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Focussen!
Gebiedsprogramma’s hebben het moeilijk.  
Binnen vrijwel alle bestuurslagen moeten doelen 
van programma’s worden bijgesteld. Bestaande 
programma’s worden samengevoegd, gaan op in 
nieuwe initiatieven of worden versneld afgerond. 
Ook in Drenthe en Groningen zien we dergelijke  
bewegingen. Ook voor de Agenda was 2010 een 
jaar van passen en meten. 
Het is dan ook niet vreemd te moeten concluderen 
dat we in dit derde en voorlaatste jaar van het  
Gebiedsprogramma 2008-2012 niet alles voor  
elkaar konden boksen, zoals we dat graag hadden 
willen doen. Toch zijn het programmabureau, de 
partners en stakeholders van de Agenda erin  
geslaagd om - voor het gebied - waardevolle  
projecten te continueren, af te ronden of zelfs te 
initiëren, zoals de Hotspot Veenkoloniën en de Eo 
Wijersprijsvraag.

2010 stond tevens in het teken van 
de opmaat naar een nieuw en smal-
ler spoor. In een tijd van passen en 
meten is het belangrijk te focussen. Wat 
vinden we belangrijk, maar ook wat 
vinden we minder relevant. Bovenal 
moeten meerdere slimme strategische 
allianties gesmeed kunnen worden om 
overheid, onderwijs en ondernemers te 
laten bouwen aan de toekomst van de 
Veenkoloniën.

“Het afgelopen jaar was  
een constructief jaar, met 
gemotiveerde mensen, die er 
het beste van wilden maken. 
De constructieve bijdrage van 
partners en stakeholders om 
projecten verder invulling  
te geven heb ik zeer gewaar-
deerd.”  

Ook het komende jaar zal weer veel van 
de betrokkenen vragen. Uiteindelijk zal 
het najaar van 2011 uitsluitsel geven 
of de Agenda voor de Veenkoloniën 
voldoende bouwmaterialen heeft we-
ten te verzamelen voor een strategisch 
duurzame toekomst. De successen van 
de afgelopen jaren geven daartoe in 
ieder geval een positief gevoel. 
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De tijd vliegt
In april 2008 ging de stuurgroep akkoord met het huidige gebiedsprogramma  
tot 2012. Het programma tot 2012 heeft nog maar een aantal maanden te gaan  
of het nieuwe programma is al in de maak. Bij het ter perse gaan van deze  
rapportage werkt een werkgroep hard aan nieuwe focus voor de Veenkoloniën.

In de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan over 2010. In tegenstelling 
tot de jaarverslagen 2008 en 2009, is dit verslag eenvoudiger van opzet. Geen 
ingewikkelde onoverzichtelijke tabellen, maar een korte beschrijving van datgene 
wat het afgelopen jaar is gebeurd. Tevens treft u in deze derde jaarrapportage de 
financiële voortgang aan.

Ook over 2010 is wederom een aantal projecten afgesloten, dan wel wordt  
overgedragen. In dit jaarverslag over 2010 kunt u lezen welke dat zijn geweest. 

Stuurgroep 
De stuurgroep vergaderde in 2010 vijf maal. Deze vergade-
ringen stonden allen onder leiding van de Drentse gedepu-
teerde Rein Munniksma. De besluitvorming en aansturing 
aangaande de uitvoering van Agendaprojecten is in handen 
van de stuurgroep. De samenwerkende gemeenten en wa-
terschappen leveren elk een bestuurlijke vertegenwoordiger, 
de provincies hebben ieder twee vertegenwoordigers. De sa-
menstelling van de stuurgroep is weergegeven in bijlage 1. 

Het voorzitterschap en het vice-voorzitterschap van de 
stuurgroep rouleren. Sinds juni 2009 ligt de invulling van 
het voorzitterschap bij de provincie Drenthe. Voor het 
vice-voorzitterschap gold dat dit tot juli 2010 in handen lag 
van Meindert Schollema, burgemeester van de gemeente 
Pekela. Vanwege een verdeling in de portefeuilles binnen de 
gemeente Pekela is het vice-voorzitterschap halverwege het 
jaar overgegaan naar Baukje Galama, burgemeester van de 
gemeente Stadskanaal. 
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Verder heeft de stuurgroep een stuurgroepconferentie 
georganiseerd: op 4 maart vond een conferentie plaats over 
windenergie. Samen met onder andere de landelijke pro-
jectleider windenergie, mevrouw G. Fenten (ministerie El&I), 
werd gediscussieerd over de (on)mogelijkheden van wind-
energie in de Veenkoloniën en mogelijke aanwijzingsgebie-
den voor windenergie. Inmiddels hebben de provincies het 
onderwerp ter hand genomen voor een verdere uitwerking.

Projectgroep
De projectgroep vergaderde in 2010, evenals de stuurgroep, 
vijf maal. De voorzitter van de projectgroep is de program-
mamanager van de Agenda voor de Veenkoloniën. In deze 
projectgroep worden stukken voorzien van advies voor de 
stuurgroep. De leden van de projectgroep ondersteunen bij 
het initiëren van projecten, het bewaken van de voortgang 
en de evaluatie van de projecten. Daarnaast koppelen zij de 
uitkomsten terug van de projectgroep- en stuurgroepver-
gaderingen binnen de eigen organisatie. Zij zijn de ambas-
sadeurs van de Agenda voor de Veenkoloniën. De samenstel-
ling van de projectgroep is weergegeven in bijlage 2.

Programmabureau
2010 was het jaar waarin de tweede helft van het Gebied-
sprogramma 2008-2012 van start ging. Het afgelopen jaar 
stond in het teken van het toewerken naar een afronding 
van projecten en het maken van een aanzet voor een nieuwe 
focus. 

