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Status:Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de aanwijzing van
Oost-Drenthe tot krimpregio, ter uitvoering van het besluit dat wij op 23 januari 2018
hebben genomen.

ln het voorjaar van 2017 hebben wij u geïnformeerd over het positieve besluit dat wij
met de partners in Oost-Drenthe hebben genomen over de wenselijkheid van de aan-
wijzing tot krimpregio. Dat besluit heeft ertoe geleid dat wij ons bij de samenwerking
van vijf provincies met krimpregio's hebben aangesloten. Samen hebben wij in de
afgelopen maanden gelobbyd voor extra aandacht van het Rijk voor krimpregio's. De
basis voor die lobby vormde de gezamenlijke notitie 'Nederland in Balans'.
Deze notitie kreeg veel belangstelling in politiek en bestuurlijk Den Haag en de inzet
van de lobby is terug te vinden in het regeerakkoord, waarin veel aandacht gegeven
wordt aan de regio. ln die gezamenlijke lobby is ook de noodzaak van aanwijzing van
Oost-Drenthe meegenomen. Deze steun heeft ertoe geleid dat de Tweede Kamer op
19 december 2017 unaniem de motie Ronnes/Dik Faber heeft aangenomen. ln deze
motie wordt de regering gevraagd om voor februari 2018 te onderzoeken of Oost-
Drenthe kan worden aangewezen als krimpregio en de Kamer daarover te berichten
(motie bijgevoegd).
Hiermee is naar ons oordeel een belangrijke stap gezet.

Wij zijn er echter nog niet. Wij blijven, met onze partners in de regio en met de part-
ners in de K6, actief om het belang van de aanwijzing onder de aandacht te houden.
Een belangrijk onderdeel daarvan is de inhoudelijke uitwerking van de aanpak van de
gevolgen van bevolkingsdaling en wijziging van samenstelling van de bevolking.
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Daarbij gaat het om:
- versterking van de economische structuur (nieuwe bedrijvigheid, versterking be-

staande bedrijvigheid) en de verbetering van de relatie onderwijs-arbeidsmarkt,
waarbij behoud en versterking van opleidingen speerpunten zijn;

- aanpak van de woningmarkt, waarbij dreigende overschotten, kwaliteit van de voor-
raad, mismatch tussen vraag en aanbod en de energietransitie centraal staan;

- bereikbaarheid van de regio (fysiek en digitaal);
- behoud van voldoende aanbod en kwaliteit van voorzieningen in de regio (zorg,

welzijn, sport, onderwijs).
Daarbij kijken wij niet alleen naar de regio, maar ook naar samenwerkingsmogelijk-
heden daarbuiten.

Er ligt al veel waarop wij kunnen voortbouwen, maar er zal in 2018 ook nog veel
moeten gebeuren. Daarmee gaan wij met de gemeenten in Oost-Drenthe en de
overige partners in en buiten Drenthe voortvarend aan de slag.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris

Bijlage Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber
km/coll.
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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaa r 2017 -2018

34 775 XvIil Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen
en Riiksdienst (XVll¡) voor het jaar 2fJ1f3

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN RONNES EN DIK-FABER
Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 december 2017

DqKamet

gghoord de beraadslaging,

constaterende dat in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Coevorden
en Aa en Hunze sprake is van forse krimp;

constaterende dat Oost-Drenthe nog niet de erkenning heeft van
krimpgebied en daardoor geen gebruik kan maken van bijvoorbeeld de
korting op de verhuurderheffing voor de sloop van huurwoningen;

verzoekt de regering, te onderzoeken of Oost-Drenthe kan worden
aangewezen als krimpregio en de Kamer voor februari 2018 daarover te
informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes
Dik-Faber
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