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 Vragen: 
 Grondbeleid en aantrekken economische bedrijvigheid 
 
Op welke manier zet het college grondbeleid in als instrument om de vestiging van 
nieuwe bedrijven te bevorderen? Grondbeleid is een schakel in het bevorderen van vestiging van nieuwe bedrijven. Er moet voldoende beschikbaar aanbod van bedrijfskavels zijn in diverse oppervlaktes. Maar er zijn meer alternatieven dan de verkoop van gemeentelijke bedrijfskavels.  Ook bestaande panden, of kavels van particuliere ontwikkelaars kunnen interessant zijn.  Het verkopen van grond is dus een middel, geen doel op zich. Het beoogde doel is het in stand houden en laten groeien van de werkgelegenheid in Noordoostpolder. Nieuwe bedrijven zorgen over het algemeen wel voor uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. 
 
Welke andere instrumenten worden er ingezet om de komst van nieuwe bedrijven te 
bevorderen? In de contacten met nieuwe bedrijven wordt gebruikt gemaakt van ‘warme’ en 
‘koude’ acquisitie. Warme acquisitie vindt vaak plaats via lokale ondernemers en de clusterorganisaties, die fungeren als ambassadeur. Koude acquisitie gebeurt bijvoorbeeld bij beursbezoek en beursdeelname en het reageren op berichten in de media.  In gesprekken met ondernemers die interesse hebben in vestiging wordt een breed instrumentarium gebruikt. De kern daarvan is de persoonlijke aandacht: ondernemers hebben één aanspreekpunt voor alle facetten van bedrijfsvestiging of – verplaatsing. We faciliteren bedrijven om de meest geschikte vestigingslocatie te vinden: Emmeloord of één van de dorpen, bedrijventerrein of buitengebied, nieuwbouw of bestaande bouw, gemeentelijke grond of private nieuwbouwlocaties. Tevens faciliteren we bij het soepel en snel doorlopen van benodigde planologische procedures en/of vergunningprocedures. 
 
Welke andere ontwikkelingen wil het college stimuleren met behulp van het grondbeleid? Onze visie op duurzame werkgelegenheid is dat bedrijven kiezen voor een goed vestigingsklimaat dat boeit en bindt, waar ze zich verankerd voelen door samenwerking en clustervorming. Mooie voorbeelden zijn het Agrofoodcluster, CompoWorld, NieuwLand en de maakbedrijven. Verder spannen we ons gezamenlijk in voor de randvoorwaarden: representatieve bedrijventerreinen, goede ontsluiting, goed openbaar vervoer, nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en een prettige woon- en leefomgeving. 
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