Per 31 december kon worden geconcludeerd dat het 
programma op koers ligt. Veel projecten zijn gestart, in 
uitvoering genomen, afgerond, dan wel overgedragen aan 
partners. De oorspronkelijke 18 projecten waarmee in 2008 
is gestart, zijn uitgegroeid tot een veelvoud van projecten en 
initiatieven die door het programmabureau worden aan-
gejaagd en gecoördineerd. De halfjaarrapportages geven 
daarvan een goed beeld: 

 

www.veenkolonien.nl/publicaties/
programmabureau/jaarverslagen

 INLEIDING  |  8

http://www.veenkolonien.nl/publicaties/programmabureau/jaarverslagen


Op uitnodiging heeft het programmabureau de volgende 
presentaties gegeven:
•	 Presentatie bibliotheek Emmercompascuum, 25 januari 
•	 Presentatie Landbouwvereniging Gieterveen/ 

Nieuwediep, 4 februari 
•	 Presentatie aan studenten van de universiteit Stockholm 

tijdens een bezoek aan de Veenkoloniën, 2 maart 
•	 Presentatie Agribusiness Club Kanaalstreek/Westerwol-

de, 17 maart 
•	 Gemeente Menterwolde, 23 september
•	 AJK Westerwolde, 4 november 
•	 Rotary Emmen, 9 november 
•	 Commissie RO/Raad Veendam, 6 december

Verder heeft het programmabureau een afstudeerder bege-
leid. Marieke Bosch, studente Sociologie aan de RuG, heeft in 
de eerste helft van 2010 een afstudeerstage gedaan bij het 
programmabureau. Tijdens deze stage deed zij onderzoek 
naar de ontwikkeling van werkgelegenheid en werkloos-
heid in de Veenkoloniën en de aansluiting tussen kennis-
instellingen en bijbehorende arbeidsmarktsectoren in het 
gebied. Daarnaast heeft zij in het onderzoek gekeken naar 

de verschillende uitgevoerde activeringsprogramma’s in het 
gebied en de invloed die dit heeft (gehad) op werkloosheid. 
Het onderzoek is in het najaar afgerond en gepresenteerd in 
de projectgroep van oktober 2010.
Het programmabureau is tevens gevraagd een aandeel te 
hebben in de organisatie van de World Canals Conference 
die van 19 tot en met 24 september 2011 in Groningen 
wordt georganiseerd (www.worldcanalsconference.org). 
Vanwege de unieke kanalenstructuur, zal de Veenkoloniën 
ruime aandacht krijgen tijdens dit congres. Een unieke kans 
om kennis uit andere werelddelen te verkennen en eventu-
eel toe te passen in de regio. Momenteel werkt het bureau 
aan een workshop voor deze conferentie.

Het programmabureau verleent tevens ondersteuning bij 
de prijsvraagronde 2010-2011 van de Eo Wijersstichting. De 
provincies Groningen en Drenthe hebben de Veenkoloniën 
voor deze prijs genomineerd. De prijsvraag gaat over de 
thema’s Krimp, energietransitie en ruimtelijke kwaliteit in de 
regionale ontwerpopgave. Inmiddels is duidelijk geworden 
dat de regio Veenkoloniën deze prijs heeft gewonnen, voor 
de regio’s Kop van Noord-Holland en Eemsdelta. 
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Financiën
In onderstaand overzicht vindt u een overzicht van de gerealiseerde kosten en inkomsten van de Agenda voor de  
Veenkoloniën (alle bedragen in euro’s). 

Begroot 2010 Realisatie 2010

Personeelskosten 260.000 342.995

Kantoorkosten 15.000 15.762

Communicatiekosten 35.000 18.335

Opstartkosten Projecten 247.628 179.257

Uitgaven 556.349

Inkomsten 557.628

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de begroting voor 2010 niet is overschreden. Alle personeelskosten in het overzicht zijn ver-
werkt. De kosten voor 2010, onderbesteding van de begroting van 2009 en de overbesteding van 2008, geven een evenredige 
verdeling voor wat betreft de inkomsten en uitgaven voor de periode 2008 t/m 2010.

De stuurgroep van de Agenda is in 2010 voor 263.275 euro aan verplichtingen aangegaan. Het overgrote deel is geboekt op 
het budget voor proceskosten 2010. 
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Tabel 2: Overzicht aangegane verplichtingen 2010 (bedragen zijn excl. BTW):

Projectnaam Bijdrage excl. BTW Proceskosten 
Agenda 2010

Projectkosten
Werkplaats 2010

Jaarverslag 2009 7.245

Agrarische Energiescan 19.780 x

Groene Ster van de Veenkoloniën 20.000 x

Decentrale verwerking suikerbieten 25.000 x

Long Track Agricluster 16.000 x

Lupine Veenkoloniën 20.000 x

Stimuleren Agrarisch Ondernemerschap 40.000 x

Verkenning KvR-projecten Hotspot Veenkoloniën 20.000 x *

Sociologisch onderzoek Hotspot Veenkoloniën 20.000 x *

Zon voor Asbest – pilot I 17.500 x **

Zon voor Asbest – pilot II 16.750 x **

Zon voor Asbest – pilot III 17.500 x **

Slow Farm 12.500 x

Boeren Nieuw-Buinen 11.000 x

* Uit budget Hotspot Veenkoloniën 
** Uit budget Zon voor Asbest 
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Inplaatsing  
melkveehouderij 

Vanuit het motto ‘ruimte om te kunnen 
boeren’ is zeven jaar gelden gestart met 
het project Inplaatsing melkveehou-
derij. Binnen twee jaar meldden zich 
vijf geschikte kandidaten, afkomstig uit 
verschillende delen van het land. Zeven 
jaar later, en menige bezwaarschriftpro-
cedures verder, zelfs tot aan de Raad 
van State (RvS) toe, hebben alle agrari-
ers definitief hun plek gevonden in de 
Veenkoloniën. De laatste agrariër is in 
februari 2011 begonnen met bouwen.

In augustus 2010 heeft een vertegenwoordiging van 
verschillende partijen (o.a. Agenda voor de Veenkoloniën, 
Ministerie van EL&I en provincie Drenthe) de voortgang en 
de afronding besproken. Besloten is de landelijke inpassing 
van de laatste twee bedrijven in het voorjaar van 2011 uit te 
voeren. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) zal voor 1 septem-
ber 2011 rapporteren aan provincie Drenthe, incl. de finan-
ciële verantwoording. De bedrijven zullen voor die tijd hun 
declaraties aan DLG voldoen.

Boeren Nieuw-Buinen
Sinds het begin van het Gebiedsprogramma 2008-2012 
werkt een aantal partijen intensief samen aan de realisatie 
van een innovatieve agribusiness pilot ( namelijk: (bio-)ener-
gie en nieuwe bedrijvigheid) in Nieuw-Buinen. 

Het afgelopen jaar is het verplaatsingsplan afgerond, het 
ruilproces van de gronden afgesloten, het conceptbestem-
mingsplan gereed gekomen en de MER-procedure afgerond. 
De MER wordt in het voorjaar van 2011 ter inzage gelegd, 
evenals het voorgestelde bestemmingsplan voor het ener-
giebouwblok en de huisvesting. 

