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IALE ECONOMIE VERKIEZINGEN

ntwikkeingsmaat
aaiigestuurd door de
Staten, beschikken
cien euro’s die bedoeld
egionale economie te
Reden voor ondeme

S de provinciale ver-

p 1$ maart te gaan
[1 zijn de verschillen
andpunten van poli-
m soms heel subtiel.

roberen met hun
gionale economie
n. Ze creëren betere
oonvaarden voor on
, stimuleren innovatie
en in bedrijven. Het
incest veelzijdige

: dat ze daarvoor ge-
ri de regionale ontwik
itschappijen. In deze
ierken de Staat — het
van Economische
— en de provincies

ildcelingsmaatschap
iperen rechtstreeks
El en doen ook veel
wikkelen of moder
1 bedrijventerreinen.
chtgaat daarbij uit
atie, duurzaainheid en
nheid.
t de PvdA in Zuid-Hol-
kkeljk erop dat ont
maatschappijen ‘een
is geven aan eco-inno
it op groene energie
rkingvan het gebruik
;toffen.’ D66 denkt
‘t Zuid-Hollandse
iQuarter(IQ)juist een
rol is weggelegd voor

cken en stimuleren
werkers.
nieuwste ontwikke
;chappij, opgericht
ir EZ en de provincie.
1nemende partijen
)te gemeenten en
ituten in de provincie.
iten en instituten za-
ieel potentieel is, maar
ontwikkelingsmaat

as die daarbij kon hel-
directeur Pinke Zon-
de oprichting kreeglQ
nin ter beschikking.
arniddels gegroeid tot
)Of toezeggingen van
de provincie.
njaar zijn de eerste
mingen rondgeko
teveld is tevreden met
we hebben contact

Zonder Staat

Naast de grote
ontwikkelingsmaat
schappijen met
staatsdeelneming
zijn er ook kleinere
zonder, bijvoorbeeld
de OMEL in Flevo
land. In Noord-Hol-
land Is er een kleine
maatschappij voor
het Noordzee-
kanaalgebied en de
Noordkop. Ook zijn
er maatschappijen
waarin alleen ge-
meenten in partici
peren, zoals Rewïn in
West-Erabant.
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eigenaarwas van Nuon en daar-
voor ruim €4 mrd ontving.

OokNoord-Brabant zit er
warmpjes bij. De verkoop van Es-
sent leverde de provincie € 3 mrd
op, waarvan het grootste deel
apart werd gezet. Een bedrag van
€ 1 mrd is beschikbaar voor extra
investeringen. De provincie heeft
daarroorvier fondsen opgericht
en die ondergebracht bij de
Brabantse Ontwikkelingsmaat
schappij (BOM). De fondsen rich
ten zich op energie (€ 60 mln),

. innovatie (€ 125 mln), breedband
intemet (€ 50 mln) en versterking
van de natuur. Die eerste drie
moeten renderen. Dat wordtvan
de laatste nietvenvacht.

In februari 2014 maakte de
BOM de eerste investeringvan
het innovatiefonds bekend. Ont
vanger was het biotechnologie
bedrijf$ynAffix, dataan een
nieuw kankermedicijn werkt.

gemengd districtenstelsel naar
Duits voorbeeld. Zo’n stelsel leidt
tot betere spreidingvan Kamer-
leden, een sterkere band tussen
kiezers en gekozenen en werkt
versnippering in de politiek te-
gen, steithj. Een districtenstelsel
vergt een tijdrovende grondwets
wijziging. In de tussentijd kan het
CDAzich hervinden als de partij
.ran de regio’s, met herkenbare
kandidaten voor de regionale
kiezers, adviseertVan der Linden
zijn eigen club.

VolgensJoyce Sylvester, die
na drie termijnen injuni stopt
als PvdA-senator, zou een breder
samengestelde Eerste Kamer
beter in staat zijn te toetsen of
wetsvoorstellen uitvoerbaar en
handhaafbaar zijn. ‘De vraagwat
wetten voor mensen betekenen,
moetje nietvanuiteen ivoren
toren beantwoorden’, zegt de
bestuurder, van wie de ouders uit
Suriname kwamen. ‘Als de Kamer
eenzijdigïs samengesteld, misje
verschillende invaishoeken.’

Sylvester, die het lidmaatschap
van de Eerste Kamer combineert
met haar functie als burgernees
tervan Naarden, benadrukt dat
ze niet alleen pleit voor etnische
diversiteitin het openbaar be
stuur. Ze wil ook dat mindewali
den, homoseksuelen, jongeren
en vrouwen vaker burgemeester,
commissaris van de koning of
parlementariërworden. De kwali
teit is volgens haar aanwezig.

