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Geachte voorzitter/leden,
Hierbij informeren wij u óver de actuele voortgang van de grensoverschrijdende
samenwerking met Nedersaksen binnen de uitvoeringscontext van de Drentse
Duitslandagenda 2017-2020. Wij voorzien hiermee tevens in de uitvoering van motie
M2019-1 - Grensoverschrijdende samenwerking, zoals aangenomen door uw Staten
op 6 februari 2019.
Samenwerkingsagenda Nederland-Nedersaksen
Het versterken van de samenwerking met de deelstaat Nedersaksen op ambtelijk,
bestuurlijk en politiek niveau is van belang om de inhoudelijke beleidsdoelstellingen
binnen onze Duitslandagenda te kunnen realiseren. Sinds 2018 zijn daarin grote
stappen gezet met de uitwerking van een Samenwerkingsagenda Nederland
Nedersaksen inclusief bijbehorende governancestructuur als integrale basis voor de
binationale en grensoverschrijdende samenwerking. Deze agenda is onder leiding van
de Groningse commissaris van de Koning, de heer F.J. Paas, ontwikkeld op basis van
een intensief en zorgvuldig proces met betrokken partners in Nederland en
Nedersaksen1 . Een concept van de samenwerkingsagenda is op 22 november 2018
eveneens gepresenteerd bij het jaarlijkse Begegnungstreffen van Provinciale Staten
van Drenthe, Groningen, Fryslän en Overijssel met de leden van de Europacommissie
binnen het deelstaatparlement van Nedersaksen. Het Kabinet van Nedersaksen heeft
op 8 januari 2019 ingestemd met de inhoudelijke focus in de samenwerking en de in
richting van de governancestructuur. Een besluit dat geen herstart markeerde, maar
juist een impuls heeft gegeven aan de samenwerking met Nederland.
1 Aan Nederlandse zijde betrof dit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het
Consulaat-Generaal te Düsseldorf, de provincies Groningen, Drenthe, Fryslän en Overijssel, diverse
grensgemeenten, de Eems Dollard Regio en de EUREGIO; aan Duitse zijde zijn betrokken de
Nedersaksische Staatskanzlei, het Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale
Landesentwicklung (MB) en het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems.
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1. Aanleiding

1. Hintergrund

Een effectieve samenwerking tussen Nederlandse
en Duitse overheden in het grensgebied is van groot
belang voor de kwaliteit van leven van de bewoners
van de grensregio. Deze samenwerking dient dus
bestendig te zijn. Een goed functionerende samenwerking is niet alleen van belang voor de grensregio, maar ook voor Nederland en Nedersaksen
als geheel. Het handelsvolume tussen Nederland en
Duitsland is veel omvangrijker dan de handel met
verafgelegen landen in Europa, Amerika of Azië. En
de economische samenwerking tussen Duitsland en
Nederland neemt een al even belangrijke positie in.

Effektive Zusammenarbeit zwischen niederländischen und deutschen Behörden im Grenzgebiet ist
von großer Wichtigkeit für die Lebensqualität der
Bewohnerinnen und Bewohner der Grenzregion
und verdient Beständigkeit. Eine gut funktionierende Zusammenarbeit ist nicht nur wichtig für die
Grenzregion, sondern auch für die Niederlande und
Niedersachsen als Ganzes. Das Handelsvolumen
zwischen den Niederlanden und Deutschland übertrifft den Handel mit weit entfernt gelegenen
Ländern in Europa, Amerika oder Asien. Einen
dementsprechenden hohen Stellenwert hat die
wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den Niederlanden.

Het coalitieakkoord van de deelstaatregering van
Nedersaksen en het Nederlandse regeerakkoord
bevestigen de wil tot samenwerking tussen de
beide landen. De van Nederlandse zijde geuite
wens om een gemeenschappelijke samenwerkingsagenda met de bijbehorende governance uit te
werken, wordt in dat kader vanuit Nedersaksische
zijde ondersteund.
Veelal bestrijken grensoverschrijdende opgaven
in Nederland meerdere overheidslagen tegelijk en
liggen de oplossingen niet slechts in één enkele
hand. Voor een toenemend aantal maatschappelijke opgaven geldt dat oplossingen alleen kunnen
worden gevonden wanneer bijvoorbeeld gemeenten,
provincies, waterschappen en de landelijke regering
samenwerken en ten opzichte van partners gezamenlijk als één overheid optreden. Ook aan Duitse kant
moet voor bepaalde thema’s over de grenzen van
bevoegdheden heen worden gedacht.

Die niedersächsische Koalitionsvereinbarung und
die niederländische Regierungserklärung bekräftigen den Willen zur Zusammenarbeit zwischen den
jeweiligen Ländern. Der Wunsch der Niederlande
zur Ausarbeitung einer gemeinsamen Kooperationsagenda mit dazugehöriger Governance wird
insoweit aus niedersächsischer Sicht unterstützt.
Häufig
berühren
die
grenzübergreifenden
Aufgaben in den Niederlanden mehrere staatliche Ebenen zugleich und die Lösungen liegen
nicht nur in einer Hand. Eine zunehmende Anzahl
gesellschaftlicher Aufgaben ist nur lösbar, wenn
beispielsweise Gemeinden, Provinzen, Wasseraufsichtsbehörden und Zentralregierungssebene
zusammenarbeiten und vereint als eine staatliche
Verwaltung gegenüber den Partnern auftreten.
Auch auf deutscher Seite müssen bestimmte Themen
zuständigkeitsübergreifend gedacht werden.

De samenwerkingsagenda is bedoeld als hulpmiddel om de benodigde spelers te laten samenkomen en het grensoverschrijdende samenwerkingsproces tussen verschillende overheidslagen te
vereenvoudigen.

Die Kooperationsagenda soll helfen, die notwendigen Akteurinnen und Akteure zusammenzuführen und grenzübergreifende Verwaltungsabläufe zu vereinfachen.

2. Doelstelling

2. Zielsetzung

Strategisch
Het doel is de uitvoering van grensoverschrijdende
opgaven te optimaliseren, waarbij allereerst de
focus zal liggen op de prioritaire thema’s economie,
arbeidsmarkt, energie, milieu en infrastructuur.

Strategisch
Ziel ist die Optimierung der Erledigung grenzüberschreitender Aufgaben zunächst zu den Schwerpunktthemen Wirtschaft, Arbeitsmarkt, Energie,
Umwelt und Infrastruktur.

Operationeel
Operationeel doel is het opzetten van een gezamenlijk gedragen en bestendige agenda voor de
samenwerking tussen Nederland en Nedersaksen,
waaronder het uitwerken van prioriteiten. De

Operativ
Die Erstellung einer gemeinschaftlich getragenen
und beständigen Agenda zur Zusammenarbeit
zwischen den Niederlanden und Niedersachsen
unter Herausarbeitung von Prioritäten ist opera-

thema’s die zijn voorzien, raken in Nederland aan de
belangen en bevoegdheden op nationaal, regionaal
en lokaal niveau, terwijl de agenda aan Duitse zijde
vooral betrekking heeft op de bevoegdheid van de
deelstaat Nedersaksen. Het is de bedoeling dat de
structurele dialoog op basis van deze samenwerkingsagenda leidt tot het definiëren van gemeenschappelijke prioriteiten, het optimaliseren van de samenwerking en het vereenvoudigen van arbeidsprocessen.

3. Overzicht van de huidige overheidssamenwerking tussen Nederland
en Nedersaksen
De samenwerking tussen Nedersaksen en Nederland
wordt gekenmerkt door een groot aantal regelmatige
en onregelmatige vergaderingen en ontmoetingen,
waarin betrokkenen vanuit het overheidsbestuur en
het ambtelijk apparaat elkaar op nationaal, regionaal en lokaal niveau treffen om gemeenschappelijke
landsgrensoverstijgende zaken te bespreken.
Onderstaand enkele voorbeelden hiervan:
- Het jaarlijkse algemene “4+1” Treffen van de 4
Commissarissen van de Koning van de provincies
Overijssel, Drenthe, Groningen en Fryslân met de
minister-president van Nedersaksen (alsmede de
Nederlandse consul-generaal en de Duitse
ambassadeur)
- De Nederlands-Duitse Commissie voor Ruimtelijke
Ordening
- Overlegorganen ten behoeve van diverse thema’s,
zoals het thema energie
- Bilaterale grensoverschrijdende samenwerking op
lokaal / regionaal niveau tussen grensgemeenten
in de Euregio en de Eems Dollard Regio op velerlei
gebieden
- Interreg A: grensoverschrijdende samenwerking
bij de uitvoering van het lopende programma
Deutschland-Nederland alsmede bij de voorbereiding van het nieuwe programma voor de periode
vanaf 2020
- De samenwerking tussen Veiligheidsregio’s en
“Kreise” (districten)
- Grensoverschrijdende beschermde natuurgebieden
(bijv. de Waddenzee, het Eems-Dollard estuarium,
Bargerveen, riviergebieden, etc.)
- Het grensoverschrijdende platform voor regionaal
waterbeheer
- Gezamenlijke projectgroepen ten behoeve van
infrastructuurprojecten
- Parlementaire uitwisselingen van leden van
Provinciale Staten en het deelstaatparlement van
Nedersaksen
- Grensoverschrijdende kennisuitwisseling en projectuitvoering rond specifieke thema’s tussen de provincies en het Amt für regionale Landesentwicklung
Weser-Ems (voorbeelden: Traktaat van Meppen,
wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties in
de zorg, grensoverschrijdende arbeidsmarkt).

tives Ziel. Die vorgesehenen Themen berühren
auf niederländischer Seite die Interessen auf
nationaler, regionaler und lokaler Ebene.
Auf deutscher Seite konzentriert sich diese Agenda
auf die Zuständigkeit des Landes Niedersachsen.
Der strukturierte Dialog soll Prioritäten definieren, Zusammenarbeit optimieren und Arbeitsabläufe vereinfachen.

3. Übersicht der heutigen
Verwaltungszusammenarbeit
Niederlande – Niedersachsen
Die Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen
und den Niederlanden ist geprägt von einer Vielzahl von regelmäßigen und unregelmäßigen
Terminen und Treffen, in denen sich Akteurinnen
und Akteure aus Politik und Verwaltung länderübergreifend, auf Landes-, regionaler oder lokaler
Ebene austauschen.
Beispielsweise seien hier genannt:
- Das jährliche allgemeine „4+1“
Verwaltungstreffen der 4 Kommissare des
Königs (Overijssel, Drenthe, Groningen, Fryslân)
mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten
(und dem niederländischen Generalkonsul sowie
dem deutschen Botschafter)
- Die Niederländisch-Deutsche Raumordnungskommission
- Verschiedene thematische Konsultationsgremien, wie zum Beispiel zum Thema Energie
- Auf lokaler/regionaler Ebene arbeiten Grenzkommunen in der Euregio und der Ems Dollart
Region aber auch bilateral bei einer Vielzahl
von Themen grenzüberschreitend zusammen
- Interreg A: grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der Durchführung des laufenden
Programms Deutschland-Nederland sowie bei
der Vorbereitung des neuen Programms für den
Zeitraum ab 2020
- Zusammenarbeit zwischen „Veiligheidsregio’s“
(Sicherheitsregionen) und Kreisen
- Grenzüberschreitende Naturschutzgebiete
(z.B. Wattenmeer, Ems-Dollard, Bargerveen,
Flussgebiete usw.)
- Grenzüberschreitende Plattform für regionale
Wasserverwaltung
- Gemeinsame Projektgruppen bezüglich
Infrastrukturprojekten
- Parlamentarischer Austausch von Mitgliedern
der Provinzialparlamente und des Landtags
Niedersachsen
- Grenzübergreifender Austausch und Umsetzung
von Themen zwischen den Provinzen und
dem Amt für regionale Landesentwicklung
Weser-Ems (Bsp: Meppener Traktat,
Anerkennung Qualifikation Pflegeberufe,
Grenzübergreifender Arbeitsmarkt).

4. Voorstel voor een Samenwerkingsagenda Nederland – Nedersaksen

4. Vorschlag Kooperationsagenda
Niederlande – Niedersachsen

De grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Nedersaksen kent een lange geschiedenis
vanuit het bewustzijn dat een goede grensoverschrijdende samenwerking voor de sociaaleconomische
ontwikkeling van het grensgebied van groot belang
is. De basis van de samenwerking vormde in de afgelopen jaren het Interreg-programma DeutschlandNederland en de GROS-actielijst Nederland-Nedersaksen. Aanvullend hierop werd in 2017 vanuit Nederlandse zijde een Actieagenda Grensoverschrijdende
Economie & Arbeidsmarkt opgesteld. Deze agenda is
ontstaan vanuit samenwerking op lokaal, regionaal en
nationaal niveau.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen
den Niederlanden und Niedersachsen verbindet
eine lange Geschichte aus dem Bewusstsein heraus,
dass für eine sozialwirtschaftliche Entwicklung des
Grenzgebietes eine gute grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von großem Interesse ist. Die Basis
der Zusammenarbeit lag in den vergangenen Jahren
auf dem Interreg-Programm Deutschland-Niederlande und der GROS-Aktionsliste NiederlandeNiedersachsen. In Ergänzung dazu wurde im Jahr
2017 auf niederländischer Seite eine Aktionsagenda
Grenzüberschreitende Wirtschaft & Arbeit ausgearbeitet. Diese entstand aus der Zusammenarbeit auf
lokaler, regionaler und nationaler Ebene.

