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Geachte voorzitter/leden,

De provincies Groningen, Fryslán en Drenthe werken in SNN-verband samen aan
de voorbereidingen voor de nieuwe Europese programmaperiode 2O21-2O27.|n
deze gezamenlijke brief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.
ln het voorjaar van 2020 bent u per brief van 21 april 2020 met kenmerk
1715.412020000897, geïnformeerd over de stand van zaken en de kansen voor
Noord-Nederland in de nieuwe Europese begrotingsperiode, in het bijzonder
over de Research and lnnovation Strategy for Smart Specialisation (RlS3) voor
Noord-Nederland en de ontwikkeling van het programma voor onze inzet van
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). ln december 2020 bent
u in een gezamenlijk webinar voor de noordelijke Statenleden vervolgens verder
op de hoogte gebracht over de uitkomsten van de lobby en de stand van zaken
van verschillende Europese Unie(EU)-fondsen. Op 10 juni 2021 is er voor uw leden
een webinar gehouden over de EU-fondsen: Drentse doelen met EU-middelen.
Daarin zijn onder andere de belangrijkste fondsen toegelicht, is besproken hoe
het werkt in Brussel en is de koppeling tussen onze beleidsdoelen en de fondsen
gelegd.

Waar staan wij momenteel in het proces?
Op basis van onze RlS3 zijn wij samen met onze stakeholders aan de slag gegaan
met het opstellen van het EFRO-programma voor Noord-Nederland. De colleges
van Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslàn en Drenthe hebben besloten
over een definitief programma. Dit programma wordt aangeboden aan de
Europese Commissie. Wij verwachten in het voorjaa r van 2O22 uitsluitsel, zodat
wij vervolgens daadwerkelijk van start kunnen gaan.
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Het EFRO-programma dat wordt ingediend bij de Europese Commissie, de RlS3

Noord-Nederland en overige informatie omtrent de komende Europese program-
maperiode is te raadplegen op de website van het SNN: EUROPA 2021-2027 | SNN

Wat staat er in het EFRO-programma 2021-2027?
Het EFRO-programma voor Noord-Nederland is een innovatieprogramma - ge-

baseerd op de leidende principes van de RlS3 - voor het regionale mkb. Doel van

ons EFRO-programma is het vergroten van het vermogen van onze bedrijven om
te innoveren en het versterken van het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem.
Hiermee bedoelen wij de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen,
overheden en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk tot nieuwe oplos-

singen te komen.
Die nieuwe oplossingen zoeken wij binnen de bandbreedte van een viertal tran-
sities op het gebied van circulaire economie, duurzame energie, gezondheid en

digitalisering. Dit zijn de transities zoals benoemd in onze RlS3. Op deze manier

verwachten wij oplossingen te vinden die zowel economisch als maatschappelijk
impact genereren. Oftewel, oplossingen die het innoverend vermogen versterken

en daarmee bijdragen aan de brede welvaart van onze regio.

Het EFRO-programma 2021-2027 behoudt de goede elementen van het program-
ma20'14-2O20 en ontwikkelt zich door. Wij maken met dit EFRO-programma een

verschuiving van het voornamelijk stimuleren van individuele innovatietrajecten
(gericht op ondernemingen die al structureel met innovatie bezig zijn) naar het
vergroten van de groep van innovatieve bedrijven in Noord-Nederland. Behalve

voor innovatietrajecten komen er in het nieuwe programma ook mogelijkheden
voor het wegnemen van obstakels die verhinderen dat bedrijven innoveren. Het
gaat om investeringen in innovatief ondernemerschap, human capital, digitali-
sering en interregionale samenwerking. En nog meer dan voorheen willen wij
met het EFRO-programma inzetten op samenwerking. Samenwerking tussen be-

drijven onderling en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en maat-
schappel ij ke organisaties.
Het programma zet in op de schaalvan geheel Noord-Nederland, omdat het
innovatie-ecosysteem en de economische structuur van de drie noordelijke
provincies nauw met elkaar verweven zijn. De kracht van onze regio ligt in
samenwerking.

