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I~~L];iLI?~G

In ePn ti jd van stru':tt:rcle economisclre recessie ~;orden dikwi jls
nieuwe `~eleidsstrate;~ieëi~ en i:~strur~enten "ontdekt" en ontwik-
keld. ï~e toename var, de in~rentiviteit en creativiteit li~ikt in
dit opzicht in een omgekecrd evenredige verhouding te staan met
de teruggang van de economie.ïe teruglopPnde collectieve middelen
versterken de noodze~ak om aangepaste beleidsstrategieën uit ce
zetten .Op vele nivo's en vanuit verschillende hoeken zaordt naar-
stig gespeurd naar eeri ~iternatieve aanpak van de in omvang `roeien-
de sociaal-economische problematie?c.i~e overheid,het bedrijfs-
leven,de belangenorganisaties en :~ulpinstanties en de wetenschap-
pelijke en onderzoekinstellingen trachten elk een steentje hier-
aan bij te dragen.Le bestrijding c.q. terugdringing van de gigan-
tische werklooshe~d vormt ï-ierbij de centrale doelstelling. in
het r„~itenland eii op internztionaal nivo zijn vergelijkbare ten-
denties waarneembaar. Sterker nog,er zijn landen waar de aange-
haalde ontwikkelingen in een ver(der~gevorderd stadium zijn aan-
geland.?~:et name Groot-Brittannië geldt als ]coploper en levert als
zodanig leerzame ervaringen op.P~ieuwe instítuties en instrumenten
als Enterprise Zones, Local Enterprise Trusts, Local Enterprise
Agencies en Business in the Community zijn enkele van de recentelijk
in het Ieven geroepen primeur~s. i)e eerste resultaten zijn in enkele
opzichten hoopgevenc: en in andere gevallen teleurstellend te noemen.
In dit artikel zullen wij trachten uiteen te zetten wat de achter-
grond,filosofie en werkwijze van één van deze nieuwe instituties -
de Enterprise Zone - inhouden. ;.et name de eerste evaluatieresul-
taten zullen kritisch Ueschouwd worden.

~t;TrRPP.ISE ZO~F,S

lle discussie over het oprichten van zogenaamde "Enterprise Zones"
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~aordt ook in ons land in enkele remio's - m.n. in Groningen en Lim-
bur - volo 1g p gevoerd ~ De l~ederlandse benarning voor dit níeuwe
fenomeen is D-Zone (Deregulering-zone~ en in België spreelct men
van T-zone (Tewerkstellingszone~.. Alvorens de achtergronden en
oorspror.g van het idee te bespreken geven we eerst een definitie.
Het Department of Enviro;~ment onder ~,~ier competentie de Enterprise
Zones in G.B. vallen, hanteert de volgende omschrijving; het uit-
gangspunt van de Enterprise Zone is na i;e gaan in hoeverre industri-
ele en commerciële bedrijvigheid aangemoedigd en ,~-estimuleerd Icun-
nen ~.orden door het wegnemen van bepaalde belastingdrempels en
het versoepelen en versnellen van bepaalde administratieve en bu-
rocratische handelingen. De gecreëerdefaciliteiten en maatregelen
gelden binnen een daartoe aangewezen gebied voor de tijdsduur van
10 jaar. Vanaf de startdatum van de onricr,ting van de Enterprise
Zone gelden de volgende regelingen voor zotael nieukTe als reecs
bestaande industriële en commerciële bedrijven binnen de Zone.
- Vrijstelling van Development Land Tax.
- Vrijstelling van lokale belastingen op industriële en commerciële

ei~endom,
- I:ortingen oplopend tot 100;ó bij inkomsten- en bedrijfsbelastin-

gen bij kapitaaluitgaven t.b.v. industriële en commerciële ge-
bouwen.

- E~ersnelde behandeling van de toelatin~rsverzoeken van warenhui-
zen en een versoepeld beleid t.a.v. de te betalen belastingen
en accijnzen voor particuliere ~,rarenhuizen.

- Certificaten t.b.v. industriële ont~vikkeling zijn niet benodigd.
( Industrial Development Certificates ~

- Vrijstelling van de verplichtingen t.o.v. de Zndustrial Training
Board,

- Vereenvoudiging en versnelde afhandeling van de plar,r.ingprocedures.
- Overige administratieve er beleidsmatige zalíen zullen versneld
uitgevoerd en toegepast worden.