In de afgelopen jaren is er door de samenwerking
tussen Nederland en Nedersaksen veel bereikt. De
samenwerking kan echter op een aantal gebieden
nog verder geoptimaliseerd worden. Er wordt dan
ook voorgesteld om de huidige GROS-actielijst door
te ontwikkelen op basis van de onderstaande thematische indeling:
Thema Economie & Handelsbevordering
Opgave – Bevordering van Export en Handel
Opgave – Innovatie, Clusterontwikkeling
en Onderzoek (R&D)
Opgave – Kennisontwikkeling en Samenwerking
op het niveau van het MKB
Thema Arbeidsmarkt, Onderwijs & Taal
Opgave – Arbeidsbemiddeling, Informatieuitwisseling en Statistiek
Opgave – Buurtaalonderwijs, Diplomaerkenning, Binationaal Opleiden / Studeren

In den vergangenen Jahren wurde in der Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Niedersachsen
viel erreicht. Die Zusammenarbeit kann in einigen
Bereichen jedoch weiterhin optimiert werden.
Vorgeschlagen wird deshalb die Weiterentwicklung
der heutigen GROS-Aktionsliste unter Berücksichtigung folgender thematischer Gliederung:
Thema Wirtschaft & Handelsförderung
Aufgabe – Förderung von Export und Handel
Aufgabe – Innovation, Clusterenwicklung
und Forschung (F&E)
Aufgabe – Wissensvermehrung und Zusammenarbeit auf Ebene der KMU
Thema Arbeitsmarkt, Bildung & Sprache
Aufgabe – Arbeitsvermittlung, Informationsvermittlung und Statistik
Aufgabe – Nachbarsprache im Unterricht,
Diplomanerkennung, binatinale Ausbildung/Studium

Thema Energie & Klimaat
Opgave – Uitwerking van gezamenlijke
belangen op Energiegebied tussen
Noord-Nederland en Nedersaksen
Opgave – Verkennen van de mogelijkheid tot Realisatie van een Grensoverschrijdende Energie-Unie

Thema Energie & Klima
Aufgabe – Umsetzung gemeinsamer Energieinteressen
Nord-Niederlande und Niedersachsen
Aufgabe – Prüfung der Realisierung einer grenzüberschreitenden Energieunion

Thema Infrastructuur & Bereikbaarheid
Opgave – Uitwisseling met betrekking tot
de Ontwikkeling van Grensoverschrijdende
Weg-, Spoor- en Waterwegverbindingen
Opgave – (E-)Ticketing en Informatievoorziening

Thema Infrastruktur & Erreichbarkeit
Aufgabe – Austausch über Entwicklung von
grenz-überschreitenden Weg-, Bahn- und
Wasserwegverbindungen
Aufgabe – (E)-Ticketing und Informationsvermittlung

Thema Water & Natuur
Opgave – Uitwisseling met betrekking tot
de Versterking van Natura 2000-netwerken
Opgave – Uitwisseling met betrekking tot de
thema’s Waterkwaliteit en Klimaatadaptatie

Thema Wasser & Natur
Aufgabe – Austausch über die Stärkung der
Natura 2000-Netzwerke
Aufgabe – Austausch zu den Themen Wasserqualität
und Klimaanpassung

Deze opsomming van thema’s wordt als een
hernieuwde indeling van GROS-actielijst gezien. De
genoemde thema’s raken de belangen van vrijwel
alle vakministeries in Nedersaksen: Economische
Zaken (MW), Onderwijs (MK), Wetenschap en

Diese Auflistung von Themen wird als Neugliederung der GROS-Aktionsliste verstanden. Durch die
genannten Themen werden Interessen fast aller
Fachressorts in Niedersachsen berührt (MW, MK,
MWK, MS, ML, MU, MI, MB, StK). Die Themenwahl

Cultuur (MWK), Sociale Zaken (MS), Landbouw (ML),
Milieu & Energie (MU), Binnenlandse Zaken (MI), Federale en Europese Zaken (MB) en de Staatskanzlei (StK).
De keuze van de thema’s is op dit moment herkenbaar
en afdoende. Te zijner tijd zal echter een herijking
moeten plaatsvinden. Thema’s als bijvoorbeeld “Innovatie in sociale en fysieke leefbaarheidsvoorzieningen
van algemeen belang, demografie en digitalisering”,
waarover momenteel in de regio Weser-Ems als voorbereiding op de toekomstige Europese subsidieperiode intensief wordt gediscussieerd, kunnen in de
toekomst onderdeel van de lijst worden.

5. Grondprincipe van de Samenwerkingsagenda Nederland – Nedersaksen
Deze samenwerkingsagenda is gebaseerd op de wens
de samenwerking en de uitwisseling van informatie
tussen de beide landen zo goed mogelijk te optimaliseren. Daarbij dient het efficiënt handelen van de
betrokken overheidsinstanties steeds in ogenschouw
te worden genomen.
Ten behoeve van het opstellen van de samenwerkingsagenda en de uitwerking van de hieruit voortvloeiende
inhoud, wordt een Begeleidingsgroep Samenwerkingsagenda Nederland-Nedersaksen (kortweg Begeleidingsgroep) ingesteld. Deze groep is samengesteld
uit vertegenwoordigers van de Nedersaksische Staatskanzlei, het Consulaat-Generaal van het Koninkrijk der
Nederlanden te Düsseldorf, het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de
provincies Groningen, Drenthe, Fryslân en Overijssel en
het Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems
(voor het Nedersaksische ministerie van Europese en
Federale Zaken). De begeleidingsgroep kan voor afzonderlijke thema’s ook gasten voor advisering raadplegen.

6. Voorstellen voor de vormgeving
van de governance
a. Continuering van bestaande overlegstructuren
De ontmoeting tussen de minister-president en de
Commissarissen van de Koning, het “4+1” Treffen, zal
net als in de afgelopen jaren eenmaal per jaar plaatsvinden. Daarnaast worden routinematige overleggen
op ambtelijk niveau vastgelegd (bijv. per kwartaal een
ontmoeting van de Duitse en Nederlandse coördinatoren). Goedlopende ambtelijke overlegstructuren,
zoals de Subcommissie Noord van de Nederlands-Duitse
Commissie voor Ruimtelijke Ordening, evenals de Stuurgroep en het Comité van Toezicht voor Interreg A,
behoeven geen nadere coördinatie vanuit deze agenda.
Dit vindt vanuit het programma of vanuit het desbetreffende orgaan plaats.
In de samenwerkingsagenda is nadrukkelijk ruimte
gelaten voor thematische bilaterale overleggen, op
ambtelijk en bestuurlijk niveau. Omdat de nationale overheid de samenwerking tussen Nederland en

ist zum aktuellen Zeitpunkt nachvollziehbar und
ausreichend. Sie bedarf zu gegebener Zeit einer
Überprüfung. Themen wie beispielsweise „Innovation in der Daseinsvorsorge, Demografie und
Digitalisierung“ welche in der Region Weser-Ems
in Vorbereitung auf die zukünftige EU-Förderperiode stark diskutiert werden, könnten zukünftig
Bestandteil der Liste werden.

5. Grundsatz der Kooperationsagenda
Niederlande – Niedersachsen
Diese Kooperationsagenda ist getragen von dem
Wunsch, die Zusammenarbeit und den Inforationsaustausch zwischen den Ländern bestmöglich zu
optimieren. Dabei soll die Effizienz des Verwaltungshandelns stets im Fokus bleiben.
Zur Aufstellung der Kooperationsagenda und
Gestaltung der Inhalte, die sich aus dieser
Agenda ergeben, wird eine Begleitgruppe
Kooperationsagenda Niederlande-Niedersachsen
(Begleitgruppe) eingesetzt. Diese setzt sich wie folgt
zusammen: Nds. Staatskanzlei, Generalkonsulat
des Königreichs der Niederlande Düsseldorf,
niederländisches Ministerium für Inneres und
Königreichsbeziehungen, Vertreter der Provinzen
Groningen, Drenthe, Fryslân und Overijssel und
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems
(für das Niedersächsische Ministerium für Bundesund Europaangelegenheiten und Regionale
Entwicklung). Die Begleitgruppe kann zu
Einzelthemen Gäste zur Beratung hinzuziehen.

6. Vorschläge für die Gestaltung
der Kooperationsagenda, bzw.
Governance
a. Bestehende Dialoge fortführen
Das Treffen MP und CdK, das „4+1“ Verwaltungstreffen, sollte wie in den vergangenen Jahren
einmal jährlich stattfinden. Routinen auf der
Arbeitsebene sollten ebenfalls festgelegt werden
(D/NL-Koordinatorentreffen z.B. quartalsweise).
Bewährte Strukturen auf Arbeitsebene wie
beispielsweise UK Nord und LA und BA Interreg
A bedürfen hier keiner weiteren Koordination, sie
werden aus dem Programm oder aus dem betroffenen Gremium koordiniert.
In der Kooperationsagenda wurde ausdrücklich Raum für bilaterale Gespräche in Bezug auf
verschiedene Themen geschaffen, sowohl auf politischer als auch auf administrativer Ebene. Weil
die Nationalregierung die grenzübergreifende
Zusammenarbeit zwischen Niedersachsen und
den Niederlanden stärken kann, wird neben dem
bereits erwähnten „4+1“ Treffen ein mindestens
einmal jährlich stattfindendes Dreiergespräch/politische Begleitgruppe zwischen dem Staatssekretär

Nedersaksen kan versterken, wordt er, naast het
genoemde “4+1” Treffen, ten minste een keer per jaar
een triloog georganiseerd tussen de staatssecretaris van
het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK), de Nedersaksische Chef der
Staatskanzlei en een coördinerend Commissaris van
de Koning als vertegenwoordiger van de noordelijke
grensprovincies. Deze drie bestuurders zorgen voor
continuïteit en regie en betrekken vakministers als de
agenda en de actualiteit daarom vragen.
Alle overige besprekingen / ontmoetingen dienen te
ontstaan vanuit het belang om een concreet thema
met de politiek of vakinhoudelijk verantwoordelijke
persoon / personen te bespreken.

des Niederländischen Ministeriums für Inneres
und Königreichsbeziehungen (BZK), dem Chef
der Niedersächsischen Staatskanzlei und einem
koordinierenden Kommissar des Königs, stellvertretend für die nördlichen Grenzprovinzen, organisiert werden. Diese drei Regierungsvertreter
werden für Kontinuität und Regie sorgen und
Fachminister einbeziehen, wenn dies die Tagesordnung bzw. Aktualität erfordert.
Alle weiteren Beratungen / Treffen sollten aus
dem Interesse entstehen, ein konkretes Thema
mit dem politisch oder fachlich Verantwortlichen zu besprechen.

Vanuit Nedersaksische optiek is het bevorderlijk als de
aanleiding voor een gesprek voortkomt uit een inhoudelijke noodzaak. Het thema is dan ook bepalend voor
wie er aan de inhoudelijke discussie c.q. bespreking
zullen deelnemen.

Aus niedersächsischer Sicht ist es von Vorteil,
wenn der Impuls zu einem Gespräch von der
inhaltlichen Notwendigkeit ausgeht. Durch das
Thema bestimmt sich in Folge auch der Personenkreis, der für die inhaltliche Diskussion
notwendig ist.

(Theoretisch voorbeeld: op energiegebied heeft
het project SEREH aangetoond dat de gezamenlijke
grensoverschrijdende energiemarkt nog in de kinderschoenen staat. De wens bestaat om dit thema politiek
te bespreken met de ministers voor Energie van Nedersaksen en Nederland almede met vertegenwoordigers
van provincies, maar ook met vertegenwoordigers op
hoog niveau uit de energiesector. De initiatiefnemer,
Nederland, bespreekt met de Staatskanzlei en het Amt
für regionale Landesentwicklung Weser-Ems (ArL),
hoe dit het beste kan worden aangevlogen. De Staatskanzlei bereidt, ondersteund door het ArL, de
contacten met het betreffende vakministerie voor
en brengt de benodigde spelers ten behoeve van de
voorbereiding van de bespreking samen. Uiteindelijk is
het betrokken vakministerie verantwoordelijk voor de
inhoudelijke uitvoering.)

(Theoretisches Beispiel: im Bereich Energie
hat das Projekt SEREH gezeigt, dass die
grenzübergreifende gemeinsame Vermarktung
von Energie noch in den Kinderschuhen steckt.
Es besteht der Wunsch, das Thema politisch
mit dem Energieminister NDS und NL sowie
Provinz-vertreterinnen und -vertretern, aber
auch mit hochrangigen Vertreterinnen und
Vertretern der Energiewirtschaft, zu diskutieren.
Der Impulsgeber NL spricht mit StK und ArL,
wie man das Thema umsetzen kann. StK mit
Unterstützung des ArL bereiten die Kontakte zu
Fachressort vor und bringen die notwendigen
Player zur Vorbereitung des Termins zueinander.
Inhaltlich verantwortlich für die Umsetzung
des Themas ist im Endeffekt das zuständige
Fachressort.)

4+1 Treffen
• MP Niedersachsen, 4 CdK’s
1-mal jährlich

Triloog
• StasBZK, StK, CdK, zonodig
vakministers NdS/NL
ten minste 1 x per jaar

4+1 Treffen
• MP Nedersaksen, 4 CdK’s
1 x per jaar

Begleitgruppe
• Provinzen, BZK/BuZa, StK/MB/ArL
4-mal jährlich
Begeleidingsgroep
• Provincies, BZK/BuZa, StK/MB/ArL
4 x per jaar

Zusammenfassendes Bild Governance Kooperationsagenda Niederlande-Niedersachsen
Samenvattende figuur Governance Samenwerkingsagenda Nederland-Nedersaksen

Verwaltungsebene
Ambtelijk

Bilaterale thematische overleggen
• Economie & Handelsbevordering
• Arbeidsmarkt, Onderwijs & Taal
• Energie & Klimaat
• Infrastructuur & Bereikbaarheid
• Water & Natuur

Dreiergespräch
• StS BZK, StK, CdK, bei Bedarf
Fachminister NdS/NL
mindestens 1-mal jährlich

Politische Ebene
Bestuurlijk

Bilaterale thematische Beratungen
• Wirtschaft & Handelsförderung
• Arbeitsmarkt, Bildung & Sprache
• Energie & Klima
• Infrastruktur & Erreichbarkeit
• Wasser & Natur

b. Gezamenlijke analyse van de grensoverschrijdende samenwerking door inventarisatie van
reeds bestaande gespreksniveaus en samenwerkingsverbanden

b. Gesamtanalyse der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit durch Inventarisierung
bereits bestehende Gesprächsebenen und
Kooperationen

Op basis van de notitie van de Staatskanzlei van Nedersaksen van 6 februari 2018 met betrekking tot de thema’s
“1. Samenwerking op het gebied van de partnerschappen,
gremia en grensoverschrijdende thema’s” en “2. Grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden” worden alle
reeds bestaande grensoverschrijdende dialoogstructuren
in beeld gebracht. Deze inventarisatie wordt vervolgens
thematisch gestructureerd en op basis van aspecten van
efficiency bekeken en geëvalueerd.

