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het SNN, namens de provincies Drenthe, 

Fryslân en Groningen. De nieuwsbrief 

verschijnt een keer per maand  .
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afdeling Communicatie SNN

Het kabinet onderschreef eind vorig jaar dat we hier in het Noorden een 

belangrijke bijdrage leveren aan economische ontwikkelingen in Nederland en 

aan de maatschappelijke uitdagingen waar Europa voor staat. Sharon Dijksma, 

staatssecretaris van Economische Zaken, honoreerde de innovatieve kracht 

van Noord-Nederland. De Tweede Kamer stemde in met haar voorstel om het 

Noorden een bijdrage van ongeveer € 122 miljoen uit het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling te laten ontvangen. Goed nieuws voor de noordelijke 

economie. De staatssecretaris heeft onze jarenlange samenwerking tussen 

overheid, bedrijfsleven en onderwijs gesteund. Een mooi resultaat van een 

gezamenlijke lobby vanuit het Noorden waar ik erg trots op ben. 

  

Dit geld uit Brussel wordt in de periode van 2014 tot 2020 ingezet voor het 

realiseren van innovaties met maatschappelijk en economisch rendement. 

Daarmee kan Noord-Nederland de ambities op het terrein van gezond voedsel, 

schoon water, goede gezondheid en duurzame energie samen met bedrijfs-

leven en onderwijs waarmaken. Thema’s waar we als Noorden al sterk in zijn 

en die passen bij de Europese ambities. Via Brussel kunnen we in het Noorden 

zorgen voor banen en voor praktische oplossingen voor deze maatschappelijke 

problemen. 

In de nieuwe Europese programmaperiode zullen we veel meer dan voorheen 

moeten concurreren met andere EU-regio’s op basis van goede voorstellen. De 

Research & Innovation Strategy for Smart Specialisation (RIS3) helpt ons daarbij. 

Onze regio heeft alle kwaliteiten in huis om een van de voorlopers in Europa te 

zijn. Deze strategie richt zich op een duurzame economische ontwikkeling met 
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maatschappelijk rendement. Onder leiding van de Taskforce RIS wordt 

gewerkt aan de noordelijke innovatieagenda 2014-2020. 

Om onze doelen te bereiken zijn de Europese programma’s een 

belangrijk instrument. Het nieuwe EFRO-programma ligt ondertussen 

voor goedkeuring bij de Europese Commissie. Het loket zal dit najaar 

opengaan. Als managementautoriteit haalde het SNN het laagste 

landelijke foutpercentage in de verantwoording van haar projecten, 

slechts 0,21%. Hieruit blijkt dat het huishoudboekje van het SNN rond het 

Europese programma op orde is. Dat geeft vertrouwen voor de komende 

programmaperiode. 

 

In deze nieuwsbrief kunt u de recente besluiten uit de vergaderingen van 

ons Dagelijks Bestuur lezen, die vanaf nu maandelijks zal verschijnen. 

John Jorritsma

Voorzitter SNN
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Transitieproces

In een open proces van co-creatie werken  

bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschap- 

pelijke organisaties en overheden met 

elkaar samen aan de noordelijke innovatie-

agenda. Ieder vanuit zijn of haar eigen rol 

en bijdrage. Deze integrale agenda is er 

voor het benutten van onderzoek, het 

realiseren van innovaties en het stimuleren 

van ondernemerschap. Economische groei 

met maatschappelijk effect, bijdragend aan 

het welbevinden van Noord-Nederland, is 

hierbij het doel. In onze  netwerksamen- 

leving past een horizontale aanpak en 

netwerksamenwerking. Dit vraagt om 

bestuurlijke en economische vernieuwing. 

Hierdoor is de gezamenlijke ontwikkeling 

van de innovatieagenda ook een gezamen-

lijk zoekproces naar de invulling van 

veranderende rollen. Traditionele belangen 

en institutionele grenzen worden 

doorbroken. De overheid fungeert hierbij 

niet meer als centrale speler. Bedrijfsleven 

en kennisinstellingen nemen het 

voortouw. Overheden richten zich op een 

verbindende, stimulerende en faciliterende 

rol. 

Slimme oplossingen voor 

maatschappelijke uitdagingen

In de RIS3 staan vier maatschappelijke 

opgaven centraal op het gebied van:

1. Gezondheid, demografie en welzijn

2.  Voedselzekerheid, duurzame landbouw 

en bio-economie

3. Zekere , schone en efficiënte energie

4. Schone en veilige watervoorziening

Noord-Nederland kan zich in Nederland 

en Europa met haar kwaliteiten, zoals 

toepassingsgerichtheid en menselijke maat, 

onderscheiden. Zo is er bij de ontwikkeling 

van innovaties een nauwe samenwerking 

met de markt (proeftuinen) en veel 

aandacht voor het toepasbaar maken van 

innovaties (waardecreatie of valorisatie).