De Werkplaats Veenkoloniën
In 2009 stelde de stuurgroep van de Agenda budget be-
schikbaar om zogenaamde  Werkplaatsprojecten van de 
grond te tillen. De bedoeling van De Werkplaats is een 
programma van vernieuwingsprojecten te ontwikkelen, die 
door onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met de 
regio tot 2012 uitgevoerd moeten worden. 

In 2010 is een start gemaakt met het project Ondersteu-
ningopbouw regio- en onderwijstransitie 2010. Het project, 
dat gefinancierd wordt door het ministerie van EL&I, heeft 
een nieuwe pedagogische didactische aanpak, verbeterde 
primaire leerprocessen en een nieuwe landelijke manier van 
kennisdeling opgeleverd.
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Om het systeem tussen student, docent en onderzoeker en 
de terugkoppeling naar de scholen en de projectleiders/
gemeenten/provincies mogelijk te maken, is een financie-
ringsmodel ontstaan waarin zowel de instellingen, LNV als 
de regio meefinancieren. Het team van De Werkplaats Veen-
koloniën is landelijk koploper. Onder voorzitterschap van het 
GKC (Groene Kennis Coöperatie) is een initiatiefgroep gestart 
die zich richt op doorontwikkeling van de aansluiting tussen 
de  Werkplaats en onderwijsinstellingen, voornamelijk in 
pedagogisch-didactische zin.

Economische versterking 
agribusiness
Innovaties in de a gribusiness zijn een belangrijke pijler 
aan de Agenda voor de Veenkoloniën. Binnen het project 
Economische versterking Agribusiness lopen verschillende 
deelprojecten, te weten:

Groen Kenniscluster
In maart 2010 zijn er voor de thema’s Bio-energie, Concur-
rentiekracht en Water drie expertmeetings georganiseerd. 

Een begeleidingscommissie heeft daarop besloten uitwer-
king te geven aan drie projecten, te weten: 
•	 Beheersing Nutriëntenverlies en Organische stofma-

nagement voor bodemverbetering en -beheer (WMD en 
PPO)

•	 Regionale samenwerkingsvormen, in combinatie met 
Competenties Top Ondernemers (PPO)

•	 Duits-Nederlandse Kennisuitwisseling rond bio-energie 
(PPO in samenwerking met bureau KNN, NOM en BEN). 

Op 11 juni is het Kenniscentrum Agro Noord en Oost-
Nederland (KANON) officieel (en feestelijk) gestart. Binnen 
het kader van KANON zijn het afgelopen jaar verschillende 
activiteiten ondernomen, zoals:
•	 Het opzetten van een nieuwe opleiding Ondernemer-

schap (AD; Associate Degree) in de Veenkoloniën, 
•	 Het organiseren van een studiedag gericht op het verho-

gen van het rendement van vergistinginstallaties, 
•	 Het voeren van gesprekken over intensieve samenwer-

king tussen het KANON, de Agenda, het ministerie van 
EL&I en De Werkplaats Veenkoloniën,
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•	 Het organiseren van proefdagen ter verhoging van ren-
dementen voor bio-energie, en

•	 Het realiseren van ondersteuning voor het Drents Agro-
cluster (DAC), voor een periode van drie jaar. De DAC 
begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers 
van Agenda voor Veenkoloniën, LTO Noord, NOM en 
Provincie Drenthe.

Businesscases Agrocluster Groningen
Binnen het Agrocluster Groningen heeft de stuurgroep eind 
2009 besloten een korte en lange termijn stimuleringsvisie 
te op te zetten. Voor de korte termijn stimulering van het 
agricluster Ter Apelkanaal worden 2 initiatieven ondersteund 
bij het uitwerken van een businesscase. Bij beide initiatieven 
zijn meerdere stakeholders betrokken die kansen zien voor 
hun business op het agricluster nabij Ter Apelkanaal. Beide 
initiatieven hebben een businesscase ontwikkeld en gepre-
senteerd aan de projectgroep. 
Parallel aan de korte termijn wordt er energie gestoken in 
het ontwikkelen van een lange termijn stimuleringsplan voor 
het agricluster en de landbouw om en nabij Ter Apelkanaal. 
De stuurgroep Veenkoloniën heeft het voorstel hiervoor in 

juni 2010 goedgekeurd. Het bureau ROM3D werkt de  
uitvoering van de ‘Long Track’ uit. 

Businesscases Agrocluster Drenthe
In 2009 heeft Drenthe een verkenning gedaan naar de mo-
gelijkheden van agroparken. Uit de SWOT-analyse bleek dat 
er in het veenkoloniale gebied mogelijkheden zijn voor agro-
parken. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd 
aan de Provinciale Staten van Drenthe. 
De uitkomsten van het onderzoek worden door de Provincie 
ingebracht in overleggen die zij heeft met Energie Transitie 
parken. Het is aan de publiek/private partners om de moge-
lijkheden van het concept nu uit te werken en met ideeën te 
komen.
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Proeftuin Veenkoloniën
Begin 2010 heeft de stuurgroep van de Agenda aangege-
ven behoefte te hebben aan concrete voorstellen om het 
agrarische ondernemerschap te stimuleren. Daartoe zijn de 
volgende activiteiten in gang gezet:

1. Associate Degree (AD) Ondernemerschap  
Met Hogeschool Van Hall Larenstein is een opleiding 
uitgewerkt om het ondernemerschap binnen de agrari-
sche sector in de Veenkoloniën te stimuleren. Deze AD 
Ondernemerschap is een volwaardige tweejarige HBO 
opleiding (deeltijd). Gedurende de opleiding AD Onder-
nemerschap wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 
vaardigheden die een ondernemer nodig heeft voor zijn/
haar bedrijfsvoering. De opleiding start in september 
2011.

2. Decentrale verwerking van suikerbiet in een BBE  
Na goedkeuring van de stuurgroep in juni heeft de 
provincie Groningen middelen beschikbaar gesteld om 
dit project te starten. De resultaten van het onderzoek 
worden verwacht in zomer 2011.  

3. Lupine als hoofdgewas in de Veenkoloniën  
De stuurgroep Veenkoloniën heeft in juni een bijdrage 
beschikbaar gesteld voor dit project. De provincies 
Groningen, Drenthe en Agenda voor de Veenkoloniën co-
financieren gezamenlijk maximaal 60%. Het HPA (Hoofd 
Productschap Akkerbouw) dekt de resterende 40%. De 
eerste resultaten worden na de zomer verwacht. 