- De eisen betreffen~3e de statistisi:l~e versla leg gging en verant-
woording aan de overheid worden tot een uiterst minimaal nivo
teruggebracht.

lle regels en norrnen die van toepassing zijn ter bescherminh van de

1~ Zie bv. I~ieu~,sblad van het ~oorden,l o'ctober 1982 en 8 december
1982; 1`.R.C., 8 oktober 1982.
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gezondheid,de veiligheid en het milieu blijven onveranderd van
kracht, m.a.w. hierin zouden de Lnterprise Zones ziclz niet van
de gewone industriegebieden in G.E. onderscheiden.~TOOrts dient nog
vermeld te worden dat de Enterprise Zones geer~ onderdeel vorr.ier.
van de regionaal sociaal-econo::~isc'--e politieh,het stadsverr.ieuwints-
beleid of een van de overi~e bestaande beleidsterreinen. Le gebieden
die de status van een ~nterprise Zone hebber~ verlcregen kunnen on-
ver~inderd aanspraalc blijven maker. op de geldende regelingen, sub-
sidies en faciliteiten die in het ltade~ van de andere beleidster-
reinen toegekend zijn.
Uit bovenstaande zal duidelijl~. ge~,rorden zijr,dat bedrijven die
een lokatie in de Enterprise Zone l:iezen en verwerven een aanmerlce-
lijk gunstiger concurrentiepositie dan de o~-erige bedrijven genie-
ten. Op dit aspect lcomen t,-ij verderop nog nader terug. Eerst zuller~
wij de achtergronden van het ontstaan van àe filosofie van de Enter-
prise Zone uiteenzetten.

I-IET ONTSTAAI~' VAI` DE FILOSOFIE

In veel publicaties over Enterprise Zones worden de ontzrilckelingen
op de Ierse luchthaven SHAI;1`'O1~ als voorloper van de Enterprise
Zone gezien 2 ~ Het betrof hier een ten belzoeve van de douanevrij-
heid afgebakend terrein,waar tevens van de mogelijkheid gebruik
gemaakt iaerd enlcele zaken,zoals de bedrijfsbrandweer,een veilig-
heidsdienst en faciliteiten voor werknemers centraal te regelen.
Uitgerekend deze centraal aangeboden diensten en voorzieningen
bleken een belangrijke rol te speler. bi,j het initiëren en uitbrei-
den van diverse activiteiten.Het ~aas zelfs zo dat de douanevrij-
heid -het oorspronkelijke uitgangspunt - van ondergeschikte bete-
lcenis werd door de succesvolle (economische} ontwikkelingen.
Voor de oorsprong van de authentiel:e ideëen achter de I~nterprise
Zone moeten we verder terug in dê tijd. Iie toegenomen aandacht
voor de binnenstadsproblemen in de vijfti~er en ~Pstiger jar2r, heL-
bei~ de eerste aanzetten opgeleverd. Studies en onderzoeken oti-er
binnenstadsproblemen benadrukten de veranderingen in de structuur
van de econon:ie a.g.v. het wegtrekken van oude industrièën en het

} Zie bijvoorbeeld;Economenblad,l0 juni 1981; Enterprise Zones in
the U.TI. , in Journal of Planning, july 1982; Lirban enterprise zo-
nes:a debate, in International journal of urban and region~l re-
search, september 19~52.
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wegblijven van nieuwe. De noodzaa': on door een herindustrialisatie
van de binnenstadelijke gebieden de neergaande spiraal te door-
brelcen,won aan het eind van de zestiger jaren steeds r-~eer veld,maar
er was daarmee nog ~~een spra'ce van ecn al~-e;~een aanvaarde visie. Zo
waren er ook theorieën waarin de neergang in verband werd gebracht
met de toenemende overheidsbemoeienis. Door het gevoerde beleid zou-
den bedrijven uit de binnenstad naar de periferie gelol:t zijn,terwijl
nieuwe bedrijven zich er onmofielijk l:onden vestigen.3~Een gevolg
hiervan was dat zodoende de traditionele inlcubatie of broedplaats-
funlctie van de binnenstad onmo~~elijk uit de verf kan lcomen 4~ Deze
laatste- analyse vertoont r:ieer Icenmerl:en van ecn anti-interventie dan
een anti-markt filosofie. Ue anti-interventie benaderingis een van
de pijlers geworden van het F,nterprise Zone concept. Deze ~risie tref-
fen we in vroegere publicaties van Peter ;íall aar.5~Zijn scepsi~ tegen-
over planning Icomt O.a. tot uiting in zijn voorkeur voor het vrije
ondernemerschap. Hij dacht daarbij aan kleine geselecteerde ge-
bieden waarbinnen initiatieven vrij baan dienden te krijgen met een
minimum aan toezicht . Zijn ideëen werden aan het eind van de zeven-
tiger jaren onderwerp van hevige discussies uij iiet Centre for
PolícY Studies,waar de beleidsmogelijlcheden voor de Londense bin-
nenstad en de verlaten oude havengebiec;en bestudeerd werden. Onder
de participanten bevond zicli o.a. Sir Geoffrey Howe,en zijn naam
is verbonden aan de historiscl-ie speech van juni 1978,waarin hij een
vurig pleidooi hield voor de instelling van interprise Zones.
De officiële reactie van de Labour Party op de voorstellen was af-
wijzend,maar van Conservatieve zijde werd instemmend gereage?rd en
de Prime Alinister gaf alle medewerscing aa.n het beleid toen Howe
~-inister v~ Financiën werd.Vanaf die tijd r:on hij met meer succes
zijn ideëen in beleidsdaden vertalen.
Bij de forr.,ele voorbereidin~ van de instelling van de i,nterprise

