
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 8 november 2022  
Ons kenmerk 44/5.10/2022001674  
Behandeld door team Economie 
Onderwerp: Chemport Europe Samenwerkingsovereenkomst 2022-2024  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Wij willen u met deze brief informeren over de toetreding van de provincie  
Fryslân en de gemeente Heerenveen tot Chemport Europe.  
 
Ons economisch beleid heeft vorm gekregen door middel van de Economische 
Koers Drenthe 2020-2023. Via een aantal deelagenda’s is de Koers verder uit- 
gewerkt. Eén van die agenda’s is de Groene Economische Agenda. Deze Groene 
Economische Agenda geeft aan op welke manier wij willen bijdragen aan de ver-
groening van onze economie, een belangrijk item in ons collegeprogramma. Wij 
zetten in op een drietal actielijnen: de versterking van groen ondernemerschap, 
het werken aan kennis, innovatie en scholing, en de verdere versterking van het 
bovenregionale groene ecosysteem. Binnen deze lijnen zien wij grote kansen 
voor de chemiesector. De productie en het gebruik van nieuwe biobased pro-
ducten en nieuwe technieken van hergebruik van bestaande plastics en vezels  
leveren een grote bijdrage aan een duurzame samenleving én aan onze econo-
mische ambitie. Ons chemiecluster heeft een grote expertise op dit terrein. 
 
In 2017 hebben de provincies Drenthe en Groningen, de gemeenten Emmen en 
Delfzijl, kennisinstellingen én bedrijfsleven besloten hun krachten te bundelen 
om gezamenlijk de groene chemieclusters en biobased activiteiten verder te 
brengen. Daartoe is Chemport Europe opgericht. Chemport Europe richtte zich in 
eerste instantie op gezamenlijke promotie/branding en gerichte acquisitie, later 
ook op doorontwikkeling van het chemiecluster. Het sluit perfect aan bij onze 
ambitie om het bovenregionale groene ecosysteem verder vorm te geven.  
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Chemport Europe bleek een succes en in 2020 hebben alle betrokken partijen  
besloten de samenwerking te continueren voor de periode 2020-2024. Onder- 
tussen zijn wij een aantal jaren verder en krijgt Chemport Europe steeds meer 
statuur. Dat heeft ertoe geleid dat vanaf nu vier inhoudelijke pijlers centraal 
staan, te weten circulaire plastics, biobased materialen, waterstof en CO2. Wij  
willen naar een bredere samenwerking in Noord-Nederland en zijn verheugd dat 
de provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen te kennen hebben gegeven 
graag te willen aansluiten. Alle partijen hebben hier positief op gereageerd.  
Formeel is dit bekrachtigd door de ondertekening van een aangepaste versie van 
de samenwerkingsovereenkomst voor de resterende periode tot eind 2024. Dit is 
een volgende stap in de ambitie om ons noordelijk ecosysteem voor de groene 
chemie tot de topregio’s van Europa te laten behoren. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