4. Blauw Groene Diensten 
Een groep Wageningse studenten heeft halverwege het 
jaar in De Werkplaats Veenkoloniën onderzoek uitge-
voerd naar de mogelijkheden van blauw groene diensten 
in de Veenkoloniën. Op basis van de huidige contouren 
van het nieuwe landbouwbeleid wordt onderzocht waar 
de kansen liggen voor boeren in de Veenkoloniën om 
hun inkomen verder aan te vullen met het leveren van 
maatschappelijke diensten.

5. SLOW Farm 
De stuurgroep heeft in december een voorstel goedge-
keurd voor het uitwerken van een SLOW Farm concept. 
Het doel van het SLOW Farm EDR-netwerk project is het 
opzetten van een SLOW Farm netwerk, dat zich presen-
teert op de ‘Week van de smaak’ (september 2011) in 
Groningen. Hier wordt een aantal specifieke “slow food” 
producten uit de omliggende regio gepresenteerd, die 
kansrijk zijn voor de Veenkoloniën.

Hotspot Veenkoloniën
In juni 2010 is de kickoff georganiseerd van de Hotspot 
Veenkoloniën. Tot aan de zomer van 2011 zullen diverse 
mogelijkheden worden onderzocht voor het terugdringen 
en vastleggen van CO2. Provincie Groningen treedt namens 
de Agenda voor de Veenkoloniën op als leadpartner in het 
project.
Op basis van een aantal deelstudies is in maart 2011 een 
driedaags werkatelier georganiseerd. Het eindrapport wordt 
in juni 2011 opgeleverd en aan de stuurgroep gepresen-
teerd.
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Zonne-energie in de Veenkoloniën
In het voorjaar van 2009 is samen met LTO Noord, Eneco 
en Energy Valley voor 19 veenkoloniale agrarische onder-
nemers een aanvraag gedaan in het kader van subsidiere-
geling duurzame energie (SDE). In het najaar bleek echter 
dat slechts 1 van deze aanvragen was gehonoreerd (grote 
belangstelling en weinig middelen). 
Op donderdag 11 november - Dag van de Duurzaamheid 
- is het eerste majeure zonnepanelensysteem in het kader 
van ‘Zon voor Asbest’ in gebruik genomen. Op het dak van 
agrariër Hoiting in Eexterveen werd op deze dag 173 zon-
nepanelen in werking gesteld. Tijdens de feestelijke opening 
waren ongeveer 80 belangstellenden aanwezig. Er was veel 
media-aandacht (krant, tijdschriften, radio, televisie, internet) 
voor het project.
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Ruimte voor Water
Het project kent vele deelonderzoeken 
om te komen tot een eenduidige stra-
tegische visie voor water in de Veen-
koloniën. In het afgelopen jaar hebben 
studenten van verschillende kennisin-
stellingen vijf deelprojecten afgerond, 
die onderdeel uitmaken van de tot-
standkoming van de visie. Daarnaast 
hebben studenten van Hogeschool 
Van Hall Larenstein een deelstudie 
uitgevoerd binnen het beheersgebied 
van Velt en Vecht. Het rapport van het 
onderzoek ‘Robuuste watersystemen 
- case Veenkoloniën’, van Alterra (Cees 
Kwakernaak en Eric Querner) is eind 
2010 opgeleverd.

Groene Ster van de  
Veenkoloniën
Begin 2010 heeft de stuurgroep van de Groene Ster een 
groot aantal grotere en kleinere projecten en initiatieven 
omarmd om in dit kader tot uitvoering te (laten) brengen. 
Eind 2010 zijn nagenoeg alle haalbaarheidstudies in beeld 
gebracht. Aan de hand van deze studies moet worden afge-
wogen op welke wijze deze potentiële ontwikkelingen per 
gemeente voldoende geborgd worden en aandacht krijgen. 

Ter ondersteuning hiervan heeft de stuurgroep Groene 
Ster gevraagd om een notitie waarin helder wordt gemaakt 
welke ontwikkelingen een lokaal, regionaal dan wel boven-
regionaal belang hebben. 

In juli, augustus en september 2010 vond een fotowedstrijd 
plaats. De wedstrijd leverde 47 deelnemers op, die in totaal 

104 foto’s inzonden. Op 7 oktober werden de prijzen door 
de voorzitter van de Stuurgroep Groene Ster uitgereikt. De 
wedstrijd leverde een groot stuk op in het Dagblad van het 
Noorden.

•	 Op 11 september heeft de officiële overdracht plaatsge-
vonden van de digitale fietsroutes. De openingshande-
ling werd verricht door wethouder De Winter van de 
gemeente Menterwolde. 

•	 Het haalbaarheidsonderzoek naar het Zoutmeer is be-
handeld in de stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën 
in oktober 2010. De gemeente Veendam gaat aan de 
hand van dit onderzoek een marktverkenning doen. 

•	 Door de gemeente Hoogezand-Sappemeer is opdracht 
gegeven tot het doen van een quick scan t.b.v. de vaar-
verbinding door de Groene Compagnie. Begin 2011 zal 
daarvan het resultaat bekend zijn.

•	 In opdracht van het bestuur van de Heemtuin wordt het 
concept van de digitale maquette ontwikkeld. Deze ma-
quette wordt in juni 2011 in gebruik worden genomen.

•	 In 2011 worden de onderzoeken naar de mogelijkheden 
voor singelgolf en de mogelijkheden voor invulling van 
het Veenkoloniaal vakwerk (gebied tussen Muntendam 
en Veendam) uitgevoerd.

•	 Voor een aandeel vanuit de Agenda van de Veenkolo-
niën is een jaarlijks budget van maximaal  
€ 30.000 ter beschikking gesteld.



Landschappelijke  
verbindingszones
Met de gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde en het wa-
terschap Hunze en Aa’s heeft de provincie Groningen in 2008 
de landschapsontwikkeling van het Pagediepdal opgepakt. 
Deze landschapsontwikkeling vormt onderdeel van de POP-
Gebiedsopgave. Ook de Kanaalzone en agribusiness maken 
onderdeel uit van de Gebiedsopgave. Op basis van een 
bestuurlijk vastgesteld plan van aanpak is dit drietal deelop-
gaven tot begin 2010 nader verkend. Op onderdelen zijn er 
projecten uitgevoerd of in uitvoering. De stand van zaken op 
de drie onderdelen is als volgt:

Landschapsontwikkeling
Sinds de zomer loopt er een onderzoek, waaruit scenario’s 
voor de ruimtelijk landschappelijke ontwikkeling van het 
Pagediepdal, in combinatie met waterberging, worden 
ontwikkeld. Hieruit wordt een aantal voorkeursscenario ge-
presenteerd (mei 2011) in de stuurgroep Veenkoloniën-Zuid. 

De planvorming rondom het initiatief voor een hippisch 
park is verder begeleid. Dit heeft geleid tot de vaststelling 
van het bestemmingsplan door de raad van Stadskanaal en 
verlening van de ontgrondingvergunning. In 2010 zijn er 
oriënterende gesprekken gevoerd met Page Care, die zich 
in dit gebied zou willen vestigen. Verdere uitwerking van 
deze plannen vindt plaats met externe expertise om tot een 
landschappelijk verantwoorde invulling te komen.

Kanaalzone 
Binnen dit deelproject wordt ingezet meerdere verbeterin-
gen in de lijn van het Stadskanaal. Zo wordt er gewerkt aan 
het stimuleren van particuliere woningverbetering, worden 
de centra van Stadskanaal, Ter Apel en Musselkanaal verbe-
terd, worden de verlaten versterkt als recreatief knooppunt 
voor de regio en worden ‘rotte kiezen‘ langs het kanaal aan-
gepakt. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bebou-
wing langs het Stadskanaal wordt een quick scan uitgevoerd 
als opstap naar een gestructureerd beleid en aanpak voor de 
bebouwing langs de Kanaalzone.
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Agribusiness 
Onder het punt Economische versterking Agribusiness 
wordt gewerkt aan een zogenaamd short track voor het 
Agrocluster Ter Apelkanaal. Het meest concrete voorbeeld 
hiervan is de uitwerking van een gezamenlijke business case 
voor Cowmunity met betrokkenheid van een viertal andere 
bedrijven (een bio-vergistinginstallatie, een voercentrum 
en Mulder Granen). Daarnaast wordt gewerkt aan een long 
track visie, waarmee op langere termijn agribusinessinitiatie-
ven gerealiseerd kunnen worden. Er zijn hierover gesprekken 
gevoerd met o.a. de NOM, Kiemkracht en Avebe. Tot slot is er 
een lijst met mogelijke projecten opgesteld om het gebied 
verder te versterken.

Zout
Binnen het project Zout worden meerdere initiatieven ge-
clusterd die mogelijke landschappelijk toeristische trekpleis-
ters kunnen zijn voor de Veenkoloniën. 

Het afgelopen voorjaar heeft de Grontmij een eerste glo-
bale verkenning uitgevoerd van de haalbaarheid naar een 
zoutmeer bij Veendam. Het haalbaarheidsonderzoek naar 
het zoutmeer is behandeld in de stuurgroep van de Agenda 
voor de Veenkoloniën in oktober 2010. Dit project lijkt kans-
rijk. De gemeente Veendam gaat dan ook aan de hand van 
dit onderzoek een marktverkennend onderzoek doen. De 
uitkomsten worden in de loop van 2011 verwacht. 

Verder is er een initiatief van de Stichting Terra Mater om de 
mogelijkheden (technisch, functioneel en qua exploitatie) te 
onderzoeken voor multifunctioneel gebruik van een zout-
koepel. Ook de resultaten van dit onderzoek worden in de 
loop van 2011 verwacht.
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Herinrichting 
N366/N391
In de afgelopen jaren, maar ook de 
komende jaren, is het veiliger maken 
van de weg Veendam - Stadskanaal - 
Emmen belangrijk om de Veenkoloniën 
beter te bereiken. Het project betreft 
het verbeteren van de bestaande ver-
binding N366-N391 om daarmee de 
Veenkoloniën optimaal te ontsluiten op 
het omliggende hoofdwegennet.

N366
In 2009 is gestart met de verbreding van het weggedeelte 
Stadskanaal - Ter Apel. De weg wordt uit veiligheidsoverwe-
gingen verbreed van de huidige 7,50 meter naar 8,60 meter. 
Deze verbreding is in 2010 afgerond. Eind zomer 2010 is 
gestart met het ongelijkvloers maken van de kruising N366/
N378 van Van Boekerenweg bij Stadskanaal in combinatie 
met het opruimen van de kruising N366/N974 Onstwedder-
weg. Nog voor de zomer van 2011 zullen deze deelprojecten 
worden afgerond.

Eind 2010 is gestart met de planuitwerking van de kruisin-
gen N366 Avebe en N366 Nulweg. Tevens is gestart met een 
plan voor de landschappelijke inpassing van de weg. Dit 
project zal na de zomer van 2011 van start gaan.

N391/Rondweg Emmen
In het afgelopen jaar is de nieuwe woonwijk Delftlanden in 
Emmen ontsloten met een ongelijkvloerse aansluiting op de 
Rondweg en het kruispunt van de Verlengde Hondsrugweg 
met de Rondweg is omgebouwd tot een volledig ongelijk-
vloerse aansluiting.

In 2010 is tevens begonnen met een ongelijkvloerse aanslui-
ting van de Statenweg op de Rondweg van Emmen. Hiermee 
wordt het nieuwe businesspark Meerdijk op een directe 
wijze ontsloten. De studie naar de Rondweg Emmen/N391 
en N862 is afgerond.



Railverbinding 
Veenkoloniën
Om te voorzien in deze structuur-
versterking van de Veenkoloniën 
is in het Convenant Regiospecifiek 
Pakket Zuiderzeelijn (RSP ZZL) een 
bedrag van € 46 miljoen voor de 
Veenkoloniën opgenomen. In het 
gebied ontbreekt het momenteel 
aan een hoogwaardige OV-voorzie-
ning. Het revitaliseren van de spoor-
verbinding met Groningen enerzijds 
en Emmen - Duitsland - Achterhoek 
anderzijds, is dan ook de kans om 
het gebied aantrekkelijk te houden. 

Het consortium Arriva/Ballast Nedam/ProRail heeft onder-
zoek gedaan naar de haalbaarheid van de reactivering van 
de spoorverbinding Veendam - Stadskanaal. Dit onderzoek 
is in oktober aangeboden aan de gedeputeerde Verkeer & 
Vervoer van de provincie Groningen. 

