Melanie Schultz van Haegen en het Noorden
Uit de nieuwste door het CBS gepubliceerde demografische
cijfers zijn interessante constateringen te doen. Het meest
opvallende is dat de regio Noord-Drenthe harder groeit dan het
zuidelijke deel van de Randstad.
Wat het meest opvalt zijn de grote verschillen in het Noorden van het land. Tegenover de
sterk groeiende regio Assen-Groningen met meer dan 2% groei in de afgelopen vijf jaar staat
Oost-Groningen met een krimp.
Volgens Jan Latten , de CBS –demograaf, vormt de toenemende verstedelijking een
belangrijke verklaring. Mensen raken gemiddeld steeds hoger opgeleid en die opleiding vindt
plaats in de stad. Een andere verklaring is dat er steeds meer tweeverdieners komen die niet
altijd in de zelfde plaats een baan hebben of kunnen vinden. Die trekken liever naar een
gebied met een ruimere arbeidsmarkt. Dan hoeven ze niet zo’n eind te reizen. Verder willen
ze vanwege hun drukke bestaan de gewenste voorzieningen voor hen en hun kinderen zo dicht
mogelijk in de buurt hebben.
Dat verklaart waarom de Blauwe Stad nog niet van de grond wil komen. Zowel voor
tweeverdieners met kinderen als voor gepensioneerden zijn er te weinig voorzieningen in de
directe omgeving. En de kans dat die er komen is gering omdat Oost-Groningen een
krimpregio is. Latten vreest dat er voor krimpgebieden geen weg terug is. ”Inleveren op
kwantiteit , maar behoud van kwaliteit”. Dat wordt volgens hem de komende jaren de inzet in
de krimpregio’s.
Echter Jan Latten is een ambtenaar, geen politicus. Dat zelfde geldt voor de directeur van het
Centraal Plan Bureau, Coen Teulings. Die ging nog een stapje verder en pleitte er laatst voor
om de publieke voorzieningen in de krimpregio’s maar te laten verdwijnen, omdat het
draagvlak hiervoor simpel te klein zou worden.
Als politicus kun je echter zeggen dat niet te willen laten gebeuren. Dan ga je juist investeren
in de voorzieningen, zodat de mensen niet alleen blijven, maar er zelfs nieuwe bijkomen.
Rotterdam is ook alleen maar wat geworden omdat ze daar ooit met havens langs de Nieuwe
Maas zijn begonnen.
Maar het huidige kabinet laat daar niet de ruimte voor. De tegenwoordige VVD-minister van
Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, voert als beleid alleen nog in de
sterkste regio’s te willen investeren. De nadruk zal daarom de komende jaren komen te liggen
op de regio's Amsterdam-Schiphol-Utrecht, Rotterdam-Den Haag en Eindhoven-Venlo.
De rest van het land kan het dus wat de VVD betreft wel zo’n beetje vergeten. Kreeg het
Noorden uit het FES 1%, dan krijg het dus niets meer. Een geluk bij een ongeluk is dat dat
dus niet zo veel uitmaakt.
Maar Jan Latten van het CBS krijgt hiermee dus gelijk. Er is voor de krimpgebieden geen weg
terug. Want die weg wordt geblokkeerd door de VVD.
De mensen uit Oost-Groningen kunnen dus maar het beste naar de Randstad gaan emigreren,
als het aan de VVD ligt. Laten de kiezers zich dat maar eens goed realiseren op 2 maart.
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