Zones ~varen aanvankelijlc rieerdere ministeríes betrok3cen.Vanuit enlcele

mínisteries ~aerden grote bezwaren tegen de planner. aar.getekend. Zo

was de Health and Safety ~xecutive fel gPl-un t te~;e;~ I~ez reduceren

van de bestaande normen, en het Department of Lmplo}rment t.~eigerde
haar goedlceuring in het licht van de arbeidsveiligheidswet.

3~ Zie; TI-ie future of inner cities,in .~e~,- Society, 5 maart 1979.
4~ Zie; ~ re-e~:amination of tl-ie incubator h}-pothesis, in Urban Studies,

no 17, 1980.
5~ Zie;I~on-plan:~n experiment in freedon: door I'. ?-iall,in I;ew

Society, 20 maart 1g69.
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Aangezien besloten werd de verantwoordelijkheid voor de Zones bij
de lokale overheden te leggen,lag het voor de ï-iand het Department
of Environrnent met de eindverantwoordelijkheid te belasten gezien
de competentie verhouding.
In dit stadium van het beleidsproces werden twee belangrijke be-
slissingen genomen; allereerst zouden naast Enge?and colc Scï-iotland,
Wales en I~oord-Ierland r~inimaal één Zone moeten krijgen. Laarnaast
~aerd vastgesteld dat de grootte van de Zones cirka 200 ha diende
te omvatten. Eind 1979 werd een eerste pogin~.. ~;ewaagd ori geschikte
lokaties voor de Zones te selecteren. Bij de keuze moest aan de
volgende voorwaarden voldaan zijn; het gebied moest in een staat
van ~economisch~ verval verkeren,maar de benodigde investeringen
in (nieuwe~ infrastructuur mochten niet te omvzri~~rijl: zijn. Voorts
werd de norm van 200 ha toegepast en deze conditie reduceerde het
aantal geschikte lokaties aanzienlijk,raet name in de binnenstads-
gebieden. Door de enorme druk die va.n bovenaf uitgeoefend werd,
was er onvoldoende tijd en ruimte om de vastgestelde criteria nog
wat bij te schaven en aan te passen. al in maart 1980 werden in de
Memorie van Toelichting bij de Begroting de nog onvoldoende gerijp-
te plannen ,~it de dceken gedaan. lle activiteiten en handelingen die
volgden worden allemaal gekenmerkt door de grote tijdsklem die er
op drukte. Een en ander had bepaalde belangwe':ckende gevolgen. Hoe-
wel de oorspronkelijke plannen betreffende Enterprise Zones geheel
in het teken van de binnenstadsproblematielc stonden, was uiteinde-
lijl: een formule tot stand gekomen waarbij deze relatie niet of
nauwelijks aanwezig was. ~e oprichting van de Zones was daaren-
tegen steeds meer gerícht og regio's met een ernstige mate van
economisch en fysiek verval. i~-et andere woorde~~, het doel dat aan
het aanvankelijke beleidsvoornemen ten grondslag lag, was aanzien-
lijk verschoven en verruimd.

DE KEUZ1. V.1N DE LOKATIES.

