwidatia geschiedt onder toezicht van ~e raad . 
van commissarissen; 4. likwidatauren doen na afloop dar likwidatie rekening · , 
verantwoording in sen alg,verg,van aandeelhouders.De goedkeuring der rekenin 
en verantwoording atrekt likwidateuran en commiaearisaen tot decharge~ · 
5, hat likwidatiesaldo komt ten goads aan aandeelhouders in verhouding van d 
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