Eerste vereiste is dat kandida
ten uit deze groepen solliciteren,
zegt Sylvester, want alleen klagen
helpt niet. Politieke partijen
kunnen volgens haar diversiteit
bevorderen door breder te scou
ten en te rekruteren dan zij op dit
moment doen. En nieuwkomers
goed opleiden, stelt zij. ‘Bijvoor
beeld door cursussen te geven
over de politieke mores.Jeziet
soms dat mensen enthousiast
beginnen, maar na één periode
affiaken, omdat ze zich niet thuis
voelen in de politieke cultuur.’
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Regio’s OntikkeÏrngsmaascIl&Jpijen met staatsaandeel

Het rdinisterie van Economische Zakn steekt geid in • -

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Noord-Holland:
Zeeland, Flevoland en Utrecht hebben ook dit • NOM
soort lichamen, maar dan zonder rijksgeld

‘Regio’s moeten veel
meer inspanningen
leveren om iets gedaan
te krijgen dan Randstad’

Laurens Berentsen
Den Haag
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Maastricht

Het maakt iets uit dat zo meteen
twee derde van de senatoren in de
nieuwe Eerste Kamer afkomstig
is uit de Randstad, zegt René van

________

der Linden. ‘Want hethemd is
nader dan de rok’, weet hij na 38
jaarpolitieke ervaring als Tweede

1 Kamerlid, staatssecretaris en 5e-

Ba 1 ans- Staats- nator namens het CDA.
totaal aandeel Zoals hetFD afgelopen zater

dagberichtte, krijgt de Eerste
Kamer, die op 18 maart indirect
wordtgekozen bij dle Provin

i ciale Statenverkiezingen, een
opvallend eenzijdige samen-

55,9% stelling. Vrouwen zijn onderver
tegenwoordigd, eo-plussers en
hoogopgeleiden oververtegen
woordigd. Slechts één van de 75
Kamerleden heeft een exacte of
technische opleiding— D66’er

1 Alexander Rinnooy Kan is gepro
moveerd in de wiskunde. Joyce
Sylvester (PvdA) krijgt als enige

Liof senator met een niet-westerse
achtergrond geen opvolger.

Van der Linden zegt dat de
jarenlange veronachtzaming van

94 3% de veiligheid van de Groningers
bij de gaswinning laat zien waar
de scheve spreidingvan parle
mentariërs over het land toe kan
leiden. ‘Je ziet aan de uitgaven

,
voor infrastructuur, onderwijs en
cultuurwaar de meeste Kamrle
den hun thuisbasis hebben’, zegt
de politicus, die in Limburg ‘us
Renéke’ wordtgenoemd. ‘Regio’s
moeten veel meer inspanningen
leveren om iets gedaan te krijgen
dan de Randstad.’

De ondervertegenwoordiging
van de provincie in Den Haag is
volgens Van der Linden een ge-
voigvan de evenredige vertegen
woordiging in het Nederlandse

: kiesstelsel. Dit systeem werkt
! sterk centralistisch en politieke

partijen zijn ookzo georgani
seerd, aldus de scheidend se
nator. ‘Wie in het parlement wil
komen, moet goedliggen bij het
partijbureau in plaats van in zijn

1 ofhaar regio.’
Van der Linden bepleit een
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gehad met 438 bedrijven, maar
voor sommigen kwam dat iets
te vroeg’ . De geïnvesteerde be
dragen noemt Zonneveld niet,
‘maar gemiddeld is het zo’n acht
ton’. Hij verwacht eind van het
jaar met tien totvijftien bedrj
ven overeenkomsten te hebben
gesloten: ‘In ieder geval maken
we op 19 maart de volgende deel-
nemÏng bekend.’

De eerste ontwikkelingsmaat
schappij, de Noordelijke Ont
wikkelingsmaatschappij (NOM),
werd in 1974 al opgericht door
EZ en de provincies Groningen,
Friesland en Drenthe. De NOM
werd mede gefinancierd uit de
aardgasbaten.

Door de verkoop van nuts
bedrijven Nuon en Essent
hebben een aantal van de ont
wikkelingsmaatschappijen een
behoorlijk bedragin kas. Spekko
per was Gelderland dat voor 45%
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Centralistisch
‘Wie in het parlement
wil komen, moet goed
liggen bij het
partijbureau’

Verwijt
‘Met eenzijdig
samengestelde Kamer
mis je invaishoeken’