Auf Basis des Vermerks der Nds. StK vom
06.02.2018 zu den Themen „1. Zusammenarbeit
im Bereich der Partnerschaften, Gremien und
grenzübergreifenden Themen“ und „2. Grenzübergreifende Kooperationen“ erfolgt eine
Erfassung aller bereits bestehenden grenzübergreifenden Dialogebenen. Diese Erfassung
wird in weiterer Bearbeitung thematisch
gegliedert und unter Effizienzgesichtspunkten
betrachtet und bewertet werden.

c. Vergelijking van de bevoegdheden van overheidsorganen en advisering op basis van hulpvragen ter ondersteuning van grensoverschrijdende
samenwerking
De werk- en organisatiecultuur binnen de overheid
verschilt tussen beide landen en vaak is het de desbetreffende partners niet duidelijk wie in het partnerland
verantwoordelijk is voor de beantwoording van bepaalde
inhoudelijke vragen. De leden van de begeleidingsgroep
zijn hiervoor het eerste aanspreekpunt evenals voor de
voorbereiding van inhoudelijke ontmoetingen / besprekingen volgens punt a.; zij helpen de juiste contactpersonen bijeen te brengen die nodig zijn om een oplossing
te vinden voor specifieke kwesties. Ook behandelen zij
inhoudelijke gespreksaanvragen teneinde te bepalen of
er een noodzakelijke basis is voor grensoverschrijdende
gesprekken. De begeleidingsgroep kan eventueel ook zelf
het initiatief nemen om een grensoverschrijdend gesprek
te starten. Dit laat de bevoegdheid van de vakspecialisten
van betrokken overheidsorganen onverlet.

c. Abgleich der Verwaltungszuständigkeiten
und Sondierung von Hilfestellungen
Die Verwaltungskultur beider Länder unterscheidet sich und oftmals ist den jeweiligen
Handelnden nicht deutlich, wer im Partnerland
verantwortlich ist für die Beantwortung
bestimmter inhaltlicher Fragen. Hier sollten
die Mitglieder der Begleitgruppe als erste
Ansprechpersonen, auch zur Vorbereitung
inhaltlich motivierter Treffen / Beratungen nach
Punkt a., dienen; sie sollten die notwendigen
Kontakte zur Klärung spezieller Fragestellungen
vermitteln und sich spezieller Fragestellungen
annehmen, um eventuelle grenzübergreifende
Gesprächsnotwendigkeit zu eruieren. Die Begleitgruppe kann ggf. als Impulsgeber für einen
Gesprächstermin dienen. Die Zuständigkeit des
Fachressorts bleibt davon unberührt.

d. Evaluatie van de samenwerkingsagenda
De begeleidingsgroep zal de samenwerkingsagenda
regelmatig aan een evaluatie onderwerpen en daarbij de
thematische samenstelling van de agenda beoordelen en
indien nodig aanpassen. Ook administratieve processen en
dialoogstructuren kunnen indien nodig verbeterd worden.

d. Evaluation der Kooperationsagenda
Die Begleitgruppe wird in regelmäßigen
Abständen die Kooperationsagenda evaluieren,
dabei soll die thematische Aufstellung der Agenda
überprüft und bei Bedarf angepasst werden.
Auch Verwaltungsabläufe und Dialogstrukturen
können bei Bedarf verbessert werden.

e. Personele capaciteiten, inzet van middelen
Het opstellen en het coördineren van de samenwerking
op basis van de samenwerkingsagenda vindt plaats
door het inzetten van de aanwezige personeelscapaciteit en beschikbare financiële middelen. Ook zijn geen
juridische aanpassingen (EGTS) voorzien.

e. Personalkapazitäten, Mitteleinsatz
Die Aufstellung und Betreuung der Kooperationsagenda wird durch Einsatz der vorhandenen
Personal- und Haushaltressourcen erfolgen.
Auch rechtliche Anpassungen (EVTZ) sind nicht
geplant.
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März 2020
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De Eems-Dollard-regio - een innovatieregio

Technische, ecologische en sociale
innovatiethema‘s spelen een
belangrijke rol bij de toekomstige
grensoverschrijdende samenwerking
in de Eems-Dollard-regio.

De sensibilisering voor duurzame vormen van mobiliteit is een belangrijke stap voor een grondstofbesparende toekomst.

Binnen de Eems-Dollard-regio worden innovatieve systemen en
technologieën ontwikkeld die grensoverschrijdend worden aangewend, bijvoorbeeld in de scheepvaart.

De ontwikkeling van de Eems-Dollard-regio
hangt samen met de ontwikkeling van toekomstige technologieën en structurele veranderingen.
Ook sociale innovaties zullen een bijzondere rol spelen binnen de toekomstige grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard-regio.
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Hoe werkt de Strategie No(o)rd 2020+ ?
Grensoverschrijdende
samenwerking versterken. (p. 8)

1.

Leden
Verbanden
Bedrijven

Wat wil de
Strategie No(o)rd 2020+
bereiken?

Burgers

2.

3.

Instituties

Overheden

Waarom is deze
samenwerking
belangrijk?

Algemene globale,
Europese en regionale
ontwikkelingen stellen
de Eems-Dollard-regio
voor gemeenschappelijke
uitdagingen.
(p. 15)

Gemeenschappelijke
uitdagingen vereisen
gezamenlijke oplossingen.

4.
5.
(p. 19)
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Zo kunnen de drie hoofddoelen
van de Strategie No(o)rd 2020+
behaald worden.

1. Functie Strategie No(o)rd 2020+

Met de Strategie No(o)rd 2020+
worden prioriteiten gesteld om deze
uitdagingen aan te gaan.
(p. 28)
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1. Functie Strategie No(o)rd 2020+
Met de Strategie No(o)rd 2020+ stelt de Eems-Dollard-re-

Bijdrage aan de grensoverschrijdende identificatie en

gio haar thematische speerpunten voor de toekomstige

gemeenschappelijke ruimtelijke ontwikkeling

samenwerking in de noordelijke grensregio voor.
De Strategie No(o)rd 2020+ beschrijft de gezamenlijke ont-

Zelfbinding in de zin van (door de EU gewenste) ‘intel-

wikkelingsconcepten voor de regio Weser-Ems aan Duit-

ligente specialisatie’ van regio‘s

se zijde en Noord-Nederland met de provincies Drenthe,
Fryslân en Groningen. Het perspectief van de Strategie
No(o)rd 2020+ reikt tot 2027. In deze periode kan de stra-

Bijdrage aan de versterking van de welvaart, levensk-

tegie dynamisch worden aangepast. Deze periode komt

waliteit, sociale en economische integratie in de

overeen met de volgende EU-structuurfondsperiode en

Eems-Dollard-regio

de bijbehorende looptijd van het verwachte programma
Interreg VI A Deutschland-Nederland 2021-2027.
Bijdrage aan de economische, ecologische en sociaDe Strategie No(o)rd 2020+ heeft de volgende functies:

le duurzaamheid in de grensregio om de natuurlijke
basis voor het bestaan te behouden en economische
voordelen te verbeteren

Het scheppen van een regionale consensus over toekomstige grensoverschrijdende samenwerking

Aansporing voor regionale stakeholders om grensoverschrijdende projecten en structuren voor de samenwerking in het noorden te ontwikkelen

Beschrijving van de uitdagingen en de regionaalpolitieke speerpunten en mogelijkheden voor de toekomstige grensoverschrijdende samenwerking in de

Het betrekken van regionale organisaties en burgers in

Eems-Dollard-regio

de grensoverschrijdende ontwikkeling

Inhoudelijke bijdrage van de Eems-Dollard-regio voor

Waarborg van de conformiteit van de grensoverschrij-

het samenwerkingsprogramma Interreg VI A Deutsch-

dende regionale doelen in de Eems-Dollard-regio met

land-Nederland 2021-2027

de overstijgende doelen van de EU

Synthese van gemeenschappelijke ontwikkelingsconcepten van bestaande strategieën aan weerszijden van
de grens

Aanscherping van de unique selling points van de
Eems-Dollard-regio

1. Functie Strategie No(o)rd 2020+
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2. Grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard-regio
Geografisch beschrijft de Eems-Dollard-regio het noorde-

zwakke regio‘s hoeven te zijn. In de afgelopen decennia

lijke grensgebied tussen Nederland en Duitsland. De Stra-

heeft de regio als geheel een voorspoedige ontwikkeling

tegie No(o)rd 2020+ heeft betrekking op de drie provincies

gekend die is gebaseerd op sterk endogene structuren.

Drenthe, Fryslân en Groningen aan Nederlandse zijde en

Tegelijkertijd zet de regio zich in voor toekomsttechnolo-

de regio Weser-Ems met de twaalf ‘Landkreisen’ (bestu-

gieën en structurele aanpassingen. Toch heeft de platte-

ursdistricten)1 en vijf niet onder enig ‘Landkreis’ vallende

landsregio te maken met demografische en digitale ont-

steden (zgn. ‘kreisfreie’ steden)2 aan Duitse zijde.

wikkelingen die nieuwe uitdagingen – maar ook kansen
– met zich meebrengen. Maatschappelijke vraagstukken

Deze geografische ruimte valt niet geheel samen met het

worden belangrijker en ook sociale innovaties spelen een

grensoverschrijdende openbare lichaam Eems Dollard

bijzondere rol in de toekomstige grensoverschrijdende sa-

Regio (EDR)3 dat wordt gevormd door haar leden. De EDR

menwerking in de Eems-Dollard-regio.

werd als een van de eerste grensregio‘s in Europa opgericht in 1977 en functioneert sinds 20 oktober 1997 als

Dankzij de 40-jarige ervaring met grensoverschrijdende

openbaar lichaam op basis van het Verdrag van Anholt. De

samenwerking in de Eems-Dollard-regio zijn de omstan-

EDR heeft momenteel 95 leden waaronder voornamelijk

digheden zodanig dat ook toekomstige uitdagingen en

publiekrechtelijke lichamen aan weerszijden van de grens.

opgaven gezamenlijk tot een goed einde kunnen worden

Het kantoor bevindt zich dicht bij de Nederlands-Duitse

gebracht. Hier is gedurende decennia een voortreffelijke

grens in het Nederlandse Bad Nieuweschans.

samenwerking en grensoverschrijdend vertrouwen ontstaan hetgeen de basis vormt voor toekomstige succesvolle

De EDR heeft tot taak om de regionale grensoverschrijden-

samenwerkingsverbanden.

de samenwerking tussen haar leden te bevorderen en de
leden, inwoners, bedrijven, verenigingen, overheidsinstanties en andere instellingen te adviseren bij grensoverschrijdende activiteiten. Bovendien neemt de EDR ook de
functie van het regionale programmamanagement voor

1

’Landkreise’ Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland,
Grafschaft Bentheim, Leer, Oldenburg, Osnabrück, Vechta,
Wesermarsch, Wittmund

2

‘Kreisfreie’ steden Delmenhorst, Emden, Oldenburg, Osnabrück,
Wilhelmshaven

het INTERREG-programma Deutschland-Nederland voor
de noordelijke grensregio waar.
Naar Europese maatstaf is de Eems-Dollard-regio ondanks
(enkele) agglomeraties in zijn geheel gezien een plattelandsregio met typische ruimtelijke eigenschappen en
sociaaleconomische uitdagingen. Het ruimtelijke karak-

3

De schrijfwijze ‘Eems-Dollard-regio’ duidt op de noordelijke grensregio
als geografische ruimte, terwijl de schrijfwijze ‘Eems Dollard Regio’
afgekort als ‘EDR’ het openbare lichaam aanduidt.

ter van de Eems-Dollard-regio wordt mede bepaald door
de ligging aan de kust en de landschapsvormen die zich
in het bijzonder ook direct langs de grens voordoen – van
veen- en moeraslandschappen tot aan het natuurlijk werelderfgoed Waddenzee in het noorden.
In sociaaleconomisch opzicht vormt de Eems-Dollard-regio het bewijs dat landelijke regio‘s niet altijd structureel

8

2. Grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard-regio

Strategie No(o)rd 2020+

LK Wittmund

SK Wilhelmshaven

LK Aurich
LK Friesland

Delfzijl en omgeving
SK Emden

LK Wesermarsch

Overig-Groningen

Groningen

Noord-Fryslân

LK Ammerland
SK Oldenburg

Oost-Groningen

Fryslân

SK Delmenhorst

Weser-Ems

Noord-Drenthe

Zuidwest-Fryslân

LK Leer

LK Oldenburg

Zuidoost-Fryslân

Drenthe
Zuidwest-Drenthe

LK Emsland
LK Cloppenburg

Zuidost-Drenthe
LK Vechta

LK Osnabrück

LK Grafschaft Bentheim

SK Osnabrück

Het grensoverschrijdende gebied waarop de Strategie No(o)rd 2020+ betrekking heeft.

De taak van de EDR is om de
regionale grensoverschrijdende
samenwerking tussen haar
leden te bevorderen.

2. Grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard-regio

9

Strategie No(o)rd 2020+

3. Ontwikkeling Strategie No(o)rd 2020+
In een vroeg stadium voor het ‘einde’ van de Strategie

in onderzoeken en evaluaties van bestaande studies en

No(o)rd 2014-2020 zijn eind 2017 de eerste overleggen

strategieën.

georganiseerd over de voortzetting ervan, die in maart
2019 eindigden met de aanvaarding van deze Strategie

Belangrijke input voor de Strategie No(o)rd 2020+ leverden

No(o)rd 2020+.

bovendien meer dan 50 regionale experts uit verschillende thematische velden waaruit toekomstige grensover-

De Strategie No(o)rd 2020+ bouwt voort op de tot nu toe

schrijdende mogelijkheden en perspectieven naar voren

behaalde resultaten in de grensoverschrijdende samen-

kwamen. Daarbij ging het om inzichten uit reeds afgeslo-

werking en moet daarbij de toekomstige uitdagingen be-

ten of nog lopende grensoverschrijdende projecten en/of

noemen. Daarom is aangevangen met een beoordeling

structuren.

van de implementatie (tot nu toe) van de Strategie
No(o)rd 2014-2020 (zie hoofdstuk 4.1) als basis voor de

Op 28 februari 2019 werd aan de EDR-leden en regionale

ontwikkeling van de nieuwe strategie.

spelers in een regionale conferentie het concept van de
Strategie No(o)rd 2020+ gepresenteerd en besproken.

