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SER: grootste banengroei ligt op andere gebieden
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LEEUWARDEN - Watertechnologie is gepasseerd in het lijstje
sectoren waarmee het Noorden
op Brusselse steun moet mikken. Andere geven meer banen.
Agribusiness, energie, zorgeconomie en recreatie en toerisme
zijn de terreinen waarop de drie
provincies van 2014 tot 2020 de
focus moet leggen, vindt de adviesraad SER Noord Nederland.
Daar liggen de meeste kansen
voor groei van de werkgelegenheid, niet bij watertechnologie.
Dat standpunt viel slecht in

Friesland. ,,Er is alleen gekeken
naar het aantal banen, niet naar
de geweldige positie die watertechnologie nationaal en internationaal heeft opgebouwd’’, reageert commissaris van de koningin John Jorritsma. Waterinstituut Wetsus, de Water Alliantie en
hogeschool Van Hall Larenstein
protesteerden tevergeefs tegen
het passeren van de Friese briljant. Burgemeester Ferd Crone is
evenmin blij met het SER-advies.
,,Maak het niet belangrijker dan
het is’’, zegt hij. ,,Watertechnologie doet gewoon mee.’’
De Europese Unie ontwikkelt
dit en volgend jaar het econo-

misch beleid zoals dat vanaf 2014
gaat gelden. De noordelijke provincies willen opnieuw geld uit
het Europees fonds voor regioniale ontwikkeling (EFRO), waar
ze de voorbije decennia grootschalig hun voordeel mee hebben gedaan.
Brussel wil dat elke regio een
eigen smart specialisation strategy opstelt, die aangeeft hoe de regio bijdraagt aan de Europese
doelstellingen voor slimme en
duurzame economische groei.
Volgens de noordelijke SER moet
het Noorden inzetten op sectoren
waar specialisatie, groei en massa
is te vinden.

Daar is de meeste werkgelegenheidsgroei te behalen, en daar is
het de noordelijke provincies volgens Jouke van Dijk, SER-lid en
hoogleraar regionale economie
aan de Rijksuniversiteit Groningen, sinds jaar en dag om te doen.
De RuG onderzocht welke sectoren er qua massa, groei en specialisatie uitspringen. De conclusie is: geen enkele. Wel vond de
RuG vier specialisaties die flink
wat banen omvatten: healthy
aging (zorgeconomie, vooral in
Groningen), agribusiness, energie en recreatie en toerisme.
Maar geen watertechnologie.
,,Het is een prachtige techniek,

Nieuw standpunt valt
slecht in Friesland
Burgemeester Crone:
watertechnologie doet
gewoon mee
maar een kleine sector, gericht op
hoog opgeleide mensen. Terwijl
je omvang en concentratie nodig
hebt’’, zegt Van Dijk. ,,Wil je het
doel van werkgelegenheidsgroei
halen, dan ligt watertechnologie
niet het meest voor de hand.’’

Kritiek uit Friesland heeft de
SER niet op andere gedachten gebracht. Een koppeling van watertechnologie aan het Efro-fonds is
niet logisch, zo vindt de adviesraad. Het Noorden kan daarvoor
volgens Van Dijk beter op andere
Europese geldpotten mikken, zoals een innovatiefonds als Horizon2020. Ook zegt hij dat watertechnologie onverminderd een
noordelijke topprioriteit kan blijven.
Burgemeester Crone noemt
het RuG-onderzoek beperkt en
simpel. ,,Alleen kijken naar sectoren die al groot zijn is geen garantie voor innovatie’’, zegt hij.