Wat is er beschikbaar en hoe gaan wij aan de slag?
Voor de komende periode van zeven jaar is vanuit de Europese Commissie een

bedrag van € 108 miljoen beschikbaar voor Noord-Nederland. Het Rijk voegt hier
€ 19,5 miljoen aan cofinanciering aan toe, waardoor het totale bedrag uitkomt
op€127,5 miljoen. Binnen het noordelijke programma is rekening gehouden met
de status van Drenthe en Fryslán als overgangsregio. Hierdoor is het programma

inhoudelijk verbreed en is er per saldo meer budget beschikbaar gekomen.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (5NN) is de uitvoerende organi-
satie voor het EFRO-programma. Dit betekent dat vanuit het SNN verschillende

calls, regelingen, tenders, etc. worden opengesteld waarop bedrijven en samen-

werkende organisaties kunnen inschrijven. wij noemen dit instrumenten.
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Het is nu dus van belang dat wij de juiste instrumenten ontwikkelen die passen

bij de doelen van ons programma. Ook hierin staan samenwerking en dooront-
wikkeling centraal. Samenwerking, want als overheid zijn en blijven wij in
gesprek met de verschillende stakeholders om de juiste instrumenten zo nauw-

keurig mogelijk te bepalen. Doorontwikkeling, want wij maken hierbij gebruik
van wat goed ging in de afgelopen periode en bouwen hierop verder.

Todra de Europese Commissie groen licht heeft gegeven voor ons EFRO-pro-

gramma, verwachten wij de eerste instrumenten in het tweede kwartaal van

2022 open te stellen voor ons bedrijfsleven.

Welke fondsen zijn er nog meer beschikbaar?
EFRO is niet het enige Europese fonds waarover wij de komende jaren beschikken

om onze regio verder te versterken. ln deze brief willen wij u daarom ook graag

informeren over de stand van zaken van andere regionale fondsen die beschik-

baar komen en waar wij als provincies een rol in hebben, te weten: REACT EU,

Just Transition Fund (JTF), Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en

INTERREG A.

REACT EU

REACT EU is onderdeel van het NextGenEU-pakket van de Europese Commissie.

NextGenEU is een herstelprogramma voor de korte termijn om de (economische)

gevolgen van de coronapandemie te verlichten (2020-2023). REACT EU-middelen

zijn specifiek bedoeld voor regio's, waarbij de (verdelings)systematiek van EFRO is

aangehouden. Dit betekent dat er voor Noord-Nederland € 51 miljoenr beschik-

baar is om te investeren in het innovatievermogen van ons bedrijfsleven. Wij
hebben REACT EU ingezet als een brug tussen het oude en het nieuwe EFRO-

programma . Zo zijn bestaande subsidieregelingen opnieuw opengesteld (VlA en

call Valorisatie) en is een nieuw instrument ontwikkeld (Open lnnovatiekans).

Er was veel vraag naar deze instrumenten en inmiddels is het grootste deel

beschikt.

JTF

Het JTF komt voort uit de Europese Green Deal, die moet zorgen voor een

klimaatneutraal Europa in 2050. Het Just Transition Fund (JTF), het 'fonds voor
een rechtvaardige transitie', is een Europees fonds dat die gebieden ondersteunt
die sociaal-economisch het zwaarst door de overgang naar klimaatneutraliteit
worden getroffen en voorkomt dat de regionale verschillen binnen de EU groter
worden. ln Noord-Nederland is dit de provincie Groningen (stopzetten gas-

winning en industrie-opgave) en daarmee samenhangend het industriecluster
Emmen. Om aanspraak te kunnen maken op de financiële middelen uit het
fonds, dient Nederland als lidstaat eerst een zogenaamd territoriaal plan ter
goedkeuring aan te leveren bij de Europese Commissie.

Het gaat hierbij om € 45 miljoen aan Europese middelen en € 6 miljoen cofinanciering van het
Rijk.
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Dit plan wordt in samenspraak met de regionale autoriteiten opgesteld en

beschrijft hoe en waarvoor de gelden gebruikt zullen worden. Belangrijk hierbij
is vooral het identificeren van de meest kwetsbare regio's en hun behoeften aan

investeringen. Dit plan gaat over inhoudelijke oplossingen voor de specifieke just

transition-opgave zoals vastgesteld door de Europese Commissie en het Rijk.

ln Noord-Nederlands verband wordt gewerkt aan het regionale plan als onder-
deel van dit territoriale plan en dit zal zich dan ook doorvertalen naar noorde-
lijke projecten.
De lidstaat Nederland voert op het gehele proces de regie en heeft uit de natio-
nale envelop van € 623 miljoen voor het JTF € 330 miljoen voor de uitvoering van

het plan voor de JTF-regio Groningen en het industriecluster Emmen beschikbaar
gesteld. De komende maanden zullen het plan en het subsidieprogramma in
afstemming met de Europese Commissie verder vorm moeten krijgen. De regio's

zijn hierbij afhankelijk van het proces zoals dat door de lidstaat wordt gevolgd.