Hierbij bleek dat de meeste bestaande samenwerkingsgebieden ook voor de toekomstige samenwerking in de

De ontwikkeling van de Strategie No(o)rd 2020+ werd be-

Eems-Dollard-regio van belang blijven. Bepaalde uitda-

geleid door een werkgroep met regionale vertegenwoor-

gingen worden echter duidelijker zichtbaar en er zijn nieu-

digers onder leiding van de EDR.

we thema‘s bijgekomen. Deze inzichten werden verdiept

Gesprekken met meer
dan 50 regionale experts

Omzetting speerpunten
Strategie No(o)rd 2014-2020

1.

Evaluaties en
bevindingen
ten aanzien van
de uitvoering van
de strategie

2.

Publieke deelname middels
regionale conferentie

No(o)rd
2020+

5.

No(o)rd
2014-2020

3.

Start Strategie
No(o)rd 2014-2020

Aanvullingen op de strategie
en nieuwe thema's

Ontwikkelingsproces van de Strategie No(o)rd 2020+
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4.

Opnemen van
studies en strategieën

Presentatie en
het aannemen van de
nieuwe strategie
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4. Basis voor de Strategie No(o)rd 2020+
4.1. Beoordeling implementatie Strategie No(o)rd 2014-2020

De Strategie No(o)rd 2014-2020 is ontwikkeld in 2013 en

en materialen binnen verschillende projecten eveneens

heeft de op dat moment bestaande bijzondere mogelij-

met succes geïmplementeerd. Hierbij zijn vooral het be-

kheden in de Eems-Dollard-regio in kaart gebracht en de

trekken van het midden- en kleinbedrijf (MKB) en de uit-

nagestreefde speerpunten in de ontwikkeling van de gren-

wisseling met de hogescholen bijzonder goed gelukt. Niet

soverschrijdende samenwerking vastgelegd. Ter voorbe-

tot tevredenheid stemden tot nog toe de grensoverschrij-

reiding op de huidige nieuwe strategie is nagegaan hoe

dende samenwerking op het gebied van watertechnologie

succesvol de eerder geformuleerde speerpunten in de

en -management, ondanks de beschikbare hoge compe-

afgelopen vijf jaar zijn omgezet. De Strategie No(o)rd 2014-

tentie in de Eems-Dollard-regio.

2020 werd grotendeels in het kader van het samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland-Nederland

De zogenaamde nieuwe sleuteltechnologieën werden de-

uitgevoerd. Hoewel dit programma momenteel nog wordt

stijds toekomstgericht in de strategie opgenomen. In de

uitgevoerd, kunnen reeds de volgende conclusies wor-

afgelopen vijf jaar is een begin gemaakt met de praktische

den getrokken over de implementatie van de Strategie

implementatie van deze technologieën. Het doel ‘ontwik-

No(o)rd 2014-2020.

keling van een grensoverschrijdende infrastructuur voor
onderzoek’ werd weliswaar op projectniveau bereikt,

Als bijzondere mogelijkheden en speerpunten in de ont-

maar leverde slechts in beperkte mate structurele resul-

wikkeling van de noordelijke grensregio werden destijds

taten op.

de volgende competentievelden vastgelegd: energie,
bio-economie, maritieme economie, watertechnologie,

Op het gebied van de ontwikkeling van natuurlijke en

gezondheidseconomie en intelligente systemen. De vast-

culturele waarden in de Eems-Dollard-regio werden suc-

legging is in hoofdzaak gebaseerd op de speerpunten die

cesvolle landschapsprojecten („groene infrastructuren“)

in de verschillende strategieën voor de zogenaamde ‘in-

gerealiseerd, die ook de biodiversiteit verbeterden en een

telligente specialisatie’ aan weerszijden van de grens zijn

duurzame toeristische ontwikkeling omvatten. Enkele op-

bepaald. Na een vergelijking van de Weser-Ems-strategie

zichzelfstaande successen werden bereikt in de culturele

met de strategie in Noord-Nederland bleek dat de com-

samenwerking; een structureel cultureel grensoverschrij-

petentievelden energie en bio-economie aan beide zijden

dend netwerk blijkt echter nog altijd moeilijk te realiseren.

van de grens prioriteit genoten. Op grond daarvan werd
verwacht dat deze een groot potentieel vertegenwoor-

Het ontwikkelingsdoel van de Strategie No(o)rd 2014-2020

digen voor de grensoverschrijdende samenwerking. Bij

om zich in sterkere mate te richten op de veranderingen in

de evaluatie is vastgesteld dat in deze beide velden een

landelijke gebieden en de demografische veranderingen

succesvolle tot zeer succesvolle grensoverschrijdende

in de Eems-Dollard-regio is slechts in beperkte mate ge-

ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Dit blijkt uit de suc-

realiseerd. Deze onderwerpen speelden weliswaar binnen

cesvolle projectresultaten op het gebied van economische

enkele projecten een rol, maar de doelgerichte behandel-

ontwikkeling en innovatie, evenals de grensoverschrij-

ing werd bemoeilijkt door het algemene karakter.

dende samenwerkingsstructuren die zijn ontstaan. Van de
lager geprioriteerde competentievelden werden de mari-

Een ander speerpunt voor maatschappelijke integratie

tieme samenwerking, de samenwerking op het gebied van

werd gezien in de ontwikkeling van een grensoverschrij-

gezondheid en de ontwikkeling van intelligente systemen

dende arbeidsmarkt. Hier werd in het „Koepelproject

4. Basis voor de Strategie No(o)rd 2020+
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ENERGIE

INTELLIGENTE
SYSTEMEN

De toekomstige energieverzorging hangt samen met
duurzaamheid, hetgeen alleen
gerealiseerd kan worden met
efficiënte processen.

De mogelijkheden van
digitalisering en kunstmatige
intelligentie hebben speciale
betekenis en biedt kansen
voor de Eems-Dollard-regio.

WATERTECHNOLOGIE
Het gebruik van en het
beschermen tegen water
stelt toenemende eisen
aan de regio.

Duurzame
omgang met
hulpbronnen

Innovatieve
groei en
intelligente
specialisering

BIO-ECONOMIE
De bio-economie is gebaseerd op een zo efficiënt
mogelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen en
biomassa voor voedsel,
veevoer, producten, chemicaliën, energie en brandstof.

Innovatieve
sociale en fysieke
leefbaarheidsvoorzieningen en
integratie

MARITIEME ECONOMIE
De maritieme industrie is een
sector met groeipotentieel in
de Eems-Dollard-regio.

GEZONDHEIDSSECTOR
Het aanbod van gezondheidszorg en zorg voor de bevolking
staat voor nieuwe uitdagingen
als gevolg van demografische
ontwikkelingen.

De zes competentiegebieden die een bijzonder potentieel vertegenwoordigen en
ontwikkelingsspeerpunten zijn voor de noordelijke grensregio.

Arbeidsmarkt Noord“ een structurele verankering van

waarde voor het gebied werd verwacht. In deze periode

dit thema gerealiseerd, waarbinnen reeds verschillende

werden ook grensoverschrijdende netwerken en consor-

(maar nog niet alle) aspecten en doelgroepen zijn aange-

tia opgebouwd die voor een deel duurzaam structureel en

sproken. Ook bij het ontwikkelingsdoel met betrekking

onafhankelijk van projecten zijn blijven voortbestaan, bij-

tot de concrete grensoverschrijdende ontmoeting tussen

voorbeeld het GrensInfoPunt. Toch is het nog niet op alle

burgers en gemeentelijke samenwerking zijn verdere ver-

terreinen gelukt om institutionele en structurele oplossin-

beteringen mogelijk.

gen te bieden voor het ‘afbouwen van de barrièrewerking
van de grens’.

Over het geheel genomen kan worden vastgesteld dat
de meeste ontwikkelingsdoelen van de Strategie No(o)rd
2014-2020 succesvol zijn geïmplementeerd en dat destijds
dus de juiste speerpunten zijn gekozen om de verdere integratie van de Eems-Dollard-regio te bevorderen. Hierbij
werden een groot aantal stakeholders en projectpartners
betrokken. Vooral de bevordering van innovaties en het
betrekken van het MKB is hier zeer goed gelukt. Voor een
deel is het ook gelukt om partners van buiten de Eems-Dollard-regio te betrekken als hiervan een bijzondere meer-
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De meeste ontwikkelingsdoelen
van de Strategie No(o)rd
2014-2020 zijn met succes
geïmplementeerd.
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4.2. Regionale strategieën aan Duitse en Nederlandse zijde

Een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de gren-

Hierbij gaat het vooral om digitale technologieën en high-

soverschrijdende Strategie No(o)rd 2020+ vormen de re-

tech systemen en materialen. Bovendien heeft Weser-Ems

gionale strategieën aan weerszijden van de grens. Op

in 2017/2018 een nieuw innovatieveld ontwikkeld dat

het moment dat de Strategie No(o)rd 2014-2020 werd

afwijkt van de ‘klassieke’ innovatievelden. De regio We-

opgesteld waren net de nieuwe strategieën voor ‘intel-

ser-Ems gaat zich in zijn innovatiebeleid ook richten op

ligente specialisatie’ (RIS3) van de regio‘s Weser-Ems en

het thema ‘innovatieve publieke voorzieningen’ en heeft

Noord-Nederland beschikbaar. Hierdoor konden de regio-

in mei 2018 daarvoor een masterplan vastgesteld. De

nale speerpunten goed op elkaar worden afgestemd en op

inhoudelijke speerpunten van de innovatieve publieke

basis daarvan de grensoverschrijdende strategie worden

voorzieningen in de regio Weser-Ems zijn gezondheid,

ontwikkeld, in ieder geval op het gebied van de economi-

mobiliteit, wonen en burgerlijk engagement. Het noorden

sche samenwerking en innovatieontwikkeling.

van Nederland heeft soortgelijke nieuwe concepten in innovatiebeleid geformuleerd met het doel ‘niet-technische

Ook bij de voorbereidingen voor de nieuwe EU-structu-

innovaties’ en ‘sociale innovaties’ te stimuleren. Daarmee

urfondsperiode zal de EU weer RIS3-strategieën verlan-

is ondanks verschillen in aanpak aan weerszijden van de

gen. Daarbij is niet gezegd dat deze aan Duitse zijde per

grens een gemeenschappelijke basis aanwezig voor een

se door de regio Weser-Ems moeten worden ontwikkeld

toekomstige grensoverschrijdende behandeling van deze

(maar de deelstaat Niedersachsen). Bovendien is nog niet

nieuwe innovatiethema‘s.

bekend of Weser-Ems zijn innovatiestrategie omvattend
zal herzien. Momenteel zijn in geen van de beide grens-

Op een hoger niveau werd onlangs een zogenaamde sa-

regio‘s de RIS3-strategieën (of concepten) beschikbaar,

menwerkingsagenda tussen Niedersachsen en Nederland

zodat nog geen directe ’synthese’ mogelijk is met het oog

ontwikkeld die een kader schept voor een grensoverschrij-

op de Strategie No(o)rd 2020+. Aan Duitse zijde vormt de

dende samenwerking die verder gaat dan de Eems-Dol-

“Regionale Handlungsstrategie” van het Amt für regiona-

lard-regio en een aanvulling kan vormen op de Strategie

le Landesentwicklung Weser-Ems, die dynamisch werd

No(o)rd 2020+.

geactualiseerd, echter een basis. Aan Nederlandse zijde
werden medio 2018 doelen voor het innovatiebeleid geformuleerd (‘Missiegedreven innovatiebeleid met impact’)
waarmee rekening is gehouden bij de ontwikkeling van
de Strategie No(o)rd 2020+. Als aanvulling hierop zijn opzichzelfstaande of gebiedspecifieke ontwikkelingen in
het regionale innovatiesysteem aan weerszijden van de
grens meegenomen. Voor een deel geven ook aanvullende strategieën en studies (bijvoorbeeld de ’Noord-Nederlandse innovatiemonitor’) aanwijzingen voor toekomstige
speerpunten. Ook zijn er gebiedspecifieke strategieën die
inhoud leveren voor de Strategie No(o)rd 2020+, zoals de
‘Drentse Duitslandagenda 2017-2020’. Naast competentiegebieden zoals bio-economie, energie en maritieme
economie spelen sleuteltechnologieën in de innovatiestrategie aan weerszijden van de grens een bijzondere rol.

Grensoverschrijdend onderzoek vormt de basis voor
gemeenschappelijke innovatieve ontwikkelingen.

4.2. Regionale strategieën aan Duitse en Nederlandse zijde
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4.3. Regionaal EU-beleid als kader

De Strategie No(o)rd 2020+ focust niet alleen op het te verwachten programma Interreg VI A Deutschland-Nederland

Geïntegreerd Europa door verkeers- en digitale

2021-2027, maar wijst op de algemene speerpunten in de

netwerken

ontwikkeling van de Eems-Dollard-regio vanaf 2020. Veel
van de grensoverschrijdende ontwikkelingsdoelen worden echter gerealiseerd met behulp van dit subsidie-

Sociaal Europa door hoogwaardige arbeids-

instrument. Daarom is ook het kader relevant dat de EU

markten, onderwijs, sociale inclusie en toe-

voor de nieuwe subsidieperiode stelt.

gang tot de gezondheidszorg

Er moet van worden uitgegaan dat de EU in het kader van
de ‘Europese Territoriale Samenwerking (ETS)’ de grenso-

Een Europa dat dicht bij de burgers staat door

verschrijdende Duits-Nederlandse samenwerking ook

ondersteuning van lokale initiatieven en duur-

in de periode 2021-2027 financieel zal ondersteunen uit

zame ontwikkeling van stedelijke, landelijke en

middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwik-

kustgebieden

keling (EFRO). Deze subsidiëring via het Interreg-programma vindt dan in de zesde generatie plaats. De basis voor
de subsidie vormt het operationele programma Interreg
VI A Deutschland-Nederland 2021-2027 dat voor het hele

De ETS-verordening5 vormt een aanvulling op deze „Speci-

Duits-Nederlandse grensgebied geldt. De Strategie No(o)rd

fieke doelen“ door de benadrukking van grensoverschrij-

2020+ concretiseert de bijzondere ontwikkelingsdoelen

dende verbeteringen op het gebied van arbeidsmarkt,

en speerpunten van de toekomstige grensoverschrijden-

onderwijs, gezondheid en integratie (artikel 14) en een

de samenwerking in het noorden gericht op de inhoudelij-

betere ‘Interreg-Governance’ (artikel 15).

ke implementatie van het operationele programma in de
Eems-Dollard-regio.

