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› Dirk Strijker

› Mansholt leerstoel RuG – Faculteit Ruimtelijke 
Wetenschappen

RUG2



Dia 1

RUG2 To set the date:
* >Insert >Date and Time
* At Fixed: fill the date in format mm-dd-yy
* >Apply to All
RUG; 30-8-2007



Wat voor gemeente is Tynaarlo?
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Aantal inwoners 32.400

Werknemers Tynaarlo 
werken in:

Tynaarlo 26%
Assen 16%
Groningen 28%
Rest Noord-N. 24%
Rest Nederland 6%



Karakterisering Tynaarlo

› Vooral plattelands- en woongemeente tussen Assen 
en Groningen

• Hoog opgeleid

• Woonkwaliteit en bereikbaarheid belangrijk

• Gemiddelde pendelafstand 18,7 = landelijk 
gemiddelde

› Toerisme/recreatie ook belangrijk en vraagt dezelfde 
onderlegger als ‘wonen’

› Ook enige eigen stuwende werkgelegenheid (met 
name rond ‘Eelde’)
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› Waar zit de werkgelegenheid in 
Nederland?

› In de Randstad

› In het stedelijk gebied

• ook in Drenthe en Groningen: Groningen, 
Assen, Drachten



data not available

Assen

Werkgelegenheid van belang voor Tynaarlo

Pendelcirkel 
20 km



Waarom reist iedereen zo ver?

› Tweeverdieners

› Gespecialiseerde functies
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Op het platteland zit weinig 
werkgelegenheid en is de werkloosheid laag

› Regionale werkloosheid wordt niet door het 
platteland veroorzaakt  en is daar niet op te 
lossen

• 2/3 van de Drentse werkgelegenheid zit in 4 HEMA-
gemeenten

• En daar komt voor Tynaarlo Groningen nog bij



Wie werkt ter plaatse?

› Ook op het platteland is er inkomende pendel: 
Gemiddeld zo’n 55%!!! In Tynaarlo 61%!!!

› Lokaal werkenden: lager opgeleid en lager-
betaalde functies



Het inkomen van het platteland

> 90% van het inkomen van plattelandsgebieden 
komt uit andere bronnen dan agro



Werkgelegenheid in Tynaarlo

› Tynaarlo is vooral woongemeente, GEEN 
werkgemeente

› Vooral verzorgend, met enkele uitzonderingen

› Woonkwaliteit is cruciaal

• Landschap, rust, breedband, bereikbaarheid
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Kleinschalige activiteiten
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Kleinschalige activiteiten

› Leveren weinig werkgelegenheid

› Maken het woon- en recreatielandschap diverser en 
aantrekkelijker

› Worden vaak tegengehouden door gemeenten

› Laat ze ontwikkelen zolang ze niet gaan bouwen
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Dank voor uw aandacht!
Sterkte met uw afwegingen!


