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Voorwoord

Vanaf 1 juli heb ik met genoegen de voorzittershamer van het SNN 
over genomen van mijn collega Jacques Tichelaar.

Op 25 juni toonden ruim 50 Statenleden uit de drie provincies zich erg 
betrokken en lieten zich informeren over de stand van zaken rond de 
Europese programma’s, de samenhang met de Research and Innovation 
Strategy for Smart Specialisation (RIS3) en Noordervisie, de ruimtelijke 
economische visie. Meer hierover in deze nieuwsbrief. Ook  informeren 
wij u over de stand van zaken in de voorbereiding van de Europese 
 programma’s vanaf 2014.  
 
U heeft ongetwijfeld in de krant gelezen dat de onderhandelingen in 
Brussel over de meerjarenbegroting en de afzonderlijke programma’s 
op hoofdlijnen grotendeels zijn afgerond. Na de zomer volgt defini-
tieve besluitvorming. Zeker is dat de budgetten voor Nederland voor 
structuur fondsen (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
en Europees Sociaal Fonds (ESF)) vanaf 2014 gehalveerd zullen zijn. Dit 
geldt niet voor INTERREG. Dit budget zal  toenemen. Het budget voor 
het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) zal op een vergelijkbaar 
niveau blijven. Noord-Nederland ontkomt niet aan een flinke teruggang in 
budget vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (inkomenssteun). 
Per saldo nemen de budgetten dus sterk af. Reden om bij het verdelen van 
de structuur fondsen in Noord-Nederland te pleiten voor een groot aandeel 
uit het nationale EFRO-budget. 
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In de nieuwe Europese programmaperiode zullen we veel meer dan 
voorheen moeten concurreren met andere regio’s op basis van goede 
voorstellen. De RIS3 helpt ons daarbij. Zoals gezegd is het voor de 
 ontwikkeling van onze regio van belang dat we een zo groot mogelijk 
aandeel vanuit het EFRO met cofinanciering vanuit het Rijk krijgen. 
Daar hebben we ook uw steun bij nodig. Europa investeert alleen als de 
regio zelf ook investeert.
 
Onze regio heeft alle kwaliteiten om één van de voorlopers in Europa te 
zijn. In onze RIS3 zetten we vier maatschappelijke uitdagingen centraal: 
goede gezondheid, gezond voedsel, schoon water en duurzaam energie-
gebruik. Thema’s waar we als Noorden al sterk in zijn en die passen bij 
de Europese ambities. Daarbij hebben we een duurzame economische 
ontwikkeling voor ogen met maatschappelijk rendement. Om dat te 
bereiken zijn de Europese programma’s een belangrijk instrument. 
Bij het opstellen van de Europese programma’s hebben wij als regio niet 
alle vrijheid. Brussel en het Rijk bepalen sterk mee. In partnerschap met 
het Rijk en maatschappelijke partners moeten we – op het niveau van 
Nederland – komen tot een invulling van de Europese doelstellingen. 
Dat betekent balans vinden tussen de regio en het nationale beleid, tussen 
Noord-Nederland en de andere landsdelen, tussen regio’s in Europa. 

Ik wens u veel leesplezier en een zonnige zomer toe!

John Jorritsma,
voorzitter SNN

>>
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Lobby

In Brussel zijn de onder
handelingen voor de 
komende zeven jaar over 
de meerjarenbegroting 
(MFK) en de afzonderlijke 
programma’s voor het grootste 
deel afgerond. De definitieve 
afronding vindt plaats in 
september. Daarna passeren 
de details over implementatie 
en uitvoerings wetgevings
voorstellen de revue nog.

In zijn algemeenheid is er een verschuiving 
gaande in Europa. De maatschappelijke 
vraagstukken staan centraal, minder 
de afzonderlijke beleidsdomeinen. Dat 
betekent dat beleidsdomeinen elkaar 
raken, overlappen en elkaar op inhoud 
versterken. Daarnaast is er een verschui-
ving zichtbaar van een sterkere inzet op 
(project)financiering gekoppeld aan die 
maatschappelijke vraagstukken, recht-
streeks te verdelen door de Europese 
Commissie. Deze verschuivingen stellen 
de provincies voor de uitdaging na te 
denken over de huidige werkwijze in 
Brussel en Europa. Strategische allian-
ties met Europese (regionale) partners 
zal meer aandacht vergen. De RIS3 van 
Noord-Nederland biedt daarvoor prima 
aanknopings punten. 

Regio centraal
Bij het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling (EFRO) als onderdeel van 
het MFK hebben wij primair ingezet op 
het belang van die middelen voor een 
regio als Noord-Nederland. Middelen die 
in onze regio het verschil maken. Daarmee 
stimuleren we projecten en ontginnen 
we werkterreinen die tot meer en nieuwe 
werkgelegenheid leiden en een bijdrage 
leveren aan maatschappelijke uitdagingen. 
Vaak liggen die uitdagingen in de regio 
anders dan op nationaal niveau.

De grote zoektocht zit in de samenhang 
der dingen. Als de maatschappelijke 
 uitdagingen centraal staan, maakt het niet 
uit welke bron gefinancierd wordt, mits 
het maar aan de gestelde doelen bijdraagt. 
Daarvoor is het draagvlak nog te broos 
gebleken, al wordt die lijn de komende 
jaren wel sterker. De regio zit dichter op 
de noden en uitdagingen en heeft daarbij 
beleidsvrijheid en middelen nodig. Een lijn 
die vanuit Brussel wordt begrepen. Op 
nationaal niveau is daar nog een wereld te 
winnen. 

Meer weten?
Bel of mail met Tytsy Willemsma,  
adviseur public affairs Brussel, SNN
T 06 - 46 36 60 88
E willemsma@snn.eu

Lobby’ is het permanent beïnvloeden 
van beleid(svoornemens) in Den Haag 
en Brussel om de Noordelijke agenda 
te realiseren. Dat is dus geen sluit-
stuk van een dossier als het aan 
definitieve besluitvorming toe is, 
maar een continu proces.

mailto:willemsma@snn.eu
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Momenteel wordt hard doorgewerkt 
aan het EFROprogramma voor 
de periode 20142020. Het SNN is 
de Managementautoriteit van het 
programma.

Op 19 juni is een concept besproken 
tussen de landsdelen en Den Haag in 
het Bestuurlijk Overleg Operationeel 
Programma (OP) EFRO. De lopende 
uitwerking is gebaseerd op de noordelijke 
RIS3 en ingepast in de voorgeschreven 
(wettelijke) regels van de Europese 
Commissie. De focus ligt op stimulering 
van innovatie op het gebied van de vier 
gekozen maatschappelijke doelstellingen.  
Daarnaast is er ruimte voor het versterken 
van de beschikbaarheid van human capital 
en is ondersteuning mogelijk voor investe-
ringen in de overgang naar een koolstof-
arme economie. De potentie in de noorde-
lijke clusters en speerpunten onderbouwt 
de noordelijke ambities. 

Resultaten
Kenmerkend voor de komende structuur-
fondsperiode is dat programma’s meer 
dan voorheen gericht dienen te zijn op het 
behalen van concrete, meetbare resul-
taten. Het formuleren van specifiekere 
doelstellingen en acties met passende 
indicatoren, de zogenoemde interventie-
logica, voorziet hierin. Indicatoren die 
plausibel maken wat de bijdrage van 
de acties en projecten is aan de uitein-
delijk strategisch beoogde effecten als 
meer innovatie en economische groei en 
werkgelegenheid. 

In het OP-EFRO 2014-2020 krijgt het 
midden- en kleinbedrijf extra aandacht. 
De verwachting is dat het bedrijfsleven en 
in het bijzonder het midden- en klein-
bedrijf, al dan niet in samenwerking 
onderling of met onderwijs- en kennis-
instellingen, kennis en kunde omzet naar 
kassa (valorisatie). 

Het streven is om tot maximale synergie 
te komen met de andere EU-programma’s, 
waarbij vast gehouden wordt aan het 
schaalniveau van de regio. Een goed 
voorbeeld is de ontwikkeling en stimulering 
van precisielandbouw in samenhang met 
het Plattelandsontwikkelingsprogramma 
(POP). Een andere ontwikkeling is het 
pragmatisch afstemmen tussen de 
plannen van de arbeidsmarktregio’s en het 
OP-EFRO. 

Bestuurlijk overleg met staat
secretaris Dijksma
Het Rijk complimenteerde de landsdelen 
met de concept OP’s en de ambitieuze 
toonzetting hierin. De komende periode 
wordt gebruikt om de interventielogica 
aan te scherpen en reacties vanuit de 
verschillende stakeholders te verwerken. 
De definitieve concept OP’s liggen in het 
volgende overleg met staatsecretaris 
Dijksma op 16 oktober voor ter bespre-
king. Ook komt dan de verdeling van de 
EFRO-middelen over de landsdelen aan 
de orde. De landsdelen nemen hierin het 
voortouw en ontwikkelen zelf een verde-
lingsvoorstel. Over de mogelijkheden voor 
rijkscofinanciering is de staat secretaris 
positief gestemd. Uiteraard bezien in 
de context van de totale Rijksfinanciën, 
hierover is dan ook nog geen uitsluitsel 
gegeven.

Meer weten?
Bel of mail met Ed Meijerink, beleids-
coördinator Economie, provincie Drenthe
T (0592) 36 58 81
E e.meijerink@drenthe.nl

Europees Fonds voor  
Regionale Ontwikkeling (EFRO)
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Het Europees Sociaal Fonds is bedoeld voor het realiseren van aanvullend 
arbeidsmarktbeleid ter ondersteuning van de werkgelegenheid. Anders dan 
het Operationeel Programma EFRO is het Operationeel Programma ESF een 
nationaal programma dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in bestuurlijk overleg met de VNG en 
sociale partners, tot stand komt. Het ESFprogramma 20142020 kent naar 
verwachting twee actielijnen:
1. versterking van de duurzame inzetbaarheid van werkenden
2. (re)integratie naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

ESF-middelen voor de eerste actie-
lijn komen via de Opleidings- en 
Ontwikkelingsfondsen. De middelen 
voor de tweede actielijn gaan naar de 
vijfendertig arbeidsmarktregio’s. Vanaf 
2014 worden de centrumgemeenten 
van de verschillende arbeidsmarktregio’s 
verantwoordelijk voor het aanvragen en 
de rechtmatige en doelmatige besteding 
van de ESF-middelen. De regio’s stellen 
hiervoor een arbeidsmarktplan op. Noord-
Nederland kent drie arbeidsmarktregio’s: 

Drenthe (centrumgemeente Emmen), 
Friesland (Leeuwarden) en Groningen 
(Groningen). De verdeling van middelen 
over de arbeidsmarktregio’s is nog niet 
bekend. Naast inhoudelijke prioriteiten 
wordt ook sterk ingezet op het vereen-
voudigen en het verminderen van admini-
stratieve lasten van het ESF.

Work in progress
Afhankelijk van de uitwerking van het 
sociaal akkoord kan de invulling van het 

ESF nog wijzigen. Dat is op dit moment 
work in progress. Ook het budget is nog 
niet definitief vastgesteld. Een halvering 
van het ESF-budget ten opzichte van nu is 
een scenario om rekening mee te houden. 
Dat zou dan neerkomen op een landelijk 
budget van  € 60 miljoen per jaar. Het 
overgrote deel van de middelen (70%) 
wordt in de conceptvoorstellen bestemd 
voor reïntegratie. Per 1 januari 2014 hoopt 
het ministerie van SZW te kunnen starten 
met de uitvoering van het nieuwe ESF 
programma.  

Meer weten?
Bel of mail met Jenny Otten, beleids-
coördinator EU-programma’s, provincie 
Groningen
T (050) 316 42 92
E j.a.otten@provinciegroningen.nl

Europees Sociaal Fonds  
2014-2020 (ESF)

Met INTERREG de grens over
De INTERREGprogramma’s hebben 
een goede naam bij de Europese 
Commissie, omdat ze zichtbaar 
bijdragen aan het samengroeien 
van Europa. Europese regio’s 
werken grensoverschrijdend of 
transnationaal samen op terreinen als 
economie, natuur en milieu, transport 
en logistiek.

Zo hebben overheden, kennisinstel-
lingen en bedrijven uit Noord-Nederland 
in INTERREG A, in samenwerking met 
het aangrenzende Niedersachsen, en 
in INTERREG B, met regio’s rondom de 
Noordzee, al vele uitstekende projecten 
gerealiseerd.
De Europese Commissie verwacht ook 
voor de komende programmaperiode veel 
van INTERREG en heeft aangekondigd 
daarvoor extra middelen in te zetten. 

Noord-Nederland is intensief betrokken 
bij de voorbereiding van de nieuwe 
 programma’s. 

RIS3 NoordNederland geeft richting
De INTERREG-programma’s zijn net 
als het EFRO-programma, gebaseerd 
op de thema’s die de commissie in de 
Verordening van de Structuurfondsen 
heeft voorgeschreven. Daarvan zijn 
innovatie en de reductie van CO2 de 
belangrijkste. De noordelijke inbreng in de 
programma’s is afgeleid van RIS3 Noord-
Nederland. 
Noord-Nederland werkt in INTERREG 
A samen met het Weser-Ems-gebied in 
het aangrenzende Niedersachsen. De 
projecten richten zich op sectoren als 
agribusiness en energie, maar ook de 
andere bekende Noord-Nederlandse 
onderwerpen komen aan bod. De 

projecten worden vooral door kennisin-
stellingen en bedrijven gedragen. 
Het programmagebied voor INTERREG B 
strekt zich uit rondom de Noordzee. Het 
programma kent vergelijkbare thema’s als 
A, maar de projecten richten zich meer op 
strategische beleidsontwikkeling. 

De Europese Commissie neemt de 
Operationele Programma’s voor INTERREG 
A Nederland-Duitsland en INTERREG 
B Noordzee eind 2013 in ontvangst. De 
verwachting is dat de programma’s in de 
loop van 2014 kunnen starten. 

Meer weten?
Bel of mail met Herrie Caspers, Europese 
Programma’s, provincie Drenthe
T (0592) 36 56 62
E h.caspers@drenthe.nl

mailto:j.a.otten@provinciegroningen.nl
mailto:h.caspers@drenthe.nl
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NoordNederland gebruikt zijn 
Research and Innovation Strategy 
(RIS3) ook als basis voor een 
landsdelig POPprogramma. 
Dat betekent dat naast onder 
andere agrarisch natuurbeheer 
innovatiemaatregelen een belangrijke 
plek krijgen in het POPprogramma.

Uitgangspunt is het kunnen realiseren van 
innovatie in de keten, waarbij het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(EFRO) gericht is op de agribusiness 
en het POP op de primaire sector. De 
inhoud komt in belangrijke mate voort uit 
de Agro-agenda. Deze agenda is mede 
opgesteld als antwoord op de verande-
ringen, in het bijzonder de forse terugval in 
inkomenssteun- in het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB)- vanaf 2014. Noord-
Nederland staat voor een grote opgave 
om de financiële gevolgen van het nieuwe 
GLB op te vangen. Extra investeren in 
innovatie stelt werkgelegenheid ook voor 
de toekomst zeker. 

Agroagenda
Kennisinstellingen, overheden, Land- en 
Tuinbouw Organisatie (LTO) en bedrijfs-
leven in Noord-Nederland hebben 
hiervoor een Agro-agenda opgesteld. 
Deze agenda kent als programma-
lijnen: Duurzame Primaire Productie, 
Meer toegevoegde waarde in de keten, 
Landbouw en omgeving, Infrastructuur en 
Kennisnetwerken. De landbouw in Noord-
Nederland wil koploper zijn op het vlak 
van verduurzaming en toonaangevend 
op duurzaam gebruik van groene grond-
stoffen in de hele keten. Investeringen 
vanuit POP en EFRO zijn hierop gericht.

Het voorbeeld van precisielandbouw op 
de volgende pagina laat zien hoe synergie 
in de keten tot stand kan komen. Van 
belang is om te kijken hoe de toeleverende 
industrieën, de boerenbedrijven en de 
verwerkende industrieën elkaar onder-
ling kunnen versterken bij de ontwikkeling 
en toepassing van nieuwe innovaties. De 
toeleverende en verwerkende industrieën 
opereren vooral in het speelveld van EFRO, 
de boerenbedrijven in het speelveld van 
POP.

Meer weten?
Bel of mail met Dirk Jan Immenga,  
beleidsadviseur vitaal platteland,  
provincie Drenthe
T (0592) 36 51 94
E d.immenga@drenthe.nl

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP)

mailto:d.immenga@drenthe.nl
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Onderstaand voorbeeld laat zien hoe de innovatie binnen een sectorketen eruit kan 
zien met inzet vanuit zowel POP als EFRO.

Voorbeeld precisielandbouw
Een goed voorbeeld van hoe synergie tussen POP en EFRO kan werken is de 
 ontwikkeling en stimulering van precisielandbouw. Precisielandbouw werkt direct  
aan drie maatschappelijke uitdagingen die in de RIS3 zijn benoemd:
1. voedselzekerheid en duurzame landbouw
2. efficiënter energiegebruik
3. een schoner (water)milieu

Door precisielandbouw
4. kunnen mineralen en nutriënten nauwkeuriger bij de plant gebracht worden
5. zijn er ook minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen nodig
6. zijn er minder bewerkingen in het veld nodig wat brandstof bespaart
7. vermindert het gebruik van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen met 

schoner water tot gevolg vanwege een lagere uitspoeling naar de bodem

Om de benodigde techniek (onder andere sensoren) verder te ontwikkelen en ook 
het gebruik van deze technieken in de praktijk te stimuleren, is er innovatie op diverse 
plaatsen in de keten nodig.
8. De toeleverende industrie moet de techniek ontwikkelen – EFRO.
9. De kennis over productieprocessen op het boerenbedrijf en meer inzicht in 

kringloop systemen moet gestimuleerd – POP.
10. Ontwikkelde techniek moet bijvoorbeeld met prototypes in praktijksituaties op 

het boerenbedrijf getest – POP.

Agenda
Bijeenkomst Wanneer

Bestuurlijk overleg met minister Kamp over het Topsectorenbeleid 10 september 2013

Overleg Convent Noordelijke Tweede Kamerleden 27 september 2013

Bestuurlijk overleg met staatssecretaris Dijksma over het EFRO 16 oktober 2013

Noord-Nederlandse week in Leningrad Oblast
•	 Noord-Nederland presenteert zich aan Leningrad Oblast tijdens een week in en rondom Sint Petersburg. 
•	 De nadruk ligt op economische, culturele en sociale activiteiten om de wederzijdse relaties te verdiepen.
•	 Meer informatie over het exacte programma vindt u te zijner tijd op de website van het SNN.

Oktober 2013

Bestuurlijk overleg met staatssecretaris Dijksma over het POP November 2013
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