Uit deze ‘analyse’ kan worden geconcludeerd dat de ontwikkelingsideeën van de Eems Dollard Regio in de Strate-

De EFRO-verordening4 biedt met haar ‘Specifieke doelen’

gie No(o)rd 2020+ in het EU-kader passen. Er kan dus van

(artikel 2) het volgende inhoudelijke kader voor investe-

worden uitgegaan dat de inhoudelijke speerpunten van

ringen in de jaren 2021 tot 2027:

de Strategie No(o)rd 2020+ in principe binnen het (subsidie)-kader van het te verwachten operationele programma Interreg VI A Deutschland-Nederland 2021-2027 passen.

Intelligent Europa door innovaties, economische veranderingen, digitalisering en ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven

4

Groen en CO2-arm Europa door energietransitie, duurzame energie en bestrijding van de
klimaatverandering
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5. Uitdagingen voor de Eems-Dollard-regio
De uitdagingen waarvoor de Eems-Dollard-regio vandaag
en in de toekomst staat resulteren uit de bijzondere re-

Versterking van de concurrentiepositie

gionale kenmerken in combinatie met de algemene we-

en het economische profiel van de regio

reldwijde ontwikkelingen, waarop regionale antwoorden
moeten worden gevonden. Voor de komende jaren wordt
uitgegaan van de onderstaande centrale uitdagingen die

Ondanks haar perifere ligging heeft de grensoverschrij-

door grensoverschrijdende samenwerking – beter – tot

dende regio zich in de afgelopen jaren in totaliteit econo-

een goed resultaat gebracht kunnen worden:

misch positief ontwikkeld. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling met het oog op een intelligente en duurzame
groei wordt voortgezet. De Eems-Dollard-regio heeft een
specifiek profiel met economisch sterke punten en competenties. De doorontwikkeling van deze regionale spe-

Concurrentiepositie
Arbeidskrachten
Innovatieregio

Demografie
Burgermaatschappij

Digitalisering

Hulpbronnen

Energietransitie

Water

Klimaatverandering

Uitdagingen voor de Eems-Dollard-regio
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cialisatie door de bevordering van grensoverschrijdende

technologische samenwerking. Hierbij is het oorspronke-

economische activiteiten en kennisuitwisseling vormt nog

lijke idee van de grensoverschrijdende ontmoeting tus-

steeds een bijzondere uitdaging en opgave. Er wordt naar

sen mensen op cultureel, sociaal, sportief en taalgebied

gestreefd om door grensoverschrijdende groei toegang te

wat op de achtergrond geraakt. Op enkele terreinen is de

krijgen tot nieuwe markten en extra economische effecten

grens reeds geheel verdwenen, op andere terreinen ech-

te realiseren gericht op een versterking van de concurrent-

ter nog steeds voelbaar. Het naar elkaar toegroeien van de

iepositie ten opzichte van andere regio‘s.

bevolking, de burgermaatschappij en de gemeentes over
de grens blijft een permanente uitdaging voor de verdere
ontwikkeling van de Eems-Dollard-regio. Hiertoe behoren

Ontsluiting van de grensoverschrijdende innovatieregio voor het MKB

onder andere een betere communicatie en het actief betrekken van de burgers, ook met betrekking tot de aanvaarding van de integratie op Europees niveau.

In de afgelopen jaren is het in toenemende mate gelukt
om innovatie en het innovatievermogen van het middenen kleinbedrijf (MKB) mede door grensoverschrijdende
uitwisseling en samenwerking te versterken. Toch zou de

De digitalisering zien als een kans voor
de Eems-Dollard-regio

in de regio beschikbare kennis nog sterker door het MKB
kunnen worden benut, om daarmee innovatieve produc-

De digitalisering doordringt alle aspecten van het bestaan

ten, methoden en diensten voor de markt te ontwikkelen.

en de economie. Het is een algemene uitdaging die de

Door onvoldoende samenwerking tussen kennisinstellin-

verdere toenadering van de Eems-Dollard-regio op vrijwel

gen en het MKB blijft de innovatie in de regio achter bij het

alle werkterreinen zal beïnvloeden. De mogelijkheden van

eigenlijke potentieel. Er ontstaan additionele effecten als

de digitalisering moeten in eerste instantie gezien worden

aanbieders en afnemers van innovaties elkaar ook over de

als een kans om de grens nog verder te openen. Hiertoe

grens vinden. De uitdaging is hier om de best mogelijke

kunnen ook grensoverschrijdende verbindingspunten be-

voorwaarden te scheppen voor deze grensoverschrijden-

horen. De concurrentiepositie van de Eems-Dollard-regio

de uitwisseling van kennis en innovaties. Daartoe behoort

is mede afhankelijk van de wijze waarop met de digitale

ook een betere grensoverschrijdende toegang tot de be-

veranderingen wordt omgegaan. Dit geldt voor de digi-

staande infrastructuur voor onderzoek. Bovendien kan

talisering van bedrijven, de introductie van digitale sleu-

ook een sterkere grensoverschrijdende uitwisseling op

teltechnologieën en de digitalisering van de burgermaat-

het gebied van ondersteuning van startups, exportbevor-

schappij. De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie

dering en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen

vertegenwoordigen een bijzondere betekenis en kans.

extra effecten teweegbrengen.
Natuurlijke hulpbronnen beschermen
Naar elkaar toegroeien van de

en intelligent gebruiken

bevolking en de burgermaatschappij
sterker bevorderen

Het momenteel ongecontroleerde verbruik van hulpbronnen wordt een steeds grotere uitdaging, zowel wereldwijd

In de afgelopen decennia heeft de grensoverschrijdende

als voor de Eems-Dollard-regio. Hierbij gaat het om de

samenwerking zich gelukkig weten uit te breiden tot vele

bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de omgang

nieuwe thema’s, vooral op het gebied van innovatie en

met hulpbronnen en de hoeveelheid grondstoffen die
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worden ingezet. Het is de uitdaging om welvaart en groei in de Eems-Dollard-regio veilig te stellen en daarbij zo
min mogelijk grondstoffen te gebruiken, en dus te streven
naar een efficiënter en duurzaam economisch gebruik
van hulpbronnen. Deze doelstelling kan worden bereikt

Klimaatbescherming en
klimaataanpassing grensoverschrijdend
afstemmen en vormgeven

door een duurzame en circulaire economie. Dit betreft in
principe alle delen van de economie. Bijzondere uitdagin-

De klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging.

gen in het totale kader van de bio-economie vormen de

De effecten verschillen per regio. De Eems-Dollard-regio

landbouw, voedingsindustrie, duurzame grondstoffen en

kenmerkt zich nationaal gezien door een bijzondere kli-

‘groene’ chemie. Hierbij speelt ook de bescherming van

matologische kwetsbaarheid met de naar verwachting

het landschap, natuur en biodiversiteit een rol.

volgende kenmerken: stijgende gemiddelde zeespiegel
en hoogtij, hogere waterstanden bij stormvloed, drogere en warmere zomers, vochtigere en warmere winters,

Actieve inzet voor de energietransitie
en de ontwikkeling van een grensoverschrijdende energievoorziening

frequentere stortregens, meer dagen met extreme hitte,
toenemend aantal stormdagen, hogere maximale windsnelheden. Aan het klimaat aangepaste strategieën voor
de ruimtelijke ontwikkeling zijn nodig, om in een vroeg
stadium ook grensoverschrijdend op deze ontwikkelin-

Een actieve inzet voor de structuurverandering in de ener-

gen te kunnen reageren. Het doel op de middellange en

gieverzorging is meer dan voor andere regio‘s een bijzon-

lange termijn is een noordelijke grensregio die flexibel op

dere opgave en uitdaging voor de Eems-Dollard-regio. De

de klimaatverandering kan reageren. Naast de maatre-

Eems-Dollard-regio is een energiecompetentieregio met

gelen voor de aanpassing aan een veranderend klimaat,

talrijke energiebedrijven, wetenschappelijke instellingen

blijven ook de maatregelen voor klimaatbescherming een

en innovatieve demonstratieplannen voor de energie-

bijzondere uitdaging in de Eems-Dollard-regio, vooral als

transitie.

het gaat om de CO2-reductie op de verschillende terreinen
van het bestaan en de economie.

Dit geldt voor weerszijden van de grens, waardoor van
een grensoverschrijdende samenwerking op het gebied
van energie nog meer bijzondere effecten kunnen worden verwacht. Dit omvat ook de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor de grensoverschrijdende decentrale
energievoorziening, waarvoor in de Eems-Dollard-regio

De uitdagingen op het gebied van water
versterken de noodzaak tot
grensoverschrijdende samenwerking

exemplarische fundamenten worden gelegd. Daarom gaat
het vandaag de dag niet meer alleen om individuele tech-

Kenmerkend voor de Eems-Dollard-regio is het water. Het

nologische ontwikkelingen op het gebied van duurzame

gebruik van water en de bescherming van en tegen het

energie en energie-efficiëntie, maar om structurele (regio-

water zullen in de regio toekomstig steeds problemati-

nale) oplossingen voor de energieopwekking, -opslag en

scher worden. Het gaat daarbij om het veiligstellen van de

-voorziening op het gebied van stroom, warmte en mobili-

toevoer en de kwaliteit van water, de bescherming tegen

teit – ook in combinatie met maatschappelijke vragen.

‘teveel‘ water en de uitdagingen in verband met het transport over water. In de Eems-Dollard-regio is een hoge competentie aanwezig op het gebied van watertechnologie en
-management die tot nog toe echter slechts in beperkte
mate over de grens worden ingezet, hoewel er aan weers-

5. Uitdagingen voor de Eems-Dollard-regio
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Voor de wereldwijde uitdagingen
waarmee de Eems-Dollard-regio
vandaag en in de toekomst wordt
geconfronteerd, moeten regionale
antwoorden worden gevonden.

Presentatie EDR: De kansen van de Eems-Dollard-regio voor
een grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarkt.

zijden soortgelijke of zelfs gemeenschappelijke uitdagingen bestaan.

Het gebrek aan arbeidskrachten tegengaan
en een grensoverschrijdende arbeidsmarkt
ontwikkelen

Demografische veranderingen
vergen nieuwe oplossingen voor
publieke voorzieningen

Een specifiek gevolg van de demografische veranderingen en een uitdaging voor de regio is het aantrekken van
arbeidskrachten op alle kwalificatieniveaus. Het gebrek

Publieke voorzieningen zijn van fundamenteel belang

aan een volgende generatie arbeidskrachten en gespecia-

voor de mensen en het samenleven in de Eems-Dollard-re-

liseerd personeel in de Eems-Dollard-regio verschilt per

gio. Bij veranderende demografische structuren wordt het

gebied. Het probleem speelt meer aan de Duitse zijde dan

een uitdaging om de publieke voorzieningen in stand te

in Nederland. Dat betekent echter niet dat in de Eems-Dol-

houden. De hogere gemiddelde leeftijd van de bevolking

lard-regio helemaal geen werkloosheid meer bestaat en

in combinatie met een vermindering van het aantal in-

ook niet verder bestreden hoeft te worden. De belang-

woners in bepaalde delen van de regio vergt innovatieve

rijkste uitdaging voor de toekomst is echter dat de in het

oplossingen voor publieke voorzieningen die voor een

algemeen positieve economische ontwikkeling in de regio

deel ook grensoverschrijdend kunnen worden ontwik-

niet wordt afgeremd door het gebrek aan gekwalificeer-

keld. Het gaat hierbij om gezondheidszorg en verzorging,

de arbeidskrachten. Grensoverschrijdende samenwerk-

mobiliteit en bereikbaarheid, beschikbaarheid van wo-

ing kan hieraan een bijdrage leveren. Naast gezamenlijke

ningen en wijkontwikkeling, lokale voorzieningen, het

concepten voor de kwalificatie en het werven en binden

sociale samenleven en burgerlijk engagement. Deze uit-

van gespecialiseerd personeel in de regio, blijft de ontwik-

dagingen zijn nog groter in landelijke gebieden. Omdat de

keling van een grensoverschrijdende arbeids- en oplei-

Eems-Dollard-regio in totaliteit een landelijk gebied is, zal

dingsmarkt een bijzondere uitdaging voor de Eems-Dol-

de regio in de toekomst in het bijzonder met deze vragen

lard-regio. Voor de toekomst is het belangrijk om verdere

worden geconfronteerd.

obstakels te overwinnen.
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6. Prioriteiten en thematische speerpunten in de Eems-Dollard-regio
In het algemeen genieten alle activiteiten prioriteit die

trekt op een duurzame economische ontwikkeling houdt

vooruitgang of oplossingen voor één van de beschreven

deze ook verband met prioriteit 1.

tien uitdagingen leveren en daarmee een bijdrage leveren
aan de ontwikkeling en het verder naar elkaar toe groeien

Prioriteit 3 wordt toegekend aan de uitbreiding met de

in de Eems-Dollard-regio.

thema‘s publieke voorzieningen en focust op ontmoeting
en burgermaatschappij en de ontwikkeling van een gren-

Uit de beschreven uitdagingen kunnen drie hoofddoelen

soverschrijdende arbeidsmarkt.

worden afgeleid, die daarmee de prioriteiten vormen van
de grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dol-

De prioriteiten worden uitgevoerd aan de hand van the-

lard-regio vanaf 2020:

matische speerpunten die hieronder worden beschreven.
Tussen de speerpunten bestaan voor een deel nauwe verbanden, overeenkomstig de complexiteit van de beschreven uitdagingen. Zo kunnen de natuurlijke hulpbronnen
en het culturele erfgoed worden ingezet om de regio aantrekkelijker te positioneren en economische effecten te

2. Duurzame omgang
met hulpbronnen

realiseren. Ook bestaan er verbanden tussen technologische ontwikkelingen zoals de energietransitie en de daarvoor benodigde kennis die door een grensoverschrijdende
arbeids- en opleidingsmarkt aanvullend beschikbaar kan
worden gesteld. Bij dit soort verbanden moet rekening

1. Innovatieve
groei en intelligente
specialisering

3. Innovatieve
sociale en fysieke
leefbaarheidsvoorzieningen en
integratie

worden gehouden met de implementatie van de Strategie
No(o)rd 2020+. De strenge ‘toewijzing’ van de thematische
speerpunten aan de drie prioriteiten houdt verband met
de noodzaak een bepaalde structuur aan te brengen.

De drie hoofddoelen van de grensoverschrijdende samenwerking in de Eems-Dollard-regio vanaf 2020.

Met deze prioriteiten wordt de succesvolle Strategie
No(o)rd 2014-2020 voortgezet en rekening gehouden met
het EU-kader voor de Europese Territoriale Samenwerking.
De meerwaarde voor bedrijven blijft het wezenlijke doel
met focus op innovatie. Daarbij blijven de grensoverschrijdende competentievelden voor ‘intelligente specialisatie’
speerpunt en prioriteit 1.
De bescherming van hulpbronnen is belangrijker geworden en krijgt prioriteit 2. Wanneer men deze uitdaging be-

Grensoverschrijdende projecten voor scholieren
ondersteunen de cohesie in de Eems-Dollard-regio.

6. Prioriteiten en thematische speerpunten in de Eems-Dollard-regio
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6.1. Innovatieve groei en intelligente specialisatie

De grensoverschrijdende samenwerking moet een ex-

delijke verbinding met de prioriteit energie, maar ook op

tra bijdrage leveren aan de innovatieve en intelligente

het gebied van de agribusiness en de chemische indust-

economische ontwikkeling van de regio. Concreet gaat

rie. Internationaal actieve voedingsmiddelenconcerns en

het daarbij om de versterking van de innovatiekracht en

vele landbouw- en veeteeltbedrijven zijn hier gevestigd. In

innovatieve activiteiten van in het bijzonder het midden-

combinatie met andere sectoren, bijvoorbeeld de machi-

en kleinbedrijf (MKB) en om de verdere profilering van de

nebouw, is hier sprake van sterke clustervorming.

Eems-Dollard-regio als grensoverschrijdende innovatierVeranderende maatschappelijke opvattingen over onder-

egio.

werpen als dierenwelzijn en levensmiddelenveiligheid zijn
Hierdoor worden de groei en de concurrentiepositie van

rechtstreeks van invloed op het thema bio-economie. Een

het MKB versterkt en onderzoeks- en innovatiecapacitei-

en ander zal in de komende jaren leiden tot meer verre-

ten ontwikkeld. Hierbij speelt op vrijwel alle economische

gaande veranderingen, zowel op het gebied van voedings-

en technologische gebieden ook de digitalisering een rol.

middelenproductie als bij het hergebruik van grondstof-

Hoewel innovaties op alle gebieden positieve effecten sor-

fen. Het noorden heeft op het gebied van bio-economie,

teren, zet de Eems-Dollard-regio met een ‘intelligente spe-

met name in combinatie met kennis over hoogwaardige

cialisatie’ bijzondere accenten. Hier bouwt de Strategie

materialen, sensortechniek en biotechnologie, een hoge

No(o)rd 2020+ voort op de specialisatiegebieden waarop

competentie.

de regio uitstekende competenties heeft en van waaruit
reeds in het verleden bijzondere ontwikkelingsimpul-

Meer samenwerkingsmogelijkheden ontstaan vooral op

sen voor de economische ontwikkeling werden gegeven.

de onderstaande gebieden:

Deze zijn het brede terrein van de bio-economie, de implementatie van de energietransitie op alle niveaus en de
veranderingen in de maritieme economie. Deze sectoren
worden aangevuld met de bijzondere ondersteuning van

Voedingsmiddelensector: voedselzekerheid, levens-

digitale sleuteltechnologieën en de verdere ontwikke-

middelenveiligheid, duurzaamheid, gezonde levens-

ling van hightech systemen en materialen (HTSM) in de

middelen, sociale innovaties

Eems-Dollard-regio.

6.1.1. Bio-economische ontwikkeling van de regio

Agrotechnologie: digitalisering van de landbouw
(toepassingen met GPS-ondersteuning, zelfrijdende

De bio-economie is een economische sector die is geba-

machines, enz.), vermindering van het gebruik van

seerd op een zo efficiënt mogelijk gebruik van hernieuw-

hulpbronnen door smart farming, innovatieve sensor-

bare grondstoffen en biomassa voor voeding, diervoeders,

techniek in de plantenteelt (veldrobots), geautomati-

producten, chemicaliën, energie en brandstof. Daardoor

seerde robotica in de veehouderij

is de definitie breder dan het begrip biobased economy,
een sector die zich vooral richt op het ontwikkelen van
non-foodtoepassingen uit groene grondstoffen.

Hernieuwbare grondstoffen: duurzame materialen,
biobased economy, vervanging van niet-biologische

De Eems-Dollard-regio heeft op het gebied van bio-eco-

additieven door biomaterialen (gewicht reduceren,

nomie een sterke uitgangspositie, ook dankzij een dui-

brandveiligheid e.a.)
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Uitbreiding van netwerken en optimalisering van de

volking, flexibilisering van de elektriciteitsnetten en

kennisoverdracht tussen de chemische sector en de

koppeling van de netten (gas en stroom)

agrarische sector
Digitalisering van de energiesector: gedigitaliseerde
Versterken van de maatschappelijke acceptatie van

sectorkoppeling, ontwikkeling van het concept van

de biobased economy en integratie van sociaalmaat-

een overkoepelend slim automatiseringssysteem, re-

schappelijke aspecten

gelingsconcepten en algoritmen (besturing)

CO2-reductie met innovatieve aanbouwsystemen/pa-

Grensoverschrijdende energievoorziening onder het

ludicultuur

niveau van het transmissienet

Aanpassing aan klimaatverandering

Brandstofvulpunt van de toekomst (waterstof, LNG,
HVO, elektriciteit): de komende jaren komen er voor
het verkeer veel nieuwe en andere energiebronnen bij.

6.1.2. Modelregio voor de energietransitie

Naast de ‚klassieke‘ brandstoffen benzine en diesel is
er vraag naar elektriciteit, aard- en autogas, waterstof

De toekomstige energieverzorging moet duurzamer, effi-

en additieven. Daarom moeten ook de tankstations

ciënter en slimmer worden om klimaatveranderingen te

‚multi-energetisch‘ worden. Bij deze nieuwe tanksta-

verlangzamen, het grondstoffenverbruik te verlagen en

tions (‚energiecentra‘) ontstaan vragen over bedrijfs-

daarbij tegelijkertijd de leveringszekerheid veilig te stellen

voering, verzorging en digitale informatie

en sociale acceptatie te bereiken. In de Eems-Dollard-regio bevinden zich toonaangevende ondernemingen, kennisinstellingen en volledige waardescheppende netwer-

E-mobiliteit: uitbreiding van het gebruik van elektri-

ken die voor deze doelstellingen innovatieve oplossingen

sche voertuigen, ontwikkeling van elektrische bestel-

kunnen ontwikkelen en testen. De Eems-Dollard-regio

wagens die inductief kunnen worden geladen, e-Con-

fungeert niet in de laatste plaats door talrijke demonstra-

tainerlogistiek

tieplannen reeds vandaag de dag als modelregio voor de
energietransitie en moet deze rol verder uitbouwen. De
basis hiervoor wordt gevormd door grensoverschrijden-

Ontwikkeling van brandstofcelaandrijving en ac-

de samenwerkingsverbanden voor energieverzorging en

cuaandrijving voor vrachtwagens: vergelijking van

de verdere uitbouw van de energieclusternetwerken aan

beide soorten aandrijving in de praktijk, om te onder-

weerszijden van de grens.

zoeken welk type aandrijving in welke vervoerssituatie het beste geschikt is

Toekomstige grensoverschrijdende ontwikkelings- en samenwerkingsterreinen zijn vooral:
Genereren en gebruik van bio-LNG en vloeibaar gemaakt methaan uit duurzame energie om de uitstoot
Energietransitie: grenzen en mogelijkheden van trans-

van schadelijke stoffen en CO2 terug te dringen

formatieprocessen, uitvoeringswegen afhankelijk van
plaatselijke omstandigheden, acceptatie door de be-

6.1. Innovatieve groei en intelligente specialisatie
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Ontwikkeling van de waterstofregio: gebruik en ops-

van een ‚energiemix‘ op de markt. Dit maakt een groot

laan van niet gebruikte stroom via waterstof, wa-

aantal technische innovaties, maar ook logistieke

terstofinfrastructuur en -industrie (groene chemie),

initiatieven noodzakelijk om te waarborgen dat de

ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, waters-

zee- en binnenscheepvaart kunnen blijven concurre-

tofmobiliteit over de weg, het spoor en het water

ren met andere transportmodi. Daarnaast moeten er
strategieën en technologieën voor de middellange en
lange termijn worden ontwikkeld om op efficiënte wij-

6.1.3. Innovatieve maritieme ontwikkelingen

ze regeneratieve bronnen te kunnen gebruiken. Hier is
het zaak breder in te zetten, niet alleen om de scheeps-

Centraal in de grensoverschrijdende samenwerking staan

techniek aan te passen, maar ook om regeneratieve

de kernsectoren van de maritieme economie met scheep-

energie op te wekken (bijv. uit de zon, wind, getijden,

vaart, scheepsbouw, haveneconomie, maritieme dienst-

golven), op te slaan (bijv. met behulp van de energie-

verlening- en toeleveringsindustrie evenals maritieme

drager waterstof) en beschikbaar te maken. Een ide-

techniek en marien milieu.

aal ‚testveld‘ vormt daarbij het grensoverschrijdende
Waddenzeegebied, dat vanwege zijn gevoeligheid is

De maritieme industrie en de bijbehorende netwerken

voorbestemd om qua zero-emission een voortrekkers-

zijn in hun aard internationaal gericht en vooral aan Du-

rol te gaan vervullen. Met het oog op nieuwe ‚scheep-

itse zijde sterk gepositioneerd met rederijen en de bouw

sconcepten‘ staat ook het thema elektromobiliteit de

van cruise- en speciale schepen. In het noorden van Ne-

komende jaren op de agenda

derland is een kleiner, maar sterk cluster van maritieme
bedrijven aanwezig. Ondanks de sterke wereldwijde concurrentie blijft de maritieme industrie een sector met gro-

Digitalisering van de scheepvaart: om op de wereld-

eipotentieel in de Eems-Dollard-regio. De grensoverschrij-

markt in de scheepvaart en scheepsbouw stand te

dende samenwerking in de maritieme sector heeft zich in

houden, moet de branche haar aanzienlijke achter-

de afgelopen jaren sterk ontwikkeld, wat te herkennen is

stand op het gebied van ‚digitaliseringsstrategieën‘

aan de vele Duits-Nederlandse innovatieprojecten.

compenseren. In de scheepvaart betreft dit bijvoorbeeld het (optimaal) verzamelen en gebruiken van gege-

De innovatiedruk op de maritieme economie neemt aan-

vens (bijv.: van varende schepen) en de ontwikkeling

zienlijk toe, vooral met het oog op een milieuvriendelijke

van nieuwe data-gestuurde ondernemingsmodellen.

en efficiënte scheepvaart. Daarom staat ook in de toe-

Meer potentieel ligt in de inzet van kostenefficiënte di-

komst de samenwerking op het gebied van Green Ship-

gitale methoden, bijv. augmented reality/virtual reality

ping centraal. Ook de scheepvaart heeft te maken met

en sensortechniek op het gebied van onderhoud. Ook

een voortschrijdende digitalisering. Hier kunnen vanuit

de ontwikkeling van de ‚autonome scheepvaart‘ is een

de Eems-Dollard-regio beslissende bijdragen worden

opgave voor de toekomst. In de scheepsbouw worden

geleverd. De toekomstige grensoverschrijdende samen-

Industrie 4.0, robotisering/automatisering, mens-ma-

werking concentreert zich hoofdzakelijk op de volgende

chine-interactie en 3D-printers steeds belangrijker

onderwerpen:
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Green Shipping: in de toekomst zal er niet ‚die ene

Extra aandrijvingen met windondersteuning: enkele

brandstof‘ meer zijn, maar afhankelijk van het type

proefmodellen zijn inmiddels met succes aan boord

schip, het toepassingsgebied en de beschikbaarheid

getest of worden nog getest. De vorming van een net-

moet op de middellange termijn worden uitgegaan

werk ter ondersteuning van deze ontwikkeling en van
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de regionale ondernemingen die aan deze ontwikke-

Digitalisering van producten en ontwikkeling van

lingen deelnemen, zijn belangrijke stappen voor de

meer ‘smart’ producten, innovatieve communicatieo-

toekomst

plossingen, Cyber Physical Systems

Havensamenwerking: consolideren van de samen-

Additieve productie: productiemethoden voor drie-

werking van de Duitse en Nederlandse havens in de

dimensionale producten via een digitaal gestuurd

Eems-Dollard-regio (met name in het gebied van de

laagsgewijs aanbrengen van grondstoffen (3D-print)

Dollard), koolstofvrij maken van havens; gebruik van

waardoor logistieke processen fundamenteel kunnen

waterstof in havens, samenwerking en innovatieve

veranderen

oplossingen ter bestrijding van de slibproblematiek in
havens en op Eems en Dollard
Sensortechnologie: inzet van sensoren in vrijwel alle
branches (bijvoorbeeld landbouwtechnologie, waterMariene wetenschappen en marien milieu: energieop-

beheer) voor meten en controleren van veranderingen

wekking in de Waddenzee, bestrijding van microplas-

in technische of natuurlijke systemen

tics etc.
Robots en automatisering: inzet van robot- en automatiseringssystemen gericht op de verhoging van effi-