Onmiddellijlc na de formele aflcondiging van de beleidsvoornemens,
werden officiële uitnodip~~Ter. voo~ vfferten verzonden naar éen be-a~~~b

perkt aantal lokale overheden,waar geschikt geachte terreinen aan-
wezig verondersteldwerden.De overige lo3:ale overheden ontvingen wel-
liswaar ook een inschrijvingsverzoek,maar deze geste beoogde niet zo
zeer daadwerkelijk serieuze aanbiedin~en te verz:erven,als wel eventu-
ele kritiek op voorhancï te lcunnen weerleggen6~ Deze procedure leverde

6~ 'Lie Sunday Times, 20 maart 1980.
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maar liefst 55 aanbiedingen op, waarvan er uiteindelijk 11 gereali-
seerd zijn7~ ( Zie lcaart 1~
De onderhandelingen tussen het Departnent of En~-ironment en de ge-
selecteerde lokale overl-ieden verliepen niet geheel vle::keloos. de
grote tijdsdrulc was on~etwijfeld debet daara~n, immers de deadline
lag vast op eind juli 1980. De aard van de strubbelingen varieerde
sterk. Zo waren in het ene geval fa)ctorer. van politieke aard in het
geding,(bijvoorbeeld de aversie te~,en de liberale ideologie achter
het Enterprise Zone-concept ~ ter~;ijl op andere plaatsen protest
werd aangetekend tegen de vestiging van detaillzandelsactiviteiten
in de Zones. In weer andere situaties speelden falctoren var. ruimte-
lijke ordening of planning een belemr.~erende rol. Laar stond te~en-
over dat de procedure voor weer andere lokaties zonder noemens-
waardige problemen doorlopen i;erd.
Eind juli 198.~ volgde de formele aankondiging var. de opri~hting
van 7 Enterprise Zones door de regering Thatcher. Dit moment was
uitstekend "getimed" vanuit tacti.sch ooRpunt. Inmers de officiële
bekendmaking volgde daags na de felle lcr~tiek van de oppositie op
de gigantisch gestegen werkloosheidscijfers en het ontbreken vYn~1
een adequaat beleid`~: De re~erin~, maakte da.nkbaar gebruik van alle
beschikbare media om aan te tonen, dat de bestrijdin~ van de werlc-
loosheid met behulp van nieuwe instrumenten - waaronder de Enter-
ptise Zones - wel degelijk een hoge prioriteit had.
De vier overige Zone-lokaties werden in de loop van 1930 en begin
1981 na veel onderling touwtrekken toegewezen. ',ederom bleek hierbij
dat politieke aspecten, geografische overwegingen en regionaal-eco-
nomische omstandighe~'en van doorslaggevend belang waren. Zo speelde
bij de selectie van Corby en Dudle~- de overwegin~ dat deze regio's
recentelijk getroffen waren door de sluitin~- van de grootste werk-
gever aldaar, British Steel. Bij de aanwijzin~~ van de Enterprise Zone
Salford~Trafford was een belangrijke over~,-eging het feit,dat deze
regio overwegend van dezelfde politieke signatuur als de regering
was. ( Dit in tegenstelling tot de overige geselecteerde regio's~
Tcn~l~tt~ wcrdei~ ue iokaties walcefield en ?-iartlepool aangewezen,ge-
zien de structurele zwakke economische positie van deze gebieden.
Ook de formele aarilcondiging van deze Zones werd gekenrnerlct door een

uitgekiende ti.mint,, als reactie op een motie i-an aflceuring op het
~-evoerde werkgelegenheidsbeleid van de regering. Tegelíjkertijd i;erd

7~ Informatie verlcregen tijdens eer. gesprek op het Department of
Environment, ~ oktober 1982.

8~ Dit debat vond plaats op 29 juli 1950.
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medegedeeld dat er geen nieuwe Zones meer gecreëerd zouden worden9~
Verderop zal nog blijken dat dit ~,ellicht reeds achterhaald is.