In het najaar van 2010 is ProRail, in aanvulling op de eerder 
uitgevoerde planstudie, gestart met een onderzoek of met 
andere uitgangspunten reactivering van de spoorlijn Veen-
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dam - Stadskanaal werkelijk haalbaar is. ProRail verwacht dit 
deel van de studie in november 2011 gereed te hebben.

In afwijking van de eerder gedane planstudie van het con-
sortium is, dat bij deze aanvullende studie er van uit wordt 
gegaan dat het spoor Veendam-Stadskanaal onderdeel zal 
uitmaken van het hoofdspoornet. Indien het spoor onder-
deel wordt van het hoofdspoornet, moet onder andere wor-
den voldaan aan eisen voor geluidsemissies en overwegvei-

ligheid. Omdat hier hoge kosten achter weg kunnen komen, 
bestaat het eerste deel van het onderzoek uit een onderzoek 
naar de te nemen maatregelen op dit gebied. 

Indien de eerste uitkomsten positief zijn, zal door de provin-
cie Groningen het voorstel om dit spoor weer onderdeel te 
laten worden van de hoofdinfrastructuur, opnieuw voorleg-
gen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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Toeristische visie
De stuurgroep van de Agenda voor de Veenkoloniën, de Regio Oost en de Regio 
Zuidoost Drenthe hebben eind 2008 gezamenlijk een traject opgezet om te ko-
men tot een strategische regionale gebiedsvisie die het toerisme in de Veenkolo-
niën moet stimuleren. 
Na meerdere expertsessies in het voorjaar van 2009 is de toeristische visie voor de 
Veenkoloniën gepresenteerd. De bestuurders van de Agenda hebben uit de visie 
meerdere project geadopteerd. Dit heeft in de zomer geleid tot een toeristisch 
projectenboek voor de provincie Groningen. 

In het najaar van 2009 is er nog een brainstormsessie gehouden voor een nadere 
invulling van de mogelijkheden ter stimulering van recreatie en toerisme aan en 
rond de vaarverbindingen. Het project is officieel afgerond. Gemeenten zijn per 
januari 2010 aan de slag gegaan met het uitwerken van ideeën voortkomende uit 
de visie en het samengestelde (Groninger) projectenboek. 
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Spin-off vaarverbinding  
Erica - Ter Apel

In 2005 hebben de partners van de Agenda voor de Veenko-
loniën besloten tot het herstel van de vaarverbinding tussen 
Erica in Drenthe en Ter Apel in Groningen. Na aanpassing van 
de loop van het te graven kanaal zijn de totale kosten voor 
de realisatie geraamd op 34,8 miljoen euro. 

De vaarweg vanaf Ter Apel tot aan het Veenpark is per 2009 
open gesteld voor recreatietoervaart. Eind 2009 is besloten 
het tracé tussen Scholtenskanaal en Bladderswijk te wijzigen. 
In 2010 is hiervoor een bestemmingsplanprocedure uitge-
voerd. In 2010 zijn er tevens verschillende baggerwerkzaam-
heden verricht. 
Verder is het afgelopen jaar het Gebiedsontwikkelingsplan 
gereed gekomen. Het plan dient, naast ontwikkelingskader, 
na vaststelling ook als toetsingskader. 

In 2010 heeft De Werkplaats Veenkoloniën meerdere verken-
ningen gedaan bij het beantwoorden van (kennis)vragen 
rond de spin-off van de vaarverbinding Erica Ter Apel.

Na de zomer van 2010 hebben de Agenda voor de Veenko-
loniën, Marketing Drenthe, Het Recreatieschap Drenthe, de 
gemeente Emmen, de provincie Drenthe en de Veencom-
pagnie het initiatief genomen om de vaarverbinding Erica 
– Ter Apel te gaan promoten. Daarvoor is een externe partij 
gevraagd om een strategisch marketing- en PR-plan op te 
stellen. Dit initiatief kan gelden als vertrekpunt voor verdere 
verbreding naar de rest van de Veenkoloniën en aansluiting 
met het Duitse grensgebied. 

Spin-off vaarverbinding  
Zuidlaardermeer  
Oost-Groningen

Na de opening van de vaarroute in 2009 is begonnen met 
het verkennen van de mogelijkheden om de spin-off van 
de vaarverbindingen Erica - Ter Apel én Zuidlaardermeer - 
Oost-Groningen aan elkaar te koppelen, om zo toeristische 
activiteiten beter op elkaar worden af te stemmen. Er moet 
nader worden onderzocht welke mogelijke economische 
spin-off te behalen is uit de gehele vaarverbinding.
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Wonen in de Veenkoloniën
Evenals in 2009 kende de woningmarkt geen opwaartse tendens. Het onderwerp 
wonen speelt momenteel geen grote rol in het Gebiedsprogramma van de  
Agenda voor de Veenkoloniën.
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Externe monitor
In de zomer van 2009 startte de Agenda met de sociaal 
economische monitor. Met deze monitor konden beleidsont-
wikkelingen voortkomend uit het Gebiedsprogramma van 
de Agenda nauwkeurig worden gevolgd. Begin 2010 werd 
duidelijk dat het project te kampen had met een tegenval-
lende respons, dit ondanks stukken in de krant (regionaal en 
lokaal) en spotjes op de radio en een tweede lichting brieven 
en oproepen per e-mail. Ook is getracht, met een andere 
benadering van de panelleden, een hogere respons in de 
regio te krijgen. Dit leverde geen substantiële verbetering 
op. Hierdoor kon geen representatieve vertegenwoordiging 
worden verkregen bij de drie panelgroepen. 

In juni heeft de stuurgroep ombesloten geen extra middelen 
en energie te steken in het verkrijgen van hogere respons 
voor de externe sociaal economische monitor. Panelleden 
van de externe monitor zijn geïnformeerd over het besluit 
en de achterliggende reden om te stoppen met de externe 
monitor. 
In de zomer van 2010 is een notitie opgeleverd met sociaal-
economische en demografische data en grafieken/tabellen 
waaruit ontwikkelingen zijn af te leiden.

Interne monitor
Begin 2010 is met behulp van de schetsboekmethodiek een 
intern meetsysteem opgezet om de projectresultaten in 
kaart te brengen. In het voorjaar van 2010 zou er een nulme-
ting worden uitgevoerd, maar door de problemen met de 
externe monitor is een gehele verweving, zoals was gepland, 
en uitvoering niet mogelijk gebleken. 