Maritieme ruimtelijke ordening

ciëntie en nieuwe mogelijkheden van interactie tussen
mens en machine

6.1.4. Digitale sleuteltechnologieën en hightech systemen en materialen
Kunstmatige intelligentie: systemen en machines die
Van dit thematische speerpunt moeten nieuwe impulsen

zelfstandig kennis en ervaring genereren, toepassing

voor de grensoverschrijdende digitale en technologische

van op kennis gebaseerde systemen en uiteenlopende

ontwikkeling uitgaan. Eerste ervaringen werden in ver-

leef- en werkgebieden, bijvoorbeeld autonoom rijden

schillende projecten reeds in de afgelopen jaren opge-

of spraakherkenning

daan. Dit thema is relatief breed en laat bewust speelruimtes open voor toekomstige ontwikkelingen die onder de
overkoepelende begrippen hightech-systemen en materi-

Overige sleuteltechnologieën voor digitale transfor-

alen (HTSM), digitale sleuteltechnologieën alsook ‘Indus-

matie

trie 4.0’ (intelligente koppeling van productiemiddelen
met informatie- en communicatietechnologieën) kunnen
worden gevat. Het gaat hierbij dus niet om afgeronde con-

Ontwikkeling en toepassing van hightech-materialen

cepten voor toekomstige gemeenschappelijke projecten:

en innovaties op het gebied van lichte constructies,
bijvoorbeeld op basis van nieuwe materialen, composieten en hybride grondstoffen

Procesoptimalisaties / lean management door de digitale oplossingen gericht op efficiëntere productiemethoden, ook voor het gehele bedrijfsproces, Smart
Industries, innovatieve supply-chain-processen

6.1. Innovatieve groei en intelligente specialisatie
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Innovatieve toepassingen op basis van bionica

In netwerken geïntegreerde digitale scholing en bijscholingsconcepten voor werknemers in het MKB

Ontwikkelen en testen van andere hightech materialen zoals vloeibare metalen, biologische kunststoffen

Studie op het gebied van veranderingen in arbeidspro-

of innovatieve glastechnologieën

cessen en sociale structuren door digitale transformatie en de gevolgen daarvan

6.2. Duurzame omgang met hulpbronnen

In de overwegend landelijke Eems-Dollard-regio vormen

neaire economie (‘wegwerpmaatschappij’) die nog steeds

de natuurlijke hulpbronnen een bijzonder potentieel

de basis vormt van vele industriële processen. De uitda-

waarbij een duurzame omgang nodig is. Dit gaat niet al-

ging is om met een geringe inzet van hulpbronnen (ener-

leen over de bescherming van deze hulpbronnen, maar

gie, water, grondstoffen, gronden) en minder uitstoot een

ook over een efficiënte en duurzame omgang met de be-

gelijke (of meer) groei en waardecreatie te realiseren.

staande hulpbronnen. Duidelijk sterker dan in het verleden moet de overgang naar een efficiënt en circulair

Vooral aan Nederlandse zijde wordt de circulaire econo-

gebruik van duurzame hulpbronnen centraal staan in de

mie reeds sterk ondersteund en maakt deel uit van een

toekomstige samenwerking in de Eems-Dollard-regio.

duurzame innovatiestrategie. Ook structureel bestaan er

Hiervoor moeten de waardescheppende netwerken als

clusters aan Nederlandse zijde die een goede basis vor-

eenheid worden bekeken.

men om samen met competentiedragers aan Duitse zijde
een grensoverschrijdend netwerk doen ontstaan voor de

Een bijzondere uitdaging in de Eems-Dollard-regio vormt

ontwikkeling van een circulaire economie. Hierbij kunnen

de hulpbron ‘water’. Hiervoor moeten door bundeling van

de onderstaande onderwerpen centraal staan:

grensoverschrijdende competenties innovatieve oplossingen worden ontwikkeld om toekomstige gevaren het
hoofd te kunnen bieden, die nu pas tot het bewustzijn

Stofstromen: ontwikkeling en optimalisering van

van de bevolking schijnen door te dringen. Van zeer hoge

processen die een innovatief en efficiënt gebruik van

waarde zijn de natuurlijke hulpbronnen in de Eems-Dol-

reststoffen uit landbouw, tuinbouw, industrie en land-

lard-regio met het oog op de biologische veelzijdigheid en

schap mogelijk maken. Het gaat hierbij met name om

de bestaande groene infrastructuren (‘landschappen’) die

een systematische integratie van reststromen die tot

een bijzondere bescherming vergen en tegelijkertijd toe-

nu toe niet verder worden gebruikt; ontwikkeling van

gankelijker moeten worden gemaakt voor de mensen.

nieuwe afzetmarkten voor reststoffen uit de landbouw
en levensmiddelenindustrie; nieuwe oplossingen voor

6.2.1. Overgang naar een circulaire economie

de omgang met de mest- en slibproblematiek

Het doel is om de economische processen in de Eems-Dollard-regio sterker op basis van de principes van een circu-

Duurzame landbouw: productie van duurzame grond-

laire economie te ontwikkelen en dit in het bijzonder door

stoffen, carbon farming, BioFood, duurzame vrucht-

grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. Het

wisseling

gaat om de vestiging van een alternatief model voor de li-
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Materialen: ontwikkeling en optimalisering van nieu-

competenties in waterbeheer en waterbouwkunde be-

we materialen en compounds; nieuwe en duurzame

schikbaar. Het samenvoegen van deze competenties met

materialen voor bouwen en wonen

het oog op gezamenlijke oplossingen voor gezamenlijke
toekomstige uitdagingen staat pas in de kinderschoenen.
Op de onderstaande terreinen zijn er mogelijkheden voor

Groene chemie: gebruik van stoffen met een gering ge-

een sterkere grensoverschrijdende samenwerking:

vaar voor mens en milieu, ressourcezuinige productie,
verlaging van de schadelijke stoffen, milieuvriendelijke afvoer, duurzame chemicaliën

Grondwaterbescherming (kwaliteit en kwantiteit): antropogene microverontreinigingen (antibioticaresistente ziekteverwekkers, farmaceutische stoffen, hor-

Mobiliteit: ontwikkeling van biologische brandstoffen,

monen, resten van diergeneesmiddelen, pesticiden,

bewustwording voor duurzame vormen van mobiliteit

microplastics, enz.); intensief bodemgebruik door
de landbouw (nitraat, fosfor, meststoffen), nitraatoverbelasting; verzilting; analyse van de toekomstige

Duurzame aanschaf: circulaire economische toelever-

waterbehoefte; grondwaterbuffering en grondwater-

ing als regionale strategie, alternatieve businessmo-

vorming; optimalisering van het energieverbruik van

dellen, regionale producten

waterleidingbedrijven; nieuwe concurrentie voor het
gebruik van drinkwater; bevordering van samenwerking en afweging tussen sectoren (bijv. landbouw ver-

Intensivering van cascadering: hoogwaardig gebruik

sus natuur)

van biomassa. De focus ligt op ingrediënten voor de
(fijn)chemie en farmaceutische toepassingen
Behandeling van afvalwater: proceswater, hergebruik
van afvalwater (‚fit for purpose‘ - verschillende waterkwaliteiten voor industriële processen); afvalverwerkOnderwijs: informatie over en aandacht voor duurza-

ing: zuiveringsslib (waterzuiveringsstations), ijzerslib

me productie, materialen en ‘wetten’ van de circulaire

en grind (waterleidingbedrijven); multiresistente bac-

industrie, versterking van maatschappelijke accepta-

teriën en het vierde reinigingsniveau; optimalisering

tie voor een economie op biologische basis, ontwikke-

van het energieverbruik van zuiveringsinstallaties (ge-

ling van leerlocaties voor de circulaire economie

bruik van gistingsgas)

6.2.2. Water – een onderschatte uitdaging voor
de regio

Digitalisering: drinkwatervoorziening en afvalwaterverwijdering via sensorgegevens en sociaal-economische gegevens tot analyses en visualisering;

Water is een kenmerkend en existentieel element voor

kunstmatige intelligentie voor bijvoorbeeld patroon-

de Eems-Dollard-regio. En dat geldt niet alleen vanwe-

herkenning, herkenning van afwijkingen in de infras-

ge de ligging aan de kust. De watervoorziening en het

tructuur (lekkage zoeken) enz.; intelligente besturing

waterbeheer staan voor steeds grotere uitdagingen. Dit

van buizen en pompen - verbetering van de energie-ef-

geldt zowel voor de bescherming van het water als voor

ficiëntie door smart operation; neerslagmeting, realti-

de bescherming tegen het water. Tegelijkertijd zijn in de

meradargegevens en actuele waterverbruiksgegevens

Eems-Dollard-regio aan weerszijden van de grens grote

voor het opstellen van een prognose hoeveel afvalwa-

6.2. Duurzame omgang met hulpbronnen
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ter er in een zuiveringsinstallatie terechtkomt; model-

maatregelen kunnen aanvullend bijdragen aan de verster-

lering en bewaking van het grondwater (3D-modellen

king van de biologische diversiteit, bijv. beschermingscon-

van de ondergrond); gebruik van virtual reality (bijv.

cepten voor bepaalde soorten. Groene infrastructuren in

reparatiewerkzaamheden); grensoverschrijdende ge-

de Eems-Dollard-regio zijn:

gevens (gegevensoverdracht)
Beschermde gebieden, bijv. Natura 2000-gebieden
Klimaatverandering: zeewaterintrusie, zeewaterbewaking (met name op de eilanden); stijgende zeespiegel
en bescherming tegen hoog water; drinkwatervoorzie-

Andere ecosystemen en gebieden van hoge natuurbe-

ning in kustgebieden; aanpassing aan extreme weer-

schermingswaarde buiten de beschermde gebieden,

somstandigheden, zich aan het klimaat aanpassende

bijv. oppervlaktewater, overstromingsvlakten, moe-

steden, zware regenval, waterretentie, perioden van

raslanden, kustgebieden, bossen

hitte; perioden van droogte vs. wateraanbod (waterbehoefte, piekbelasting), landbouw (beregening van
akkers) en bedrijven (beïnvloeding van procesketens)

Natuurlijke landschapselementen, bijv. waterlopen of
stukken bos die als ecocorridors voor soorten dienen

Gekwalificeerd personeel/opleiding: gebrek aan geschoolde krachten in het waterbeheer

Habitats of beschermde gebieden als voeder-, rust- of
broedgebieden voor bepaalde soorten ter ondersteuning van hun ontwikkeling en verspreiding

Governance: waterverordening; kaderrichtlijn water;
samenwerking tussen waterschappen en boeren; intelligente inspraakprocessen; aandacht vragen voor

Biotoopverbindingsassen en kunstmatige verbinding-

het thema water bij burgers; strategie voor de grenso-

selementen zoals ecoducten, die de migratie van soor-

verschrijdende bescherming van waterwegen; beheer

ten langs onoverkomelijke landschappelijke barrières

van oppervlaktewater (rivieren)

vergemakkelijken

6.2.3. Unieke groene infrastructuren

Speciale gebieden waarin maatregelen ter verbetering
van de algemene ecologische kwaliteit en doorlaat-

Groene infrastructuur draagt bij aan het ontwikkelen en

baarheid van het landschap worden aangepakt

onderling verbinden van natuurgebieden in de buurt van
de grens en aan de verbetering van de ecologische kwaliteit van het landschap in zijn totaliteit. Het doel is om de

Grotere groene infrastructuren die er in het noordelij-

capaciteit van ecosystemen te behouden, zodat deze hun

ke grensgebied uitspringen zijn bijvoorbeeld de Wad-

bijdrage kunnen leveren aan de kwaliteit van leven in de

denzee en de Dollard, maar ook het Internationale Na-

grensregio (schoon water, schone lucht enz.).

turpark Bourtanger Moor-Bargerveen

De ontwikkeling van groene infrastructuur draagt tevens
bij aan het behoud en de ontwikkeling van de biologische
diversiteit in de grensregio. Gerichte soorten gerelateerde
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6.3. Innovatieve sociale en fysieke leefbaarheidsvoorzieningen en integratie

Als plattelandsregio staat de Eems-Dollard-regio voor de

Vooral in de zorg is de digitalisering zowel een uitda-

bijzondere uitdaging sociale en fysieke leefbaarheids-

ging als een kans; technische systemen kunnen een

voorzieningen en integratie ook in de toekomst veilig te

zinvolle ondersteuning zijn voor mensen met uiteen-

stellen. Dit moet vooral worden gezien in het licht van de

lopende behoeften; technische hulpsystemen kunnen

demografische en digitale ontwikkelingen. Daarom zijn

voor veel mensen met een beperking een kans beteke-

niet alleen technologische innovaties belangrijk voor de

nen op participatie en zelfbeschikking

regio, maar ook sociale innovaties waarbij de mens centraal staat. Nieuwe oplossingen voor de sociale en fysieke leefbaarheidsvoorzieningen en integratie moeten een

Gebrek aan geschoolde krachten in de zorg: er zijn

bijdrage leveren aan de grensoverschrijdende groei van

meer innovatieve initiatieven nodig voor het werven

de Eems-Dollard-regio. Daarom moeten innovatieve leef-

van geschoolde krachten; dat betekent ook de wer-

baarheidsvoorzieningen ook worden gezien als zachte

ving van zijinstromers en de doorontwikkeling van de

vestigingsfactoren die de aantrekkelijkheid van de econo-

opleiding

mische regio vergroot.
Dit betreft de terreinen gezondheidszorg en verzorging,

Ziekenhuiszorg en -bereikbaarheid moeten ook gren-

duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, wonen en wij-

soverschrijdend op elkaar worden afgestemd

kontwikkeling en het cultureel en sociaal samenleven. Tot
de integratie behoort bovendien ook het streven naar een
grensoverschrijdende arbeids- en opleidingsmarkt, de

Strategieën en innovatieve concepten tegen het tekort

samenwerking tussen instanties aan weerszijden van de

aan artsen zijn vooral in landelijke regio’s gevraagd

grens en de voor de Eems-Dollard-regio belangrijke duurzame ontwikkeling van het toerisme.
Verbeteringen bij de inzet van hulpbronnen (artsen,

6.3.1. Nieuwe oplossingen voor gezondheidszorg en verzorging

ziekenhuizen, reddingsdiensten) en een beter continuïteitsmanagement in de gezondheidszorg en patiëntinformatie zijn nodig