ICl`'ELPUI~TTEl`' I3IJ DL, LO?ïATi1S

Ilierboven wezen we al op de nroblemen bij de selectie van de juiste
lolcaties en de minimum ornvan~ van de 2ones. :.et selecteren van
adequate gebieden was om rneerdere redenen belangrijk. Op de eerste
plaats dienden de Zones over~vegend onderontwilckelde en in verval
geraakte regio's te omvatten,waarbij liet aantal bestaande 'oedrijven
tot een minimum beperkt diende te worden. De in eerste aanleg aan-
geboden terreinen moesten na onderl~andeling r-~et het Department of
Environment de nodige grenscorrecties ondergaan. ~'oorts dienden be-
paalde terreinen in principe buiten àe Zones ~ehouden te worden,
zoals b.v, gebieden met een hoge landschappelijl: waarde. Tenslotte
werd het niet zinvol geacht gebieden te selecteren die een te ern-
stige mate van verval vertoonden, gezien de gerin~~e onts,iklcelings-
potentie.
Het vraagstuk van de zeggenschapsverhoudingen bleef een fel discus-
siepunt. Vastgesteld werd dat de beheersinstantie van een "LonP ~3ui-
delijke bevoegdheden zou lcrijgen indien er spralce was van vervui-
lende activiteiten en gevaarlijlce stoffen. Laar stond tegenover dat
de verzoeken van lokale overheden or" ook de detailhandelsactiviteiten
onder haar bevoe~dheid te brengen niet werden gehonoreerd10} Vooral
van de zijde van detailhandelsorganisaties was fel verzet tegen het
toelaten van hypermarkten in de Enterprise Zones in verband met
de vermeende concurrentievervalsing die zou kunnen ontstaan. De
gunstige voorwaarden binnen de Zones,gecombineerd met fal;toren als
een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid, gaven
voldoende grond voor dit standpunt van de gevestigde detailhandel.
Door ~Teel druk var. onderaf ~aerd overeenstemming bereikt, dat detail-
handelsactiviteiten boven een bepaalde omvang ~.Tel onder de directe
invloed van de lokale overheid zouden vallen 11}. '~a 1-iet wegwerken
van deze laatste hindernissen,lconden in het voorjaar van 1981 de
definitieve procedures gestart worden ter realisering van de eerste
officiële Britse Enterprise Zones. Zo vond de oprichting van de
Zones Corby,Dudley en Swansea in juni 1981 plaats;Clydebank,jti'akefield
9~ Daily Telegraph, 7 februari 1981.
10}Estate Times,21 februari 1981,"~o carte blanche for enterprise Zone

retailing".
11}Voor voedings-e~ genotmiddelen~250m2, voor duurzame-en overige

;oederen ~ 1500m
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Hartlepool,Newcastle,Salford~Trafford en Speke volgden in juli en
augustus.In het najaar van 1981 volde Belfast,terwíjl als (voorlopig~
laatste de Londense Zone "Isle of Dogs" werd opgericht in het voor-
jaar van 1982. (Zíe kaarten len 2~

,~.RGti1`;E;~TEI~ PRO L,; CG;;TR1~

In discussies over de ar~umenten voor en te:-er. Enterprise Zones lcomen
een drietal aspecten tellcens boven taiei,te taeten;de invloed op
de aangrenzende regio's,de lcwaliteit van cie (economische~ ontwil:-
keling bi j een ontbrelcend strak plannin,.;lcac?er en de plaats van
detailhandelsactiviteiten in de Zone.
Z~an meerdere zijden worden ernstige bedenkir.gen ~euit over de con-
currentievervalsende invloed op Uedrijven in aangrenzende regio's.
Indien de evaluaties de juistheid van deze ~-rees zouden Uevesti-
gen,is het volgens de tegenstanders al te laat. De voorstanders
hanteren twee argumenten in dit verband. Allereerst menen zij dat
elke investeringsimpuls t.b.v. de werkgelegenheid welkom is temeer
daar de situatie van de betrolcken gebieden toch al erbarmelijk is.
Aanhangers van de Zone-theorie menen dat het bestaande planning-
systeem een belemmering voor econor-;isch herstel vormt. De opponen-
ten daarentegen vrezen dat er geer. enkele wa.arborg is dat de deregu-
lering tot voldoende kwalitatieve ontwiklcelingen zal leiden. Te veel
zal hierbij afhangen van de actieve plaruzing die door de betrokken
grondeigenaar aan de dag gelegd zal worden. De ontwiklcelingen rond
grootschalige detailhandelsactiviteiten gaven voedsel voor krach-
tige tegenargumenten. Teneinde beter zicht te krijgen op de resul-
taten en effecten van de beleidsmaatregelen,~,~erd in maart 1982 een
eerste uitgebreide evaluatie uitgevoerd 12~

EVALUATIE-RESULTATL~?