De stuurgroep heeft in december 2010 besloten in het 
geheel geen nieuwe energie en middelen te besteden aan 
het monitoren en analyseren van statistieken over de Veen-
koloniën tot aan het moment dat er meer bekend is over 
de nieuwe focus van de Agenda voor de Veenkoloniën. Het 
project is daarmee, voor het huidige Gebiedsprogramma, 
afgerond.

Scholings- en innovatie- 
initiatieven
Een goede en gepaste opleiding is in het belang van elke 
jongere. Een goede en gedegen opleiding vergroot de latere 
kansen op een baan met perspectief. Met die gedachte 
stelde de stuurgroep drie afzonderlijke projecten vast. Twee 
van deze projecten (Registratie en monitoren van jongeren 
en Jobacademie Veenkoloniën) zijn is 2009 overgedragen 
aan de gemeenten. Het derde project - Duurzaam leren in de 
Veenkoloniën - maakt nog altijd deel uit van de Agenda.
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Eind 2008 is nog besloten in 2009 en 2010 Jongeren in de 
Veenkoloniën als thema te onderzoeken. Samen met de 
Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit van 
Groningen heeft dit onderzoek zich gericht op de veenkolo-
niale leefstijl en beleving van jongeren. De resultaten van dit 
onderzoek hebben in oktober 2010 een artikel opgeleverd in 
Elsevier en enkele wetenschappelijke tijdschriften.

Duurzaam leren in de Veenkoloniën!
In april 2008 vond de start up plaats van Duurzaam Leren in 
de Veenkoloniën!. Nog voor de zomer vond de aanmelding 
plaats voor de subsidieregeling Taal/leesverbetertraject 
Taalpilots PO en werd er een aanvullende subsidieaanvraag 
ingediend voor een Opmaat-traject. Begin 2009 startten 120 
scholen voor primair onderwijs met het project Duurzaam 
Leren in de Veenkoloniën!, waarvoor het ministerie per 
school 6000 euro beschikbaar stelde. Daarnaast kende het 
ministerie een eenmalige Opmaat-subsidie toe van 20.000 
euro. 
Er zijn tot 1 januari 2011 elf professionele leergemeenschap-
pen (plg’s) gevormd. Het project begint vruchten af te 

werpen. Voor het schooljaar 2010-2011 is een sterker accent 
gelegd op inzet van eigen goede voorbeelden en kennis 
door inzet van leerkrachten en directeuren tijdens bijeen-
komsten van de leergemeenschappen. Nieuwe instrumen-
ten en bouwstenen worden geïntroduceerd op alle lagen: 
bij besturen in de taskforce, bij directeuren in de plg’s, bij 
leerkrachten in studiedagen. 

Schoolbesturen geven aan dat de tussen- en eindopbreng-
sten van de scholen omhoog gaan, dat het aantal zwakke 
en zeer zwakke scholen is afgenomen, en dat er een open, 
lerende cultuur zich ontwikkelt tussen en in de scholen. De 
definitieve dataset resultaten worden in het najaar 2011 
gepresenteerd.
Alle scholen hebben in 2010 een eigen taalplan uitgerold. 
In juni 2010 hebben de scholen voor de derde maal voor 
schooljaar 2010-2011 hun eigen plan voor taal- en leeson-
derwijs ingediend voor subsidie van het Ministerie van OCW 
voor taal- en leesverbetertrajecten.
In juni 2010 heeft Joanne Quinne (Professor aan de Toronto 
University, Canada) van het team van Michael Fullan een 
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masterclass over datagestuurd onderwijs gegeven voor deel-
nemende schoolleiders. Tevens heeft zij één dag de leerge-
meenschap van Ubbo Emmius begeleid. 
Als start voor de agendering van het thema ouderbetrok-
kenheid in het schooljaar 2010-2011 vond op 24 juni een 
gezamenlijke bijeenkomst van de projecten Spraakmakend, 
Vanzelfsprekend en Duurzaam leren plaats over dit thema.

Eind 2010 is een nieuw conceptplan voor de komende twee 
schooljaren (2011-2012 en 2012-2013) opgesteld.

De Inspectie monitort de deelnemende scholen op de 
leerlingresultaten. In verband met ICT-problemen bij de 
Inspectie worden de eerste uitkomsten van deze meting pas 
in 2011 bekend. De eerste uitkomsten laten een verhoging 
zien van tussen en eindopbrengsten. Tevens zal er een eigen 
meting naar Duurzaam leren plaatsvinden.
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Regionaal convenant regellast
In de zomer van 2009 is de Kamer van Koophandel begonnen met het vervolg 
van het convenant naar meer regelruimte. In meerdere overlegrondes is beke-
ken hoe invulling gegeven kon worden aan meer regelruimte, voornamelijk in de 
ruimtelijke ordening/bouwregelgeving. In de vervolgsessie is onder meer geke-
ken naar de uitwerking van de doorlichting van de vergunningenstelsels om tot 
deregulering en vermindering van administratieve lasten te komen.

In juni 2010 is het rapport Op zoek naar nieuwe wegen, 
met daarin voorstellen over deregulering in de bouw en 
ruimtelijke ordening, besproken met een aantal portefeuil-
lehouders. Besloten is dit op het niveau van de Agenda van 
de Veenkoloniën verder te bespreken en te komen tot een 
breed gemeentelijk gedragen koers. 

De partners van de Agenda voor de Veenkoloniën proberen 
samen met de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, in 
de vorm van een pilot, te komen tot een versimpeling van 
de regels en procedures rond het afgeven van bouwvergun-
ningen. 
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De bovenstaande lijst bevat het overzicht van de projecten in de periode 2008 – 
2012, op basis van de thema’s uit dit Gebiedsprogramma. Per project is de investe-
ring opgenomen. Dit is de basis van waaruit projecten verder worden uitgewerkt 
en waarover de partners in de Agenda voor de Veenkoloniën meerjarig financiële 
afspraken maken. Dit gebeurt op basis van de solidariteitsafspraak, die sinds 2005 
bestaat. Naast de solidariteit stellen beide provincies ook co-financieringsmid-
delen Veenkoloniën beschikbaar. Deze worden bij de projectuitwerking in beeld 
gebracht.

