
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 17 maart 2022  
Ons kenmerk 11/5.1/2022000394  
Behandeld door team Economie   
Onderwerp: Just Transition Fund; vaststelling regioplan en persbericht  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de vaststelling van het regioplan voor het  
Just Transition Fund (JTF) van JTF-regio Groningen-Emmen door Burgemeester en 
Wethouders (B&W) van Groningen en Gedeputeerde Staten (GS) van Groningen 
en het gezamenlijke persbericht hierover. 
 
Conform de afspraken tussen het Rijk (Economische Zaken en Klimaat en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid) en de zes JTF-regio’s, zijn op 15 maart 2022 in alle 
zes regio’s de JTF-regioplannen vastgesteld. Het regioplan van JTF-regio  
Groningen-Emmen is vastgesteld door B&W van Groningen en GS van Groningen, 
gelijktijdig met het regionale deel van het Operationeel Programma (OP) voor 
JTF. De regioplannen zijn hierin vertaald op grond van een Europees format.   
 
Het regioplan is een onderdeel van het landelijke JTF-plan, dat samen met het OP 
door het Rijk op 22 maart 2022 wordt ingediend bij de Europese Commissie. De 
Europese Commissie moet de plannen dus nog vaststellen en komt medio mei 
met een formele reactie. De verwachting is dat de vaststelling in augustus  
plaatsvindt en dat vanaf september de eerste JTF-subsidie-instrumenten door het 
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) worden opengesteld. Wij gaan u 
hierover voor de zomer verder informeren. 
 
Het Noorden heeft dan tot 2027 de tijd om € 330 miljoen in te zetten om de eco-
nomische en sociale gevolgen van de klimaattransitie op te vangen en te werken 
aan een groene economie, die bijdraagt aan de brede welvaart met nieuwe 
werkgelegenheid. In het regioplan staat beschreven via welke drie sporen wij dit 
willen aanvliegen. Hierna een korte samenvatting van die sporen. 
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Spoor 1: Economisch perspectief 
Doelstelling: Het transformeren van de regionale economie om het verlies van 
directe en indirecte activiteiten als gevolg van de stopzetting van de gas- 
winning en de energietransitie op te vangen en om ook in de toekomst te  
zorgen voor voldoende verdienvermogen, werkgelegenheid en leefbaarheid.  
 
Spoor 2: Groen perspectief 
Doelstelling: het versnellen van de transitie met investeringen in nieuwe tech-
nologie, systemen en infrastructuur met als doel de decarbonisatie van be-
staande industriële ketens, het bevorderen van circulariteit en het gebruik van 
duurzame energie en grondstoffen. 
 
Spoor 3: Menselijk kapitaal en maatschappelijk perspectief 
Doelstelling: de transitie in de regionale economie faciliteren door een weer-
bare en wendbare beroepsbevolking te ontwikkelen, die beschikt over de juiste 
vaardigheden, kennis en motivatie om werkzaam te kunnen zijn in (nieuwe) 
duurzame banen. Tevens wordt ingezet op het ontwikkelen van maatschap- 
pelijk draagvlak voor nieuwe energiebronnen en de steeds verdergaande digi-
talisering, die in veel arbeidsprocessen van de toekomst een bepalende rol 
speelt. 

 
De provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, de gemeente Emmen en de noorde-
lijke arbeidsmarktregio’s hebben de afgelopen twee jaren nauw samengewerkt 
om dit regioplan te ontwikkelen. Daarbij zijn ook Drentse stakeholders be- 
trokken geweest.  