I~e uitkomsten van het eerste evaluatierapport werden met veel be-
langstellir~, tegemoet gezien. De vol~:~ende vragen dienden expliciet
beantwoord te worden om de geïnitieerde ontwiklcelingen en econo-
mische activiteiten te lcunnen traceren; welke veranderingen deden
zich voor in de zones? wellce verschillende voorwaarden en omstan-
di~lzeden heersten in de diverse Zones? i,Telke verscliillende invloe-
den doen zich gelden op de diverse bedrijven i;: de Zones? welke ne-
~atieve effecten zijn door de Enterprise Zones ontstaan? De ham-

12~ ?.lonitoring Enterpríse Zones. 1"ear one Report. Statc of the Zones.London, maart 1982,
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vraag lc~.~am neer op het vaststellen van dat ~edeelte vaa de econo-
mische bedrijvigheid,dat zonder de ~'nterprise ~ore niet van de
~~rond zou zi jn gekornen. -,en bi~i:cor.iende rnoeili j]cheid hierbi j vorTde
11et feit dat ooh andere beleidsmaatre;~elen t,aarschijnlijk invloed op
.]e resultaten hebl:en uitgeoelend. l:orto~:, een betrouk-bare evaluatie
leek op voorhand al veel problenen op te leveren. ::arde conclusies r-iet

betrelating tot het funktioneren van de ~:ritse ]~nterprise Zones ~,-aren
op basis van het Eerste I;valuatie-rapport dan ool: niet mcgeli jl:. ;o
werd geen antwoord verhregen op de vra~,g of er ín de Zones spralte
is van herverdelinb van ~oerlcgeleGeizlzeid of creatie van nieuloe ar-
beidsplaatsen. In neerdere hrarteartiltelen is de ~~eringe ~aaarde van
de behaalde resultaten nogr7aals onclerstreept. Zo wordt in een arti-
kel de suggestie gedaan om voorafgaand aar~ de volgende verltiezingen
een ander experiment te lanceren, n.l. vrijhavens r.aar het model
van Hong-I{ong en Singapore. 13}. )ïie effectiti-iteit van de Zones werd
ook fel beltritiseerd door de voorzitter van de Greater London Council.
Van de acht ondernemingen die zic'-. in de Londense Enterprise Zone
vestigden, was er slechts één ~ran buiten Londer. afkomstig.l~}. De
invloed op de economische structuur van de betrokken stad(sdelen}
zou dan oolt uiterst :::ar~;ir~aal uitvaïlenl5).!.eerdere I:ranteartikelen
van deze streklcing l:unnen hieraan worden toegevoegd.Hieronder zetten
we eerst enkele voorlopige conclusieG op een rijtje.

VOORLUPIGE CONCLUSIES

De Britse Zones hebben ongetwijfeld onderne:ningen aangetrokl:er.. Tot
op heden is evenwel onvoldoende vastgesteld welke de lokale en re-
gionale consequenties daarvan zijn(geweest}. Iiet meten van de re-
sultaten van de Zones levert problemen op, die nog versterkt worden
wegens het ontbreken van gedetailleerde informatie. De substanciële
effecten van de Zones zullen pas op middellange termijn manifest
worden. In politiek opzicht zou dit wel eens te lang kunnen zijn,
zeker als succes uitblijft.
De behoefte van lagere overheden om zicll in het Enterprise Zone-
experiment te storten,kan ~emakkelijk tot snelle en onzorgvuldige
voorbereidingen leiden. lle verantwoordelijkheid vocr infrastructu-
rele voorzieningen wordt te gemakltelijk naar de lagere overheid

13} Financial Times,28 juli 1982,
14} In Dudley kwam 93~ó uit de omgeving en in Trafford Parlc kwa:~ 79i~uit een ~;ebied met een straul van 5 l:rn.(bron:Financial Times,augustus 1982}.
15~ rinancial Tirnes,2 augustus 1982,"G.L.C. Industry chief critisises

Lnterprise Zones".
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doorgeschoven. Een vereenvoudigde planningprocedure houdt het ge-
vaar in,dat belangrijlce bez~.-aren onder tafel worden gewerkt.
De gestegen rentelasten en~of beëindiging van leasecontracten zaaren
in veel gevallen aanleidin~ voor verplaatsinr van bedrijven naar
de 'Lone ~ 1 6 )

Aangezien concessieverlenin~ zonder discriminatie plaatsvindt,ont-
vangen sommige bedrijven overbodige subsidies.
lioewel er aanzienlijl:e druk op de overheid is uitgeoefend door áctie-
groepen,aangrenzende regio's en parlamentsleden,heeft dit niet of nau-
welijks geleid tot een aanpassinE~ van beleidsvoornemei:s.
I-n het algemeen bleken de Zo--es geen rol te spelen bij de beslis-
sing van de ondernemer om een bedrijf te beg~innen,maar alleen bij
de keuze van vestigingsplaats nadat cle beslissing om een bedrijf te
starten al gevallen waslr).Voorts zou de aantrel:~~-elijkheid van de
Zones met name toe te schrijven zijn aan de belastingvoordelen en
niet aan het verlichte vergunningenstelsel. In bepaalde gevallen
is gebleken dat de Zones teel degelijk concurrentievervalse?id zou-
den werken18}
De aanvankelijke radicale poging om met een op het marktmechanisme
gebaseerde strategie (i.p.v. r.et op overheidsinterventie gebaseerde
handelen} de binnenstadsproblematiek aan te pakken is verworden tot
een soort regionaal sociaal-economische politiek,s~aarbij tioofdzalce-
lijk financiële prikkels de effcten moeten bewerkstelligen.Opval-
lend is dat de kritielc op het beleid van de Enterprise Zone in
een eerder stadium op het regionaal sociaal-economisch beleid werd.
In beide gevallen is de aanpak uiteidelijk verengd tot pure industrie-
politiekl9}.

