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Kamer van Koophandel Noord-Nederland
T.a.v de hee. Drs. E.M. Jansen
Postbus 134
9700 AC Groningen

Meppel, '19 februari 2010

Betfeft: Rapport,,Noorderlicht"

Geachte heer Jansen,

Wij namen kennis van het door u ioêgezonden rapport ,,Visie op de ruimtelijke-economische
ontwikkeling van Noord-Nederland", opgestetd door prof. dr p Tordoir.
Het moet ons van het hart dat (ook) dit rapport voorbij gaat aan de in onze ogen belangÍjke
economische onderlegger (in) Zuid West DÍenthe.
lvlet name de plaats Meppel speelt hierbij een roi van betekenis; immers wegen, spoor en
water spli isen zich hier naar de drie regio's Leeuwarden, GÍoningen en Emmen.

Door uiteenlopende oozaken zijn de laatste viftien jaar relatief veel (semi-) publiekê organ!
saties vertrokken. (Belastingkantoor. Afbeidsbureau, Kantongerecht, Nederlandsche Bank,
Domeinen ên stfaks de Kamer van Koophandel van Drenthe).

Door fusies zijn ook (hoofd)kantoren van grotecre) bedrijven veÍtoren gegaan. (o.a. croene
Land, Yarden, Hiab, Vion, Fiesland-Coberbo, Agrif irm).
Wjj zijn van mening datjujst nu dringend aandacht (lees middelen) aan dit deel van de pro-
vinciê geschonken moet worden. Wjj wijzen in deze naar ons schrijven gericht aan de pro-
vinciê Drenthe inzake het rapport Omgevingsplan Drenlhe, dat als bijlage is toegevoegd.

De gelden die beschikbaar komen vanwege het annulêren van dê Zuiderzeeli jn zUn even-
êens - tot op dit moment - niet voor Meppel beschikbaar. Een goede infrastructuur is niet
alleen noodzakelijk voor de economischê activiteiten van l\jleppel (kern- en groergemeenre),
maar ook voor haar belangrijke schakelfunctie tussen de verschil lende economische co|rÈ
oorsl

Het rapport memoreert lvleppel, Hoogeveen als een groter stedelijk systeem Waarop is dit
gebaseerd? Meppel vormt veeleer een systeem met Zwolle. Het lijkt ons voor de Noordelijke
provincies van belang dit te onderkennen en dit als een kans te beschouwen. ln fler raooon
wofdt voorbijgegaan aan ,,Meppel Blueport" als specifiek centrum van haven-industfièle acti-
viteiten (met de nieuwe schutsluis voor schepen tot 3OO0 ton), haar functie als 'Zorgstad,,,concentratie van onde|Wijs en dienstverlening. De functie als recreatieve schaket met de
Wieden en de Weefribben blijft onbelicht.
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Kortom, wij pleiten voor een actieplan voor Zuidwest Drenthe waar prioritering van beleid de
door ons gestelde doelen mogelÍk maakt.

Een mogelijk inhoudelijk overleg wordt door ons op prijs gesteld,

met vriendelijke groet,

Henrico A. ten Brink,
voozitter ICC-Parkmanagement Meppel

Bijlage: Schrijven aan Provincie Drenthe

cc: College B&W Gemeente Meppel, t.a.v. de heerA.p. Zwolle
Kamer van Koophandel, Meppel