 
Voor de provincie Drenthe is het van groot belang dat de relatie van de ge-
meente Emmen met Groningen nu aantoonbaar is vastgelegd en straks ook  
erkend wordt door de Europese Commissie. Dit Drentse belang is door onze noor-
delijke partners goed opgepakt en wij hebben samen voor de positie van Emmen 
gestreden. Wij zien dan ook vol vertrouwen uit naar de volgende fase: het verder 
uitwerken van het instrumentarium en vormgeven van de uitvoering.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Persbericht 
wa.coll. 
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  Groningen, 15 maart 2022 

 

Regioplan voor fonds rechtvaardige economietransitie: 330 miljoen euro voor Noord-Nederland 

 

De colleges van de gemeente en de provincie Groningen hebben vandaag het regioplan vastgesteld voor het 

Europese Fonds voor een Rechtvaardige Transitie, het Just Transition Fund (JTF). Vanwege het stopzetten van 

de gaswinning en een noordelijke economische structuur die nu sterk afhankelijk is van fossiele grond- en 

brandstoffen, worden naar schatting zo'n 20.000 banen geraakt. Het Noorden heeft tot 2027 de tijd om 330 

miljoen euro in te zetten om de economische en sociale gevolgen van de klimaattransitie op te vangen en te 

werken aan een groene economie die bijdraagt aan de brede welvaart, met nieuwe werkgelegenheid. 

Het Rijk dient de JTF-regioplannen op 22 maart in bij de Europese Commissie ter beoordeling. 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) gaat het JTF uitvoeren, naar verwachting is de openstelling 

in september. 

 

Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol: ”Door de snelle afbouw van de gaswinning in Groningen worden zo’n 20.000 

banen en dus mensen geraakt. De banen verdwijnen of veranderen van aard. Dat vraagt om aanpassingen zodat 

iedereen aan het werk kan blijven. Dit komt bovenop de sociaaleconomische uitdagingen die we hier in Noord-

Nederland al kennen en hierdoor is de impact van de transitie naar een klimaat neutrale economie extra groot”.  

 

Kansen regioplan 

De transitie biedt kans op nieuwe banen en economische activiteiten, dat is het uitgangspunt van dit JTF-

regioplan. Daarom gaat het Noorden met het JTF investeren in onder meer duurzame producten, processen, 

onderzoek, innovatie, scholing, én in de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.   

Wethouder Werk en voorzitter van de Arbeidsmarktregio Carine Bloemhoff: "Daarmee draagt het fonds bij aan 

een groene regionale economie met voldoende verdienvermogen, werkgelegenheid en leefbaarheid. Dit alles 

kan niet zonder mensen die dit nieuwe werk kunnen doen. Daarom is het regioplan erop gericht iedereen  
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de mogelijkheid te bieden de juiste (ook digitale) vaardigheden en kennis op te doen die nodig zijn. Ook de 

toegankelijkheid van nieuwe energie, ook voor mensen met een kleine beurs, is een belangrijk onderdeel van 

het plan." 

 

Getroffen sectoren 

De sectoren die direct getroffen worden door het stoppen van de gaswinning zijn bijvoorbeeld de productie en 

distributie van handel in aardgas. Daarnaast heeft het veel impact op de industrie, met name de 

procesindustrie, een belangrijke banenmotor in Noord-Nederland. Ook zijn er de indirect getroffen sectoren, 

zoals de industriële dienstverleners en toeleveranciers van direct getroffen bedrijven.  

 

Samenwerking 

Het JTF-regioplan is opgesteld in samenwerking met verschillende organisaties en overheden in Noord-

Nederland. De partners in het JTF-regioplan voor het Noorden zijn de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân, 

de gemeente Emmen en de Arbeidsmarkttafel Noord-Nederland (een publieke samenwerking tussen de drie 

Noordelijke Arbeidsmarktregio’s, (de gemeente en UWV) en de drie noordelijke provincies).  

 

Zes JTF-regio's 

Het fonds komt voort uit de Europese Green Deal en is bestemd voor de regio's met de grootste 

sociaaleconomische uitdagingen als gevolg van de klimaattransitie. De provincie Groningen is samen met de 

gemeente Emmen de grootste van de zes regio's in ons land die aanspraak maken op het fonds. De andere 

regio's zijn IJmond, Groot-Rijnmond, Zeeland, West Noord-Brabant en Zuid-Limburg, zij krijgen ieder 58,5 

miljoen euro. 
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