I~F.VARINGE~' II~ Al~'DEFE LAI`DE:~

I~et Britse experiment heeft een duidelijke primeur en wellicht een
precedentwerking. In de Verenigde Staten zijn enkele Zones tot stand
gebracht en de beleidsvoornemens voorzien in de creatie van 50á75
Zones in de komende drie jaren2O~ Uver ber.eikte resultaten is weinig
betrouwbare informatie beschikbaar.
De aankondiging van de plannen voor zogenaamde T-Zones (Tewerkstel-
lingszones} in België,heeft oo'c in ons land de discussies over de
invoering van D-Zones (Dereguleringszones ) aangewa'.tlcerd. Een stroom

16} Zie; Public Administration,volume 59, 1981, blz. 435.
17} Dit blijkt uit de antwoorden op Iíamervragen door ~,;inister van

Aardenne, in Financieel Dagblad,l4 december 19S2.
18} Idem.
19} Soortgelijke ont~;il:kelingen speelden in ons land,getuige de

sterke accentuering van de plaats en toelcomst van de ~~:ederlandse
industrie (i~,'.R.R. - anport}

20} The Economist, nover.:ber 1981,b1z. -'i0.
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van positieve maar oolc negatieve reacties bralc Ios.21~De voorzitter
van het V.N.O. verzette zich tegen het voornemen op grond van con-
currentievervalsinb`2~.Co:: het standpunt van de Luropese Commissie
was aanvankelijk negatief23~ Inmiddels heeft de Commissie besloten
dat het Belgische experiment var de T-Zones niet in strijd wordt
geacht met de ï,.G.-~'erdragen24~CP zijn zachtst gezegd een uiterst
merl;waardige ommekeer van standpunt:; Besturen van provincies,regio's
en gemeenten lachen inmiddels in hun vuistje,immers de weg naar
D-Zones in Nederland lijkt nu min of ineer geëffend te zijn. Er zijn
nog slechts enkele hindernissen:?~:aast werlcgevers-en werknemersorga-
nisaties is de regering vooralsnog gereserveerd gezien het argu-
ment van concurrentievervalsing.
De Belgische formule voor de Gones ~.-i jlct af van de Britse. Z'an groot
belang in het Belgische concept zi,;n de terugdringing van de buro-
cratie en een hervorming van het belastingstelsel~S~.I:et eerste
Belgische experiment mag maximaal 3jaar d~ren en de betrokken bedrij-
ven mogen niet meer dan 200 werlcnemers in dienst hebben.De defini-
tieve lokaties zijn nog niet belcend,maar de zwaltke Kempen en de
Borinage worden grote kanshebbers genoemd.De lobby voor T-Zones heeft
relatief veeï verzet ondervonden vanuit het ambtenaren-establishment.
Uiteidelijk is de hele zaalc in een politieke stroomversnelling te-
recht gekomen,taaardoor een weg terug nauwelijks mogelijk leek.
Hoe staat het nu in I;ederland? iat van vele kanten belangstelling
getoond wordt voor de D-Zones is inmiddels duidelijlc. De afwachten-
de houding van de 1`Tederlandse P.egering is ooic al terloops aange-
stipt.z6~ De Staatsecretaris voor Economische Zaken pleitte onlangs
om D-Zones voor met name startende bedrijven in Groningen te openen,
met als belangrijkste prikicel dat alle benodigde vergunningen bin-
nen twee maanden worden afgegeven. Dit is een duidelijk compromis,
maar ook dit voorstel j,-ordt onvoldoende gedragen door harde argu-
menten. Zodoende blijven nog steeds te veel bezwaren tegen de instel-
ling van de Zones overeind staa.n.

SLOTELSCiiOU~rII~G

:.ie geschiedenis van de Bnterprise Zones is pas zeer recent. Harde
21~ Zie; Nieuwsblad van het ~oorden,l3 december 1982;"hans op D-Zonesin Groningen"; I;.;:.C.,B oktober 1982,"Groningen en Limburg willen

industriezones"
22~ ~~ieuwsblad van het r:oorden, 13 december 1982.
23~ ilet Financieel Dagblad,~ ol:tober 1982,",~ndriesen verzet zichtegen T-Zones"

24~ 'Lie; IIet financieel I~agblad,2~ decen~ber 1~82 en De volkskrant 29
december 1982.

25~ t:et Financiële Da,~blad, S oktober 19Q2.
26~ ïie; "~'an 1ar~'enne ~;ijst Zones i~iet bij voorbaat af" en ":,e~ering

reageert not-, teruhoudend o~ 'i'-~.ones".~'inanciec l ~aTblad, 1Ii-12-1~u2.
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en eenduidige conclusies mag men dan ooh nauwelijlcs verwachten. Goede
en betrouwbare informatie is niet allea~schaars maar oo.~ tegenstrij-
dig. Zo staan publicaties die veri:ijzer. naar het succes van de
(Britse~ Zones lijnreclzt tegenover de vele vragen en problemen die
nog resteren. Iíoewel het tt;eede officiële evaluatierapport in con-
cept gereed isz7~,t,ril het Departrent of Environment niets vrijgeven.
Zolang gedelaileerde statistische informatie niet beschikbaar lromt,
lijlct een adequate beantz,~oordin~; van de vele vragen onhaalbaar.
l~et kan niet ontkend worc'.en dat er brui?Lbare aspecten aan de Enter-
prise Zone-filosofie lcleven. In enlce'e opzichten past de filosofie
in Yiet voornemen van de regering om tot dereg-ulering van het beleid
te l~:omen. i~~iet name het terugdringen en vereervoudigen ven de rigide
en statische burocratie,spreekt ook ons aan. ïíet beleid met be-

trek?cing tot de Zones heeft naar onze smaai: te veel lcenrnerken van
een op een liberale leest geschoeide crisispolitiel:: Het vrije
marktmechanisme mag (onder bevoorrecl-ite omstandigheden~de recessie
te li jf gaan. Dat sornr:igen hierin voor zichzelf "nieuwe aantrelc-
kelijke markten" ontdelclcen~ blijkt onder meer uit de gretigheid
waarmee de initiatiefner,~ers de beleidsinstanties bestorr,~en. Naar
onze overtuiging dient de bestrijding van de economische crisis op
een systematische en gestructureerde wijze te geschieden. Dat zoiets
op een succesvolle wijze mogelijk is, bewijzen diverse nationales
regionale en lokaie initiatieven voor een andere aanpak van de
gigantische sociaal economische problematiek. lt'ij doelen hier
onder andere op de recentelijk opgerichte "Local Enterprise Agencies",
"Local Entsrprise Trust" en "Business in the Community" 28~in G.B..
Door de goedkeuring van de instelling van T-Zones in België door
de Turopese Commissie zou wel eens het startschot voor een "ont-
regeling" van de economie kunnen zijn gevallen. In het meest sombere
geval leidt de nagestreefde "deregulering" to~ een verdere onderont-
wilíkeling van regio's en tot het begin ~Tan een desintegratie in
de regio's van de lidstaten van de Europese Gemeenschap.

27~ Iíonitoring Enterprise Zones. Year Ttao Report.
28~ Een Local Enterprise Agencp ~Trust is een instituut waarin de

(locale~ overheid tesamen rret het bedrijfsleven en de bestaande
belangenorganisaties en llulpinstanties tot een gecoórdineerde en
integrale hulpverlening en ondersteunin~; tracht te lcomen. In G.p.
funlctíoneren momenteel meer dan 100 van deze agencies met een
zeer groot succes. "Business in the Community" is een overl:oepelen-
c3e organisatie ~et als doel de opricl;tinC ~~an de a;;'encies te co-
ordineren.liet ( r~rote i bedri~jfslever., ~'e bank~;ereld en de overizeder.
zi,in actief (oo:: financieel; ~~ierhi~ betro':'.e...
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BI JLAGEId .

Plattegronden van de Britse Enterprise Zones:

SALFORD~TRAFFORD ( Manchester )
SWANSEA
WAKEFIELD
CLYDEBANK ( Glasgow )
DU DLEY
HARTLEPOOL
CORBY
TYNESIDE ( Newca~tle )
SPEKE ( Liverpool )
ISLE of DOGS (London )
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