Het veiligstellen van gezondheidszorg en verzorging van
de bevolking staat voor nieuwe uitdagingen met het oog
op de demografische ontwikkelingen. In het licht van de

Het potentieel van de European Medical School (EMS)

digitale ontwikkelingen biedt dit echter ook nieuwe kan-

dient ook voor de werving van artsen in plattelandsge-

sen. Vooral in de landelijke gebieden moet er worden ge-

bieden verder te worden ontwikkeld

streefd naar nieuwe oplossingen, hier kan een grensoverschrijdende uitwisseling ondersteuning bieden:
‘Healthy Ageing’: de ontwikkeling van praktische
oplossingen voor uitdagingen die met een vergrijzende samenleving samenhangen, omvat de gebieden
voeding, zorg en levensstijl, maar ook medische techniek en alle life sciences

6.3. Innovatieve sociale en fysieke leefbaarheidsvoorzieningen en integratie
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6.1.4.
Digitale
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Good
Governance
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Cultuur en
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6.3.4.
Ontwikkeling
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6.3.5.
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Overzicht en samenhang van de prioriteiten

6.3.2. Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid

Organisatie van de last mile, dat wil zeggen, het vinden van een oplossing voor de afstand van de open-

Mobiliteit van mensen is niet alleen van doorslaggevend

baar-vervoerhalte tot de ‚voordeur‘; innovatieve

belang voor de bereikbaarheid, maar ook een sleutel tot

oplossingen zijn hier met name nodig voor mensen

sociale participatie. Een innovatief aanbod voor bevol-

met een beperking, om een zo goed mogelijke bereik-

kingsgroepen zonder eigen auto (ouderen, mensen met

baarheid en mobiliteit van alle doelgroepen en deel-

een laag inkomen, migranten) is dan ook essentieel. Bo-

gebieden in de betekenis van het algemeen belang te

vendien wordt gefocust op de volgende doelstellingen:

waarborgen

Verbetering van de toegankelijkheid en daarmee de

Multimodale koppeling van het openbaar vervoer, de

(grensoverschrijdende) mobiliteit in het bijzonder van

eigen auto, fiets

ouderen en mensen met een beperking in alle deelregio‘s
Koppeling van openbaar, particulier en innovatief mo-
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biliteitsaanbod, ook in combinatie met innovatieve

Ouderen moeten in staat worden gesteld zo lang mo-

digitale informatiesystemen en nieuwe mobiliteits-

gelijk in hun huiselijke en lokale omgeving te blijven

diensten on demand

wonen; daarom moeten vooral voor ouderen humane
en betaalbare vormen van huisvesting worden ontwikkeld in combinatie met innovatieve zorgstructuren

Ontwikkeling van intelligente, gemeente- en modaliteitoverkoepelende digitale platformen voor realtimeinformatie over het mobiliteitsaanbod

Door de individualisering en pluriformisering van de
samenleving met veranderde levensmodellen is er
steeds meer vraag naar innovatieve en flexibele vor-

Innovatieve projecten in combinatie met alternatieve

men van huisvesting; dit geldt ook voor nieuwe woon-

aandrijvingssystemen zoals elektromobiliteit of wa-

concepten waarin verschillende partijen op een inno-

terstofmobiliteit

vatieve manier samenleven; de juiste stimulansen en
voorwaarden voor gemeenschappelijke huisvestingsconcepten zijn van wezenlijk belang

Ook de grote verkeersinfrastructuren en trans-Europese netwerken leveren een bijdrage aan de bereikbaarheid van de regio en de mobiliteit binnen de

Ondanks de toegenomen huisvestingsbehoefte moet

regio; voor de grensoverschrijdende continuïteit van

ernaar worden gestreefd het grondverbruik terug te

het treinverkeer zijn vooral de doorontwikkeling van

dringen; hier moeten innovatieve stimuleringsmodel-

de ‘Wunderline Groningen-Bremen’ en de verbinding

len worden ontwikkeld voor verdichting achteraf (bijv.

Emmen – Nordhorn – Rheine (via Emlichheim) – Co-

achterbouw), leegstandsbeheer en conversie en her-

evorden van belang; voor het wegverkeer heeft de in-

gebruik, ook in landelijke gebieden (creatieve concep-

zet voor de uitbouw van de E233 een grensoverschrij-

ten voor hergebruik van agrarische gebouwen)

dende dimensie

6.3.3. Innovatieve concepten voor wijkontwikkeling en wonen

6.3.4. Duurzame grensoverschrijdende ontwikkeling van het toerisme

Op de regionale woningmarkten is zich een duidelijke

De Eems-Dollard-regio oefent een grote aantrekkings-

structurele verandering aan het voltrekken ten gevolge

kracht uit op mensen van buiten de regio en is daarmee

van de vergrijzing van de bevolking en de sociaal verande-

voor een groot deel ook een toeristische regio. De toeris-

rende huisvestingsvraag. De beschikbaarheid van geschik-

tische ontwikkeling van de regio is zowel integrerend als

te en betaalbare woningen is een van de belangrijkste ac-

identiteitsbepalend. De Eems-Dollard-regio is als zodanig

tiegebieden voor het algemeen belang geworden:

echter geen toeristisch merk en moet dat ook niet worden. De grensoverschrijdende samenwerking zou eerder
moeten bijdragen aan een gemeenschappelijke beweging

Wijkontwikkeling in plattelandsgebieden: de demo-

in de richting van een duurzaam en doelgroepgericht toe-

grafische ontwikkeling stelt de landelijke gebieden

risme. De onderstaande uitgangspunten worden in dit op-

voor steeds grotere uitdagingen; nodig zijn innovatie-

zicht gezien als verdere verbeteringen:

ve concepten om het dorpsleven te behouden en de
lokale krachten en mogelijkheden te versterken

6.3. Innovatieve sociale en fysieke leefbaarheidsvoorzieningen en integratie
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Demografie: uitwisseling van innovatieve benaderingen van veranderende aanbodstructuren van de toe-

6.3.5. Verdere ontwikkeling van de grensoverschrijdende opleidings- en arbeidsmarkt

komst
In de afgelopen jaren is belangrijke vooruitgang geboekt
bij de ontwikkeling van een grensoverschrijdende opleiToeristisch aanbod zonder belemmeringen: grenso-

dings- en arbeidsmarkt, die in belangrijke mate is gerea-

verschrijdende netwerkvorming tussen dienstverle-

liseerd via het „Koepelproject Arbeidsmarkt Noord“. De

ners; ontwikkeling van hulpmiddelen voor mensen

door de grens teweeggebrachte belemmeringen zijn klei-

met een beperking, bijv. technische toepassingen in

ner geworden. Een gemeenschappelijke arbeidsmarkt be-

de hotelkamer van de toekomst

staat al in de realiteit van het leven van veel mensen. Anderzijds is er nog steeds sprake van belemmeringen (o.a.
wet- en regelgeving in relatie tot pensioenen, belastingen

Duurzaam toerisme: duurzame strategieën in het toe-

en sociale zekerheid) en ontbrekende transparantie in de

ristische aanbod als het gaat om efficiënt gebruik van

opleidings- en arbeidsmarktsituatie aan beide kanten van

hulpbronnen, bijvoorbeeld bij het herbergen van toe-

de grens. Duidelijke verschillen in sectorale branches aan

risten

beide kanten van de grens en verschillen in demografische
omstandigheden komen daar nog bij.

Landschapsgericht toerisme: grensoverschrijdende

Het doel is dan ook de grensoverschrijdende arbeids-

productpresentatie rond de typische beschermwaar-

en opleidingsmarkt in de Eems-Dollard-regio (‚360-gra-

dige landschappen van de Waddenzee en veengron-

den-arbeidsmarkt‘) continu verder te ontwikkelen. Hierbij

den

gaat het zowel om directe werkgelegenheidsgerichte maatregelen als om begeleidende ondersteunende maatregelen. Mogelijke andere activiteiten zijn:

Digitalisering: interfacemanagement; ‚open data‘; gestructureerd datamanagement; verbeterde aantrek-

Transparantie in de grensoverschrijdende arbeids-

kingskracht voor gasten door optimaal gebruik van

markt tot stand brengen

technologie, interne organisatie en hulpsystemen om
processen verbeteren; digitale toepassingen in de toeristische marketing; opleidingsoffensief voor compe-

Grensoverschrijdende samenwerking in het onderwijs

tentieoverdracht
Grensoverschrijdende stages en projecten voor schoMobiliteit: oplossingen voor een gekoppelde mobili-

lieren en studenten

teit voor een betere bereikbaarheid van de regio; gebruik van mobiliteit door mensen met een beperking
(rolstoelgebruikers, visueel beperkte en dove/slech-

Grensoverschrijdende stages en projecten voor scho-

thorende mensen); toeristische uitdagingen van de

lieren en studenten

toekomst in een vergrijzende samenleving; optimale
mobiliteitsaansluitingen
Grensoverschrijdende uitwisseling van leraren en docenten
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Innovatieve samenwerkingsverbanden tussen scho-

de arbeidsmarkt positief vormgeven

len en economie

Ondernemingen adviseren en onderbrengen in net-

6.3.6. Cultuur en ontmoeting als maatschappelijk bindmiddel

werken
Culturele en sociale ontmoetingen vormen een belangrijke basis voor het verder naar elkaar toegroeien in de
Stimulering van de taal en cultuur van het buurland in

Eems-Dollard-regio, ook als basis voor andere samen-

de beroepsomgeving

werkingsgebieden. Een intensivering van de sociaal-culturele grensoverschrijdende samenwerking en ontmoeting
is mogelijk op de volgende terreinen:

Advisering van grensgangers over arbeid-gerelateerde
aspecten van het buurland met als doelgroep werknemers, bedrijven, studenten (GrensInfoPunt, EURES)

De grensoverschrijdende culturele samenwerking
heeft een bijzondere betekenis voor de perceptie van
de Eems-Dollard-regio als gemeenschappelijke ruim-

Ontwikkeling van samenwerking tussen scholen (ook

te; de aard van de grensoverschrijdende samenwerk-

structureel)

ing omvat culturele contacten, culturele overdracht en
culturele bemiddeling

Maatregelen ter bestrijding van het dreigende tekort
aan geschoolde krachten in aanvulling op regionale

Het culturele erfgoed en de culturele infrastructuur

en nationale initiatieven

creëren een identiteit voor de Eems-Dollard-regio en
zijn een belangrijke vestigingsfactor; hiertoe behoren
cultuurgoed en culturele instellingen op artistiek, his-

Gezamenlijke retentie van geschoolde krachten (geen

torisch, bouwhistorisch en landschappelijk gebied

concurrentie als het gaat om geschoolde krachten) en
strategieën om jonge mensen aan de regio te binden
Naast de selectieve samenwerking van culturele instellingen is er tot nu toe slechts een begin gemaakt
Grensoverschrijdende erkenning van kwalificaties en

met structurele culturele netwerken, die dus alleen

diploma‘s en daarmee vermindering van mobiliteits-

nog maar kunnen worden uitgebreid

belemmeringen
Het is een essentieel doel om mensen met behulp van
Taalverwerving in het gehele opleidingstraject, leren

cultuur nog meer over de grenzen heen te krijgen, met

van de taal van het buurland, vooral door kinderen en

name jongeren; eerste strategieën op dit gebied zijn al

jongeren

uitgeprobeerd; het is de bedoeling op deze ervaringen
voort te borduren

Uitwerkingen van de digitalisering en robotisering op
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Een brede kennis van de taal van de buren in de be-

Samenwerking door de politie, openbare veiligheid

volking is gewenst en maatregelen daarvoor zijn het

en grensoverschrijdende preventieve veiligheid (voor-

waard om ondersteund te worden; bovendien zijn ook

komen van catastrofes, brandweer, bescherming bij

de regionale talen een beschermingswaardig cultuur-

hoogwater etc.)

goed
Verbetering van de efficiëntie van openbare instellinHet is de bedoeling om naast culturele ontmoetingen

gen door samenwerking op het gebied van recht en

ook op andere gebieden een nog sterkere uitwisseling

bestuur

van burgers in de Eems-Dollard-regio te ondersteunen; het gaat hierbij om de gebieden sociale cultuur,
sport, creatieve sector en integratie

Grensoverschrijdende afstemming en samenwerking
op de gebieden menselijke geneeskunde, diergeneeskunde en levensmiddelenveiligheid, ook met het oog

Laagdrempelige concepten en microprojecten zijn

op preventie en bestrijding van epidemieën

dan ook nog steeds de moeite van het ondersteunen
waard; dit heeft betrekking op alle doelgroepen; een
bijzondere betrokkenheid is gewenst met betrekking

Grensoverschrijdende gemeentelijke samenwerking,

tot het laten participeren van jongeren

vooral op het gebied van gemeentelijke ontwikkeling,
maar ook een door de gemeente gestimuleerde versterking van economische samenwerking, in het bij-

Innovatieve benaderingen van burgerparticipatie, lo-

zonder in de buurt van de grens

kale initiatieven en andere vormen van samenwerking
tussen maatschappelijke organisaties worden grensoverschrijdend getest en uitgewisseld

Ondersteuning van de grensoverschrijdende samenwerking van maatschappelijke instellingen voor de
burgermaatschappij, zowel ‘klassieke’ structuren als

6.3.7. Institutionele samenwerking en ‘Good
Governance’

innovatieve vormen van burgerlijk engagement; in het
bijzonder ook de grensoverschrijdende bevordering
van het democratische en Europese gedachtegoed

Een belangrijk kenmerk van grensoverschrijdende integratie is de verdere ontwikkeling van de structurele, institutionele en gemeentelijke samenwerking. Dit betreft ook de

Verbetering van het grensoverschrijdend uitwisselen

ontwikkeling van innovatieve grensoverschrijdende ‘go-

van informatie en data

vernance’-structuren. Het doel daarbij is de grenzen voor
de instanties en daarmee voor het leven van de burgers
steeds verder te laten ‘verdwijnen’. Juridische en andere
belemmeringen door de grens moeten zo goed mogelijk
worden beslecht. De vorming van grensoverschrijdende
samenwerkingsverbanden en structuren is mogelijk op de
volgende terreinen:
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