Meer informatie is te vinden op deze pagina.

- GLB

Bij brieven van 12 januari 2021, kenmerk215.312021000020, en 6 oktober 2O21,

kenmerk 4015J012021001779, hebben wij u geïnformeerd over de voortgang
van het proces rondom de ontwikkeling van het nieuwe GLB en het Nationaal
Strategisch Plan (NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendige boeren sterker
belonen met subsidies gericht op agrariërs die zich inspannen om de omslag te
maken naar een duurzame bedrijfsvoering. Om deze en volgende generaties te
kunnen voorzien van genoeg voedsel én de boer van een goed inkomen, worden
de uitdagingen op het gebied van natuur, milieu en klimaat vertaald naar het
NSP 2023-2027.

Wij hebben in de eerdere brieven aangegeven dat de nieuwe GLB-periode op

1 januari 2023 van start gaat. De provincies, vertegenwoordigd door lnterprovin-
ciaal Overleg (lPO), Rijk en de waterschappen, hebben zich er in de afgelopen
maanden voor ingespannen om het GLB-NSP begin 2022 in Brussel ter goed-

keuring te kunnen indienen. De publieksversie en meer informatie over het GLB

en het NSP zijn te vinden op de website Toekomst GLB.

ln december 2021moet er nog een aantal cruciale besluiten worden genomen

over de inhoud van het GLB-NSP. Deze versie van het GLB-NSP zal vervolgens ter
inzage worden gelegd voor de verplichte nationale consultatie. Gedurende de

consultatieperiode kunnen partijen hun zienswijze naar voren brengen.

INTERREG A
Op 6 juli 2021 hebben wij u per brief met kenmerk2715.512021001266 geïnfor-
meerd over de stand van zaken van de ontwikkeling van het programma lnterreg
Vl A 2021 -2027. Het I NTERREG A Deutsch land-Nederland-program ma stim u leert
door de Duits-Nederlandse samenwerking van overheden, het bedrijfsleven,

kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de economische vitaliteit en

sociale cohesie van het grensgebied. Gecombineerd met nationale en regionale
cofinancieringsmiddelen is er binnen het INTERREG A-programma in de komende
periode een totaalbudget beschikbaar van € 465 miljoen.
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Begin juli 2021 is het concept operationeel programma lnterreg Vl A
Deutschland-Nederland ingediend bij de Europese Commissie. Momenteel
worden op basis van de reactie van de Europese Commissie op het concept aan-
passingen aangebracht in het concept operationeel programma. De programma-
partners van lnterreg A Deutschland-Nederland streven ernaar het definitieve
operationeel programma begin 2O22in te dienen bij de Europese Commissie.

Ondertussen heeft de Europese Commissie de programmapartners erover geïn-

formeerd dat de openstelling van de eerste lnterreg A-programma's op zijn
vroegst aan het einde van het eerste kwartaal van2022 te verwachten is, omdat
dan pas de bijlagen van de lnterreg-A verordening, de zogenaamde delegated
acts, afgerond zullen zijn. Daarin worden onder andere de verdeling van mid-
delen en de gebiedsindeling van de programma's vastgelegd. De daadwerkelijke
start van het programma lnterreg Vl A Deutschland-Nederland kan op zijn
vroegst daarna zijn. Voor de meest actuele informatie over het nieuwe pro-
gramma verwijzen wij u graag naar de website lnterreg Deutschland-Nederland.

Met de Rl53 als overkoepelende strategie en de beschikbare fondsen als middel
werken wij de komende Europese programmaperiode verder aan de innovatie-
kracht van onze regio. De versterking van de brede welvaart is daarbij onze
missie.

Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll


