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nederland
‘Drogering Dascha
waarschijnlijk’

Wordt het ooit nog wat
met Oost-Groningen?
Nieuw plan om economie geplaagde regio te versterken. ‘Alle ideeën komen van bewoners.’
Karin Sitalsing
WESTERLEE

Wie trekt Oost-Groningen uit het
slop? Eén ding is zeker: zonder samenwerking wordt het nooit wat.
Tot die conclusie kwam de commissie-Van-Zijl. Ook adviseert de commissie dat er een regisseur wordt
aangesteld, en dat de partijen in
Oost-Groningen van hun eigen
kracht moeten uitgaan. Voor het
uitvoeren van de adviezen wordt 3
ton beschikbaar gesteld.
De commissie presenteerde gisteren haar eindrapport. Vijf werkgroepen doen daarin voorstellen
om de economie te versterken. Een
greep: school de vele langdurig
werklozen om zodat ze aardbevingsschade kunnen gaan herstellen. Breng nieuwe regionale landbouwproducten tot stand.
Dit plan is het zoveelste plan voor
Oost-Groningen, sinds jaar en dag
geplaagd door armoede, werkloosheid en bevolkingsdaling. In 2008
adviseerde een bureau het dorp
Ganzedijk op te heffen. In het gebied ligt ook Blauwestad, wat een
nieuwbouwproject voor rijke Randstedelingen moest worden, maar
waarvan de woningverkoop ernstig
achterblijft.
Waarom gaat dit plan wél slagen?
“Omdat de initiatieven uit de bewoners zelf komen”, zegt Jan van Zijl,
voorzitter van MBO-Nederland en
leider van de commissie. Vooruit,
hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk liet zijn licht
over de plannen schijnen. “Maar alle ideeën zijn bottom-up.”
Van Zijl ging in oktober aan de
slag met een plan voor Oost-Groningen. In februari sloten de acht betrokken gemeenten, de provincie
Groningen en het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid het

Het toxicologisch onderzoek dat
de ouders van Dascha Graafsma
hebben laten doen door forensisch patholoog Frank van de
Goot, lijkt erop te wijzen dat het
meisje is gedrogeerd. Of dat bewust of onbewust is gebeurd en
vrijwillig of niet, is onduidelijk,
meldt misdaadjournalist Peter R.
de Vries, die de familie bijstaat.
Om welke drugs het gaat, kan De
Vries niet zeggen. Wel voegt hij
toe dat in het bloed van Dascha
ook alcohol is gevonden. Het zestienjarige meisje uit Hollandsche
Rading kwam bijna een week geleden in Hilversum om het leven
bij een aanrijding met een trein.
(ANP)

Vakdocent mag ook
lesgeven op basisschool

Het nieuwe plan zou wél kans van slagen hebben omdat de initiatieven uit de bevolking zelf komen. FOTO REYER BOXEM

‘Het gebied is het
verdwijnen van de
strokarton-industrie
nooit te boven
gekomen’
Akkoord van Westerlee. Deze week
maakten de gemeenten Stadskanaal
en Veendam bekend moeite te hebben met de nieuwe uitvoeringsorganisatie: waarom een bureau inschakelen voor veel geld – dat ook aan

werkzoekenden en sociale werkvoorziening kan worden besteed?
Als de verschillende partijen niet
inzien dat ze meer bereiken door
samen te werken, wordt het lastig,
zegt hoogleraar Van Dijk. Hij verwijst naar de herindeling in het gebied, die ‘buitengewoon moeizaam’
verloopt.
Volgens Van Dijk had Oost-Groningen tussen de wereldoorlogen juist
nauwelijks werklozen. “Het kán
dus wel. Maar het gebied is de verdwijnende strokarton- en aardappelzetmeelindustrie nooit te boven
gekomen.” De hoogleraar noemt
snel internet, bereikbaarheid, on-

derwijs, geld, goede plannen én ondernemerschap als voorwaarden
voor succes. En, zegt hij, de oplossing moet uit het gebied zelf komen en de unieke waarden van het
gebied uitbuiten.
Als voorbeeld noemt hij het Friese
Holwerd, dat met soortgelijke problemen kampt en waar nu het megaproject Holwerd aan Zee loopt; de
dijk wordt doorgebroken zodat het
dorp straks aan de Waddenzee ligt,
een initiatief van vier bewoners.
“Mensen moeten eerst zien dat
het kan”, zegt Van Dijk. “De volksaard is hier nu niet bepaald ondernemend.”

advertentie

‘Meer loon houdt leraar niet voor klas’
Het heeft niet geholpen om leraren in de Randstad meer salaris te
laten verdienen. Loonsverhoging
moest voorkomen dat ze het onderwijs zouden verlaten. Maar het
heeft geen verandering gebracht
in de aantallen leraren die vertrekken, concludeert het Centraal
Planbureau (CPB) in een rapport.
Elk jaar krijgt 7 procent van de
leraren een baan buiten het onderwijs. In de Randstad ligt dat
percentage even hoog als elders.
Dat was ook zo vóór de aanpassing van de salarissen. De enige
verandering is dat leraren uit de
advertentie

Randstad tegenwoordig iets minder vaak vertrekken naar een
school buiten die regio. Anders gezegd: ‘Het kost ongeveer 400.000
euro om te voorkomen dat één leraar van de Randstad naar een ander gebied overstapt’, aldus de onderzoekers.
De scholen in de Randstad kregen tussen 2009 en 2014 een bedrag van in totaal 290 miljoen euro. Daarmee konden ze leraren
loonsverhoging geven. Volgens
het CPB zijn de lerarensalarissen
in de Randstad ongeveer 13 procent gestegen. (ANP)

Leraren uit het voortgezet onderwijs mogen straks hun vak ook
op de basisschool geven. Dat kan
nu al voor bepaalde vakken zoals
vreemde talen, maar staatssecretaris Sander Dekker wil dat dit
vanaf augustus 2016 voor meer
vakken gaat gelden. Voordeel
van de uitbreiding zou zijn dat
kinderen op jongere leeftijd al in
aanraking komen met vakken
als natuurkunde. Vooral talentvolle leerlingen zouden proﬁteren. Bovendien worden leerlingen door deze vakdocenten beter
voorbereid op de overstap van de
basisschool naar de volgende
school. (ANP)

Man stapt direct in
auto na rijontzegging
Een 27-jarige man die donderdag
van de rechter te horen kreeg
dat hij zijn rijbewijs moest inleveren, stapte meteen na buitenkomst in de auto. Agenten in
burger, die bij de zitting aanwezig waren, zagen hem instappen.
Daarop is hij aangehouden. De
man, die geen vaste woon- of
verblijfplaats heeft, moest voor
de rechter verschijnen omdat hij
twee maanden geleden onder invloed en zonder rijbewijs achter
het stuur zat. Donderdag was de
derde keer dat hij aangehouden
werd voor rijden zonder rijbewijs. Zijn auto is in beslag genomen. (ANP)

Beatrixkazerne wordt
nog niet verkocht
De Beatrixkazerne in Den Haag
blijft vooralsnog open. Door bezuinigingen zou het gebouw in
de verkoop gaan, maar Defensie
behoudt het complex in ieder geval vijf jaar langer. De kazerne
blijft nu zeker open tot en met
2022. Minister Jeanine HennisPlasschaert van defensie houdt
de kazerne open, omdat deze
ruimte nodig is om alle extra
eenheden te kunnen huisvesten.
Het kabinet besloot onlangs de
veiligheidsketen te versterken,
zodat er extra eenheden in Den
Haag komen. Het gaat onder
meer om pelotons van de marechaussee. (ANP)

correctie
Als gevolg van een misgreep ter
redactie zijn gisteren de tv-programma’s van dinsdag geplaatst.
Onze excuses voor het ongemak.