Proces van co-creatie

Het proces wordt aangestuurd door de 

tijdelijke Taskforce RIS3. Hierin zitten 

afgevaardigden van bedrijfsleven, kennis-

instellingen  en overheden. Verder zijn 

er verschillende integrale werkgroepen 

die zich bezighouden met de vraag wat 

er nodig is om Noord-Nederland te 

ontwikkelen in de richting van een open 

innovatieklimaat. Mensen staan centraal: 

de mens als werkgever, werknemer, 

innovator, netwerker en eindgebruiker. 

Het RIS3 proces is zodoende een menselijk 

proces. Daar zit ook de kracht van Noord-

Nederland.

Powersessies Innovatieagenda RIS3

In de afgelopen periode zijn powersessies 

georganiseerd waarbij bedrijfsleven 

en kennisinstellingen met veel energie 

en enthousiasme hebben gewerkt 

aan de maatschappelijke opgaven en 

de vertaling daarvan in economische 

kansen voor Noord-Nederland. In 

deze sessies is de basis gelegd voor 

de innovatieagenda. De komende tijd 

staan bijeenkomsten met de noordelijke 

raden en staten, maatschappelijke 

organisaties, kennisinstellingen en 

een brede bijeenkomst met spraak- 

en smaakmakers uit het noordelijk 

bedrijfsleven op het programma. Alle input 

dient als bouwstenen voor de integrale 

innovatieagenda van Noord-Nederland. 

Naast een advies over de noordelijke 

innovatieagenda komt de Taskforce 

RIS3 rond de zomer met een advies over 

het bijbehorend instrumentarium en de 

organisatie van het innovatie-ecosysteem 

van Noord-Nederland.

Vertaling van de ‘Research & Innovation Strategy  
for Smart Specialisation’

Noord-Nederland werkt samen aan de vertaling van de ‘Research & 

Innovation Strategy for Smart Specialisation’ (RIS3) in een integrale  

en dynamische innovatieagenda (2014-2020)



Nieuwsbrief4

De Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040  

beschrijft de gezamenlijke opgaven van het 

Rijk en het SNN in het ruimtelijk-fysieke 

domein, met een horizon tot 2040. Dit 

betekent dat het accent ligt op opgaven 

waarbij regionale en nationale belangen 

elkaar raken en waarvoor een gezamenlijke 

inzet van Rijk en regio gewenst is. De 

gebiedsagenda geeft de ruimte om de 

ambities van de betrokken partijen uit te 

wisselen, te delen en overeenkomsten te 

zoeken, om zo te komen tot gezamenlijke 

opgaven voor de periode tot 2040. Het is 

een kader voor het strategische deel van 

het jaarlijks bestuurlijk overleg tussen Rijk 

en regio over het Meerjarenprogramma 

Infrastructuur Ruimte en Transport (BO 

MIRT). Er zijn drie prioritaire thema’s 

benoemd voor Noord-Nederland. Dit zijn  

Energie, Water en Economische structuur- 

versterking van de steden in combinatie 

met (internationale) bereikbaarheid.

Naast het belang van de inhoudelijke 

component versterkt de gebiedsagenda de 

samenwerking op landsdelig niveau door te 

werken aan één integrale agenda, als 

uitwerking van de Noordervisie 2040. De 

gebiedsagenda laat zien waar de speer-

punten voor economische en ruimtelijke 

ontwikkeling liggen binnen Noord-

Nederland.

De gebiedsagenda moet een uitnodigend 

perspectief bieden dat initiatieven van 

Het totale budget van het REP-rijksdeel 

bedroeg € 152.055.000. Hiervan is  

€ 45.000.000 door EZ belegd. De overige  

€ 107.055.000 is aan het SNN gedecentra- 

liseerd. Hiervan is inmiddels € 53.000.000 

vastgelegd (Wetsus en Dairy Campus). 

