
ECONOMISCHE ZAKEN 

·RuilDte voor regio's en ondernelDers 

Er liggen nog steeds forse knelp unten 

D e Nederlandse economie lijkt er flo
rissant bij te staan: sterke economi

sche groei, gezonde overheidsfinanciën, een 
stabiele monetaire omgeving (afgezien van 
het huidige inflatiehobbeltje, maar dat 
overleven we wel). Wie nauwkeuriger kijkt, 
of de Concurrentietoets van het ministerie 
van Gerrit Ybema doorbladert, ziet echter 
dat nog forse knelpunten moeten worden 
opgelost. 

Voor de meeste knelpunten dragen D66-
bewindspersonen niet direct verantwoorde
lijkheid, al moet coalitiepartner D66 het 
zich natuurlijk aantrekken dat na zeven 
jaar Paars de WAO nog steeds een nationa
le schande is, onderwijsachterstanden van 

steun met starterscentra, moderne bedrij
venterreinen en verbetering van de finan
cieringsmogelijkheden in met name de ICT
sector. Ybema werkt met provincies en ge
meenten aan verbetering van de kennisin
frastructuur en er zijn samenwerkingsver
banden van overheid, universiteiten en be
drijfsleven ter bevordering van ontwikke
ling, verspreiding en toepassing van kennis. 

Minder interventionistisch 

Ybema is ook verantwoordelijk voor het 
ruimtelijk-economisch beleid. Twintig jaar 
geleden ging dat vooral om bevordering van 
economische groei in gebieden die de over
heid selecteerde. Op zichzelf verstandige 

politici geloofden toen 
werkelijk dat alles be

'Het geluid van D66 zou 
sterker mogen door klinken' 

ter zou gaan als ze on
dernemers een handje 
zouden helpen. Dat 
was de tijd van on
doordachte beslissin-

allochtone leerlingen niet zijn ingelopen en 
honderdduizenden gevangen zitten in de 
val van langdurige werkloosheid. Dat is 
treurig voor de getroffenen, en een steeds 
grotere belemmering voor de economische 
ontwikkeling van ons land. 

Starters 

D66 heeft in de jaren negentig een belang
rijke, directe bijdrage geleverd aan het eco
nomisch beleid. De laatste drie jaar was dat 
met Gerrit Ybema als staatssecretaris van 
Economische Zaken, die niet alleen de 
internationale handel bevorderde, maar 
zich ook inspande voor een beter onderne
mingsklimaat en de vormgeving van ruim
telijk-economisch beleid. 
Ybema nam diverse initiatieven om van 
Nederland een ondernemersland te maken. 
(Door-)Startende ondernemers krijgen 
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gen zoals de gedwon
gen vestiging van de 

PTI' in Groningen, waarvan KPN tot op he
den last heeft. 
Tegenwoordig zijn de doelstellingen breder, 
en gelukkig minder interventionistisch. Het 
ministerie van Economische Zaken heet nu 
te beogen 'het ruimtelijk-economisch net
werk te versterken'. Dat netwerk omvat, 
naast perifere economische regio's zoals het 
noorden, ook de grote steden, mainports en 
economische succesregio's zoals Brabant. 
Een niet zo zichtbare, maar wel belangrijke 
rol van Ybema is hier de afstemming van 
ruimtelijk, economisch en milieubeleid. Be
ter zichtbaar is het Nederlandse succes bij 
het binnenhalen van gelden uit de Euro
pese structuurfondsen, waaruit infrastruc
turele en arbeidsmarktprojecten in achter
standsgebieden worden gefinancierd. Aan 
dat succes heeft Ybema het nodige bijgedra
gen. Nederland wist te bereiken dat zijn 
aandeel in die fondsen tot 2006 gelijk blijft. 
Minstens zo belangrijk is de tijd en energie 
die Ybema steekt in het overleg met ge
meenten en provincies over effectief ge-
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bruik van dat Europese geld en de miljar
den die het regeerakkoord voor de drie 
noordelijke provincies reserveerde. 

Concurrentie 

Een aanzienlijk deel van het huidige econo
mische beleid, inclusief het ruimtelijk-econo
misch beleid, is sterk gericht op bevordering 
van de samenwerking tussen diverse markt
partijen en overheden. Dat beleid is vaak 
succesvol, mede dankzij Ybema. Een goed 
voorbeeld is de cluster- of netwerkgewijze 
samenwerking in innovatie tussen overheid, 
bedrijven, universiteiten en onderzoeksin
stellingen. 
Voor een dynamische .economie is het sti
muleren van concurrentie echter minstens 
zo belangrijk. Daarvoor lijkt minder aan
dacht te bestaan. De overheid zou actiever 
de concurrentie moeten bevorderen tussen 
kenniscentra, universiteiten, toeleveran
ciers en andere ondernemingen. Meer in 
het algemeen vind ik dat onder Paars 11 de 
marktwerkingsagenda in de vergetelheid 
raakt, die in de vorige periode zo succesvol 
startte. 

Het D66-geluid zou sterker mogen door
klinken, zowel in het feitelijke economische 
beleid als in het uitdragen ervan. Politiek is 
meer dan het produceren van nota's en het 
afsluiten van convenants. Politiek is ook 
een eigen geluid laten horen, het debat aan
gaan en als het even kan draagvlak creë
ren. Onder Paars 11 is dat bij Economische 
Zaken nog te weinig gebeurd, zowel vanuit 
onze bewindspersonen als de Tweede-Ka
merfractie. Dat is een gemiste kans, zeker 
ook omdat D66 in de voorgaande periode op 
economisch gebied een goede reputatie op
bouwde, waarin het sociaal-liberale gedach
tegoed bleek uit het accent op de individu
ele keuzevrijheid van consumenten en be
drijven en uit het krachtige pleidooi voor 
marktwerking en deregulering. Nog genoeg 
mogelijkheden voor Ybema om in de reste
rende tijd zijn staatssecretariaat nog extra 
glans te geven met een krachtig D66-
geluid .• 
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