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Van de raad wordt gevraagd het beleidsplan Economie 20172021 vast te stellen.

Uithuizen, 13 oktober 2016.

AAN DE RAAD.

Inleiding
De huidige nota Economie liep tot en met eind 2015. Bij de vaststelling van de
kaderstellende nota economie 2017-2021 is de huidige nota met een jaar verlengd. Vanuit de kaderstellende nota is het Beleidsplan Economie 2017-2021
gemaakt. Dit beleidsplan is tot stand gekomen in afstemming met zowel externe als interne betrokkenen.
Dit komt ook terug vanuit het feit dat Eemsmond haar rol heeft in allerlei beleidsplannen van andere regio's en organisatie. Die beleidsplannen hebben invloed gehad op dit beleidsplan en onze rol in de economie.
De gemeente zet voor wat betreft haar economische rol in een regiegemeente
in op regisseren, stimuleren en faciliteren. Om tot een goede uitvoering te komen is samenwerking met anderen van belang net als de randvoorwaarden
waarbinnen dit kan plaatsvinden, zoals de regelgeving van Ruimtelijke Ordening.
De economie in Eemsmond kan worden gecategoriseerd naar de volgende
deelgebieden:

Haveneconomie

Agrarische economie

MKB
Vanuit de analyse van het beleid van de afgelopen jaren komt naar voren dat
de Eemshaven zich sterk heeft ontwikkeld als haven voor energie. Zowel qua
opwekking als qua haven van waaruit offshore wind mogelijk wordt gemaakt.
Door de energietransitie richting 2050 ontstaan er nieuwe kansen om energie
op te slaan en te gebruiken.
Naast energiehaven ontwikkelt zich de haven ook als plek voor datacenters.
Dat geeft een positieve impuls qua uitstraling. De extra werkgelegenheid zit
hier met name in de bouw.
De landbouw is van oudsher sterk aanwezig in Eemsmond en heeft een sterk
imago is de agrobusiness. Het is daarmee één van de belangrijke economische
pijlers van Eemsmond.
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De MKB bedrijven in de dorpen hebben het de laatste tijd moeilijk. De crisis
gecombineerd met internetwinkelen heeft zo zijn gevolgen voor het winkelbestand. Uithuizen wordt door middel van de herstructurering van het centrum
aantrekkelijker gemaakt om te winkelen en te verblijven.
Demografie en herindeling
Door demografische ontwikkelingen is er sprake van krimp in onze gemeente.
Daarnaast speelt vergrijzing en ontgroening een belangrijke rol. Dit heeft ook
gevolgen voor de beroepsbevolking. Dit laatste is trouwens een landelijke
trend.
Dit beleidsplan is ontwikkeld voor de periode tot en met 2021. Onze gemeente
gaat echter met ingang van 1-1-2019 herindelen. Na deze datum zal er voor de
nieuw te vormen gemeente een nieuw economisch plan worden gemaakt. Deze
beleidsnota is dan ook goede input, ook qua gekozen periode voor dat nieuwe
beleidsplan.
Ontwikkelingen korte en middellange termijn
De belangrijkste ontwikkelingen voor de korte en de middellange termijn zijn:
verdere
invulling
Eemshaven
Zuid-Oost,
aanleg
van
ICTvoorzieningen/breedband internet in het buitengebied, ruimte en werk bieden
aan MKB-bedrijven in zowel de Eemshaven als op de lokale bedrijventerreinen,
wijzigen van het centrumdorp Uithuizen, versterken van de havens in de gehele
Eemsdelta, leidingenstrook Eemshaven-Delfzijl, vervangen huidige windpark en
toepassen van biomassa t.b.v. energieopwekking.
SWOT analyse
De beleidslijnen zijn terug te vinden vanuit het uitgangspunt regisseren, stimuleren en faciliteren. De SWOT analyse geeft aan dat de ligging van de Eemshaven en haar ontsluiting over zowel de weg als het water goed is (sterk). De