Daarnaast ligt er momenteel een aanvraag 

voor Energy Academy Europe bij het SNN, 

waarvoor EZ reeds een principetoezegging 

heeft gedaan. Dit betreft een aanvraag 

markt en overheden stimuleert. Daarmee 

wordt de basis gelegd voor samenwerking 

tussen Rijk en regio, maar ook tussen 

overheden, markt en samenleving. De 

gebiedsagenda is daarbij leidend voor de 

bestuurlijke gesprekken van Rijk en regio 

over het ruimtelijk / infrastructurele 

domein. Vraagstukken op het vlak van 

R&D, innovatie en valorisatie, onderwijs en 

arbeidsmarkt bespreken Rijk en regio aan 

andere tafels, waaronder die van de 

van € 14.500.000. Dit betekent dat 

ongeveer driekwart van het budget is 

vastgelegd. Er is nog € 39.555.000 aan 

budget beschikbaar. Hierop moeten de 

uitvoeringskosten voor het SNN nog in 

mindering worden gebracht. 

De Verordening voor het REP-SNN is ter 

vaststelling naar de Staten toegezonden. 

Innovatieagenda. De gebiedsagenda is een 

product van Rijk en regio. Eind mei zal de 

Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040 

klaar zijn. Na een akkoord van de Bestuurs-

commissie  Stedelijke Ontwikkeling en 

Mobiliteit wordt de gebiedsagenda 

besproken in een hoog ambtelijk overleg 

tussen Rijk en regio. De definitieve vaststel-

ling vindt plaats voor de zomer plaats in een 

apart bestuurlijk overleg MIRT met het Rijk 

of in het bestuurlijk overleg komend najaar. 

Ruimtelijk Economisch Programma

Alle regio’s in Nederland stellen, 
samen met het Rijk, een gebieds-
agenda op voor hun regio. Omdat 
eerst het traject van Noordervisie 
2040 is afgewacht, is Noord-
Nederland op dit moment nog 
de enige regio zonder recente 
gebiedsagenda. 

Sinds 2009 wordt het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) uitge- 

voerd in Noord-Nederland. Oorspronkelijk was het REP verdeeld in 

een rijksdeel en een regionaal deel. In 2012 heeft het ministerie van 

Economische Zaken (EZ) besloten (ook) het resterende, rijksdeel te 

decentraliseren, aan het SNN: het REP-SNN.

Gebiedsagenda Noord-Nederland 2040
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Een groot aantal projecten die financiering 

ontvangen vanuit Europese gelden, openen 

daarom tijdens de Kijkdagen hun deuren 

om te laten zien wat zij precies doen. Veel 

van deze projecten zijn normaal gesproken 

niet toegankelijk voor het publiek. Het is 

hiermee voor de bezoekers een unieke 

kans om een kijkje te nemen in de keuken 

van projecten in de buurt. En voor de 

deelnemende partijen biedt het een ideaal 

platform om hun project, werkzaamheden 

en de resultaten aan iedereen te laten 

zien. Subsidieontvangers weten uit eigen 

Ondernemers uit Noord-Nederland en 

Noord-Duitsland spraken elkaar op  

donderdagmiddag 27 maart over het ver- 

sterken van hun innovatieve kracht en het  

aangaan van grensoverschrijdende samen- 

werking. De onderlinge banden werden 

aangehaald in De Oosterpoort in Groningen 

tijdens het event Grenzeloos2014.  

Initiator is het Samenwerkingsverband 

Noord-Nederland (SNN). Samenwerking en 

het verbinden van onderlinge netwerken 

tussen organisaties, ondernemers en 

kennisinstellingen kunnen in beide landen 

zorgen voor groei van innovatie, export 

en kennisuitwisseling. De aanwezige 

ondernemers zien tal van kansen om hun 

concurrerende positie in Noord-Europa te 

ervaring wat Europa voor hen betekent 

en kunnen deze boodschap geloofwaardig 

overbrengen. Er zijn inmiddels honderden 

projecten in Nederland met Europees 

geld gefinancierd en daarmee zijn er 

dus vele betrouwbare en enthousiaste 

ambassadeurs ‘om de hoek’.

In 2013 openden ruim 150 projecten 

landelijk de deuren tijdens de Kijkdagen die 

ruim 20.000 bezoekers hebben getrokken. 

Dit jaar hebben zich inmiddels al ruim 110 

projecten aangemeld. De deelnemende 

versterken en samen nieuwe markten aan 

te boren. 

Meerwaarde in samenbrengen onder- 

nemers, kennis en overheid. De aanwezige  

ondernemers werden door de organisa- 

toren en partners voor dit event uitge-

daagd om te verkennen wat ze op het 

vlak van innovatief ondernemerschap over 

de grens voor elkaar kunnen betekenen. 

SNN-voorzitter Jorritsma licht toe: “Onze 

samenwerking met Nedersaksen is al 

intensief. We hebben beide belang bij een 

goede samenwerking en kennisuitwis-

seling. Dit evenement opent nu deuren 

voor Noord-Nederlandse en Noord-Duitse 

ondernemers, juist door het samenbrengen 

projecten bevinden zich op allerlei 

gebieden waardoor er voor iedereen wat 

wils bij is. 

Meer informatie

Benieuwd naar de deelnemende projecten 

uit Noord-Nederland? Kijk op www.

snn.eu. Informatie over de landelijke 

deelnemende projecten en achtergronden 

van de deelnemende projecten is te vinden 

op: www.europaomdehoek.nl/kijkdagen. 

Hiernaast wordt ook via social media 

gecommuniceerd. 

van ondernemers, kennispartners en 

overheid. Partijen bundelen hun krachten, 

kennis en netwerken om samen te 

vernieuwen en bedrijven nieuwe mogelijk-

heden te bieden”.

Animo veelbelovend

Ruim tweehonderd aanwezigen luisterden 

bij de eerste editie van Grenzeloos toe, 

hoe ervaringsdeskundigen hun verhaal 

deden en diverse ondernemers en 

partners een innovatiepitch verzorgden. 

“Gelijkgestemde broeders met gelijk-

gestemde vraagstukken komen hier bij 

elkaar”, verwoordde een van de aanwe-

zigen de kracht van Grenzeloos2014. 

“Grenzeloos innoveren vraagt een goede 

Europa om de hoek Kijkdagen

Grensoverschrijdend innovatief ondernemerschap 
tijdens Grenzeloos2014 event

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 mei vindt de vierde editie van de 

‘Europa om de hoek Kijkdagen’ plaats. De Europese Commissie en de 

Nederlandse overheid vinden het belangrijk om te laten zien wat er in 

Nederland allemaal met Europees geld gebeurt.

Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 mei vindt de vierde editie van de 

‘Europa om de hoek Kijkdagen’ plaats. De Europese Commissie en de 

Nederlandse overheid vinden het belangrijk om te laten zien wat er in 

Nederland allemaal met Europees geld gebeurt.

https://twitter.com/europaomdehoek; #EUkijk2014 https://www.facebook.com/Europaomdehoek

http://www.youtube.com/user/Europaomdehoek http://instagram.com/eukijkdagen
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voorbereiding en verdieping in de culturele 

verschillen tussen ondernemers uit beide 

regio’s. En spreek elkaars taal,” zo sprak de 

heer Poppema, voorzitter CvB aan de RUG. 

Jorritsma besluit: “De animo voor dit event 

is veelbelovend en een opmaat naar een 

vervolg in 2015. Innovatieve ondernemers 

hebben duidelijk de wens om over de grens 

te kijken en daadwerkelijk nieuwe uitda-

gingen meer gezamenlijk aan te gaan”.

Sponsoren en partners

Grenzeloos2014 werd mogelijk gemaakt 

door het SNN, Rabobank, Ministerie van 

EZ, Rijksuniversiteit Groningen, Greenlincs/

NOM, Innovatiespotter en de Kamer van 

Koophandel.

Daarnaast droegen VNO-NCW/MKB 

Noord, Groningen Seaports & Orange Blue 

Terminals, WTC Leeuwarden, Stichting 

Energy Valley, Automotive Nordwest, EDR, 

Greenlincs/NOM en TCNN inhoudelijk bij 

aan het event. 

Prins Clausconcert

’s Avonds waren de deelnemers uitge-

nodigd om aanwezig te zijn bij de derde 

editie van het Prins Clausconcert van het 

Prins Claus Conservatorium. Hierbij was 

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix 

aanwezig. 

De relatief gunstige economische situatie 

in Duitsland biedt voor Noord-Nederland 

kansen die met behulp van het INTERREG 

A instrument kunnen worden opgepakt. 

Om het samengroeien van het noordelijk 

grensgebied (Noord-Nederland en het 

Weser-Ems gebied) de gewenste impuls te 

geven is een extra bestuurlijke inspanning 

vereist ten aanzien van de versterking van 

De beurs trekt jaarlijks ruim 220.000 

bezoekers uit meer dan 90 landen. Ieder jaar 

kiest de Hannover Messe een partnerland, 

dat extra in de spotlights staat. Dit jaar was 

dat Nederland. 

Een Noord-Nederlandse delegatie 

verzamelde zich donderdagochtend 10 

april bij het SNN om vervolgens af te reizen 

economische netwerken en de bevordering 

van de culturele samenhang. De provincies 

werken aan een duidelijk omschreven 

partnerschap met Nedersaksen, zodat 

beter als linking pin op te treden is in het 

toenemende (bestuurlijke) grensverkeer 

op lokaal, regionaal en nationaal niveau. In 

december vindt er bestuurlijk overleg plaats 

met minister-president Weil. 

naar de beurs. Vertegenwoordigers van 

het bedrijfsleven, kennisinstellingen en 

bestuurders, hebben onder aanvoering van 

CdK Max van den Berg, de zogenaamde 

Hollandroute over de beurs gevolgd. 

Deze rondleiding ging langs het Holland 

Paviljoen, het Holland High Tech House, 

het Holland Energy House en het Holland 

Smart City House.

Duitslandagenda 2014

Hannover Messe

Het contact met Noord-Duitsland heeft zich in 2013 positief ontwikkeld. 

De regeringswisseling in Nedersaksen heeft geleid tot meer aandacht 

voor het grensgebied en een nauwere samenwerking op regionaal-

economisch terrein. Ook de contacten met Mecklenburg-Vorpommern  

en de steden zijn geïntensiveerd. 

Van 7 april tot en met 11 april vond de Hannover Messe plaats.  

De Hannover Messe is de grootste technologiebeurs ter wereld. 
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Alle input heeft geresulteerd in een 

evenwichtig programma, dat door 

een externe evaluator rijp genoeg is 

bevonden om in te dienen bij de Europese 

Commissie. Met het indienen van het 

programma bij de Europese Commissie is 

een goedkeuringstraject van start gegaan 

dat naar verwachting na de zomer van 

2014 wordt afgerond. Er bestaat nog een 

mogelijkheid dat er tijdens dit traject nog 

wijzigingen in het programma worden 

aangebracht. 

Focus en prestatiegerichtheid staan in de 

nieuwe programmaperiode centraal. De 

doelstellingen van het programma zijn 

heel specifiek omschreven en ‘SMART’ 

geformuleerd. Alleen die projecten die 

de grootste bijdrage leveren aan de 

doelstellingen van het programma, komen 

voor ondersteuning in aanmerking. 

Om ervoor te zorgen dat het beschikbare 

geld echt naar de beste projecten gaat, 

wordt er geselecteerd via tenders en calls. 

Besluiten over toekenningen vinden plaats 

op basis van adviezen van onafhankelijke 

experts.

Nieuw EFRO-programma ingediend bij  
de Europese Commissie

Het afgelopen jaar is er hard 

gewerkt aan het opstellen van  

een nieuw Operationeel 

Programma EFRO voor Noord-

Nederland. De inhoud van het 

programma is nauw afgestemd 

met verschillende noordelijke 

stakeholders. Ook via de website 

van het SNN is waardevol 

commentaar geleverd.

Woensdag 4 en donderdag 5 juni 

2014 vindt de Noord-Nederlandse 

editie van de jaarlijkse Week van 

de Ondernemer (WvdO) plaats in 

Martiniplaza Groningen.

Organisatoren zijn MKB Nederland en ING. 

Het thema dit jaar is ‘Groei’. Dit wordt in vier 

Het loket gaat in het najaar open voor 

aanvragers. De concepttekst van het nieuw 

Operationeel Programma EFRO, inclusief 

De jaarstukken van het SNN, het 

Jaarverslag en de Jaarrekening 

inclusief de gewijzigde Begroting 

2014 en de Begroting 2015 zijn 

goedgekeurd door het Dagelijks 

Bestuur SNN en toegelicht aan 

de Rekeningcommissie van het 

Algemeen Bestuur SNN. 

deelthema’s gepresenteerd: Financieren, 

Internationaal, Innovatie en Personeel. 

Net als de vorige jaren is het SNN, namens 

provincies en steden, regionale partner 

van dit event. Dit jaar zal dit samen met 

overheden, intermediaire organisaties, 

kennisinstellingen en ondernemers 

vormgegeven worden. 

een publiekssamenvatting zijn te vinden op 

www.snn.eu.  

Nu worden alle stukken voor een zienswijze 

behandeld in de vergaderingen van de drie 

Provinciale Staten waarna het Algemeen 

Bestuur SNN op 24 juni alle stukken 

definitief vaststelt. 

Het Jaarverslag is dit jaar met input van 

verschillende stakeholders tot stand 

gekomen en wordt in juni digitaal 

gepubliceerd. 

Week van de Ondernemer

Jaarstukken SNN