Solidariteitsbijdrage
Vanaf 2008 leveren gemeenten en waterschappen een ba-
sisbijdrage van vijf procent, als bijdrage in het uitvoeren van 
gezamenlijke (kleinere) investeringsprojecten tot 100.000 
euro. De provincies stellen de co-financiering beschikbaar, 
die per project worden beoordeeld.

Aanvullende bijdrage (solidariteit plus)
Bij bepaalde projecten hebben sommige partners meer 
belang dan andere. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in 
een aanvullende bijdrage van de desbetreffende partner(s), 
naast de solidariteitsbijdrage. Voor het berekenen van deze 
bijdrage kan met de onderstaande scorelijst de weging per 
project per partner in kaart worden gebracht.

Scorelijst
•	 Inwoneraantal (als weging voor draagkracht)
•	 Ligging (topografisch/projectgebied)
•	 Grondoppervlak (als weging voor draagkracht)
•	 Economisch effect (werkgelegenheid, bedrijvigheid, 

woningbouw, infrastructurele aansluiting)
•	 Agrarische structuurversterking
•	 Sociaal-maatschappelijk effect (werkgelegenheid, 

onderwijs, factoren van welzijn/leefbaarheid en voorzie-
ningen)

•	 Samenhang met andere projecten (zowel samenhang 
en versterking Agendaprojecten als eigen prioritaire 
projecten per partner)

•	 Ruimtelijke kwaliteit
•	 Waterkwaliteit en waterhuishouding

Solidariteitsformule projecten



Investering grote projecten
Naast de solidariteitsbijdrage wordt de aanvullende bijdrage 
per partner berekend door experts, de Expertmethode. Voor 
de zogeheten grote investeringen (> € 100.000) gelden spe-
cifieke wegingscriteria per partner. Aspecten als draagkracht 
en belangen, waarbij in principe gebruik wordt gemaakt van 
adviezen door experts (Expertmethode). Hiermee is in de 
periode 2006-2007 ervaring opgedaan bij de berekeningen 
voor de N33 en de vaarverbinding Erica - Ter Apel.

“Witte Rook”
De solidariteitsafspraak geldt voor iedereen. Bij de onder-
handelingen over de definitieve aanvullende bijdrage zal 
uiteindelijk het politiek-bestuurlijke belang doorslaggevend 
zijn. Dit noemen we de Witte Rook-methode.
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Bijlage 1
Samenstelling stuurgroep 2010

Voorzitter: Provincie Drenthe Dhr. R. Munniksma

Vice-voorzitter: Gemeente Stadskanaal Mw. B.A.H. Galama (per 1 juli 2010)

Gemeente Pekela Dhr. M. Schollema (tot 1 juli 2010)

Leden: Provincie Groningen Dhr. M. Jager

Gemeente Aa en Hunze Dhr. E. van Oosterhout (per 1 april 2010)

Dhr. G.J. ten Brink (tot 1 april 2010)

Gemeente Borger-Odoorn Dhr. M.L.J. Out

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Dhr. F.J.A. Luijckx

Gemeente Menterwolde Mw. A. de Winter-Wijffels (per 1 september 2010)

Dhr. E.A. van Zuijlen (tot 1 september 2010)

Gemeente Stadskanaal Mw. B.A.H. Galama

Gemeente Veendam Dhr. A. Meijerman

Gemeente Vlagtwedde Dhr. H. Kuipers (per 1 september 2010)

Mw. L.A.M. Kompier (tot 1 september 2010)

Provincie Drenthe Mw. T. Klip-Martin

Provincie Groningen Dhr. J.C. Gerritsen

Waterschap Hunze en Aa’s Dhr. H. Prins

Waterschap Velt en Vecht Dhr. B. Kolkman (per 1 april 2010)

Dhr. W. Wolthuis (tot 1 april 2010)

Secretaris: Programmabureau Dhr. H.K. de Jong
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Bijlage 2
Samenstelling projectgroep 2010

Voorzitter: Programmabureau Dhr. H.K. de Jong

Leden: Gemeente Aa en Hunze Dhr. P. van der Veen

Gemeente Borger-Odoorn Mw. I. Snippe-Hoijting

Gemeente Emmen Mw. A. Bouwers

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Dhr. G. Jager

Gemeente Menterwolde Dhr. H. Flap

Gemeente Pekela Dhr. K. Feunekes

Gemeente Stadskanaal Dhr. J. Bezema

Gemeente Veendam Mw. R. Dolstra

Gemeente Vlagtwedde Dhr. H. Holstein

Provincie Drenthe Dhr. G. Meijers (per 1 september 2010)

Dhr. D.J. Immenga (tot 1 september 2010)

Provincie Groningen Dhr. A. van Bolhuis

Waterschap Hunze en Aa’s Dhr. W. Heijnen

Waterschap Velt en Vecht Dhr. A. Lassche

Secretaris: Programmabureau Dhr. F.J. Munneke

Communicatie: Programmabureau Dhr. E.A. Mulder



Bijlage 3
Overzicht portefeuillehouders en projectleiders per 31-12-2010

Project Portefeuillehouder Projectleider

Inplaatsing melkveehouderij M.L.J. Out Mw. J.A. Dijksterhuis

Boeren Nieuw Buinen J.J. Bruintjes D.J. Haan/H. Pohlman

Werkplaats Veenkoloniën H. Kuipers K. Munneke

Economische versterking Agribusiness R. Munniksma K. Munneke

Ruimte voor Water B. Kolkman A. Lassche

Landschappelijke Verbindingszones M. Jager A. van Bolhuis

Groene Ster Veenkoloniën A. Meijerman A. Dolfsma

Verbetering N366-N391 M. Jager A. van der Wal

Railverbinding M. Jager H.K. de Jong

Toeristisch visie A. Meijerman H.K. de Jong

Spin-off v.v. Zuidlaardermeer - Oost-Groningen H. Gerritsen W. Brandsma

Spin-off v.v. Erica - Ter Apel J. Kuper W. Paas / J. Baltes

Wonen in de Veenkoloniën F.J.A. Luijckx A. Dolfsma

Sociaaleconomische monitor E.A. van Zuijlen H.K. de Jong

Scholings- en innovatie-initiatieven A. Meijerman H.K. de Jong

Gebiedspotentie ICT NVT / afgerond NVT / afgerond

Innovatie MKB NVT / afgerond NVT / afgerond

Convenant Regellast H. Prins H.K. de Jong

Veenkoloniën in Europa H. Gerritsen H. K. de Jong
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