agrarische sector heeft een sterk imago. Eemsmond heeft voldoende aanbod
van bedrijventerreinen en de winkels zijn veelal gecentreerd in Uithuizen.
Zwak is de relatief lage sociaal economische positie (inkomen/opleiding en
arbeidsparticipatie). De recreatieve en toeristische mogelijkheden zijn beperkt
(maar groeiend). Het innovatiegehalte is laag. Ook heeft Eemsmond binnen
Nederland een "ver weg imago". Er is een lage mate van gebruik en aanwezigheid van ICT-voorzieningen.
Kansen. Er liggen kansen in de samenwerking met onze directe omgeving en
de ontwerpen van de IABR. Daarnaast zijn er goede kansen in alternatieve
energie, ICT. Vanuit het zijn van aardbevingsgebied ontstaan door de middelen
van de EBG nieuwe mogelijkheden. De Eemshaven heeft nog mogelijkheden
voor droge uitbreiding.
Bedreigingen. Bevingschade geeft ook reputatieschade. Door ontgroening en
vergrijzing daalt het arbeidspotentieel. Daarnaast is er een tekort aan technisch
goed opgeleid personeel. Er is een toenemende druk op grondprijzen in de
landbouw. Door uitbreiding van de Eemshaven is er toegenomen milieudruk.
Beleidslijnen Economie
De beleidslijnen zijn gericht op regisseren, stimuleren en faciliteren. Per beleidsdeel zal het beleid de komende jaren als volgt vorm worden gegeven.
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Regisseren
1. Beleid en uitvoering van lokale economische taken;
2. Inzetten gericht op een vitale plattelandseconomie;
3. Inzetten op gezamenlijke economische promotie;
4. Inzetten op kwaliteit en activiteiten in de openbare ruimte;
5. Inzetten op vestigingsmogelijkheden;
Stimuleren
1. Impuls geven aan de ontwikkeling van de recreatieve en toeristische infrastructuur;
2. Impuls geven aan maatregelen ter overbrugging van arbeidsmarkt en onderwijs;
3. Impuls geven aan de gerichte acquisitie van kielzogbedrijven en daarmee
een koppeling te maken tussen de Eemshaven economie en het MKB. Binnen de acquisitie trekken we samen op met NOM, Groningen Seaports en
Eemsdelta/EZ;
4. Impuls geven aan het ontwikkelen van een ICT infrastructuur ter ondersteuning van de opkomst van een netwerkeconomie, digitaal zakendoen,
zzp’ers.
Faciliteren
1. Inzetten op het bereikbaar blijven van Eemsmond (inclusief Eemshaven);
2. Bewaken van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw;
3. Bewaken van de duurzaamheid van de industriële activiteiten nabij het
werelderfgoed Waddenzee maar ook het behoud van de landschappelijke
waarden
4. Inzetten op de mogelijkheden voor werkgelegenheid en bedrijvigheid vanuit de Energy Port Eemshaven waaronder offshore windenergie;
5. Gezamenlijk inzetten op een visie voor ontwikkeling van de Eemshaven en
creëren van werkgelegenheid in de gemeente Eemsmond;
6. Gezamenlijk inzetten op het ontwikkelen van een kwalitatief aantrekkelijken breed aanbod van bedrijventerreinen en winkelvoorzieningen in Uithuizen.
Financiële consequenties
De financiële consequenties zijn in beeld gebracht in hoofdstuk 6. Hierbij wordt
voor 2017 uitgegaan van een beschikbaar budget van € 95.000 (conform begroting Eemsmond 2017). Naast het bovenstaande product strategische projecten is er in de uitvoering nog een budget voor Economische aangelegenheden van € 74.460,-. Hiervan is € 34.460 voor het ondernemersfonds,
€ 10.000 voor subsidie en € 30.000 voor overige economische zaken. Voor de
jaren 2018 t/m 2021 zullen dezelfde bedragen benodigd zijn.
Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:

het beleidsplan Economie 2017-2021vast te stellen.
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris

