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Naar een nieuwe economie

Tijdens de vergadering willen wij graag met u van gedachten wisselen over bovengenoemd onderwerp. Wij zien dat begrippen als “Een circulaire economie”, “Duurzame economische groei” en het uitgangspunt “People, Planet en Prosperity” bij de Regionale Economische Agenda” ( REA ) steeds breder gedragen worden.
Tegelijkertijd zien we dat er soms ontwikkelingen zijn en er keuzes worden gemaakt, die daarmee in tegenspraak lijken te zijn en er daardoor verschillende ruimtelijke, milieu en sociaal maatschappelijke problemen blijven bestaan of kunnen ontstaan. Deze bespreking wordt voorafgegaan door een korte presentatie/lezing van
Maarten Nijman van Stichting “Our New Economy”.Wij nodigen de wethouder van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Aanleiding/probleem :
Op dit moment hebben we te maken met een aantrekkende economie en de daarmee gepaard gaande groei van bedrijven. Dat is mooi en goed voor de werkgelegenheid en het geeft mensen nieuwe kansen om een toekomst op te bouwen en gelukkig te worden. Deze groei heeft echter ook een keerzijde, wanneer er geen of
onduidelijke grenzen zijn. Groei kan ook betekenen dat bedrijven steeds grotere bedrijfsgebouwen nodig hebben,steeds meer willen produceren en energie gaan
gebruiken, steeds groter en zwaarder materieel nodig hebben en verkeersbewegingen toenemen. Deze groei gaat ook hand in hand met de groei van de benodigde
arbeidskrachten.Dit kan veelal niet opgevangen worden door lokale werknemers en wordt daarom opgevangen door arbeidsmigranten. Daarnaast zien wij dat sommige bedrijven het gebruik van arbeidsmigranten als verdienmodel zien. De huisvesting van deze arbeidsmigranten is niet alleen voor de bedrijven, maar ook voor
onze gemeente een steeds groter wordende opgave. Daarnaast hebben we te maken met een groei van bedrijven in de Wieringenmeer, die ook hier o.a. de druk op
de huisvestingsmarkt vergroten. De hiervoor geschetste ontwikkelingen hebben allerlei gevolgen :
-Bedrijven kopen particuliere huizen in woongebieden op om arbeidsmigranten te huisvesten, zodat er slaapkernen ontstaan en de leefbaarheid van de kernen
onder druk komt te staan. Bovendien verhoogt dit de druk op de huidige krapte op de woningmarkt voor lokale inwoners. De gemeente faciliteert dit door het verlenen van vergunningen voor gebruik van woonhuizen waar ze niet voor bedoeld zijn.
-De handhaving van de regelgeving m.b.t. woon en werk omstandigheden van de arbeidsmigranten vergt veel capaciteit.
-Er is weinig zicht op wat er binnen en buiten de bedrijven met de arbeidsmigranten gebeurt; er is niet of nauwelijks sociale controle.
-Bedrijven willen in oppervlakte groeien en vragen bestemmingsplanwijzigingen aan. Dit heeft gevolgen voor ons open landschap.
-Agrarisch landbouwmaterieel wordt steeds groter en geeft overlast op wegen in de linten en woonkernen.
-De geluidoverlast langs belangrijke aan en afvoerwegen neemt toe.
Oplossingsrichting :
- Het “Maatwerk principe” en het “Ja,mits” principe pakken veelal in het voordeel van groei van bedrijven uit. Hier zouden andere keuzes in gemaakt kunnen worden
door ons o.a. te houden aan de regels.
-Niet de lineaire groei van bedrijven als uitgangspunt nemen, maar groei in welzijn, duurzame economische groei en behoud van landschappelijke en natuur waarden in de geest van de drie P’s ( People,Planet,Prosperity).
-Een andere kijk op “Economische groei”.Lineaire groei en winstcijfers zijn niet langer maatgevend, maar ook groei in kwaliteit van geleverde producten, arbeidsvoorwaarden en omstandigheden en groei in de kwaliteit van de totale omgeving. Steeds meer economen bepleiten dit. Zie ook https://www.ourneweconomy.nl/

We zouden graag uw mening hierover willen horen aan de hand van de volgende vragen :
1 Hoe kijkt u tegen de bovenstaande probleemstelling en oplossingsrichting aan ?
2 Wat voor gemeente wilt u zijn? Een gemeente waarin bedrijven alle ruimte krijgen of een gemeente waarin bedrijven naast economie en werkgelegenheid ook
structureel bijdragen aan behoud van landschap, natuur, het zuinig omgaan met energie en grondstoffen en de verbetering van het geluk en welzijn van alle mensen?
3 Graag zouden wij van u een reactie willen hebben op de volgende stelling :
“De afgelopen crisis en de energie crisis nodigen ons uit om anders met economische groei om te gaan”
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