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Dutchchain uit Groningen organiseerde de grootste 
blockchain Hackaton ter wereld: Blockchaingers 

10 KANSEN IN 
NOORD-NEDERLAND

Wat een geweldige regio is het toch! Het Noorden heeft 
ons land heel veel te bieden. Ruimte, economische pijlers, 
innovatie en een gezonde arbeidsmarkt. 

Notendop
In deze folder vindt u tien toppers. Noord-Nederland in 
een notendop: Wat hebben we te bieden? Wat hebben we 
nog nodig? De kansen en uitdagingen liggen voor het 
oprapen.



DE CIRCULAIRE REGIO

De kernkwaliteiten van het Noorden geven ons een 
voorsprong op weg naar een groene toekomst. De regio 
heeft de ambitie om een volledig circulaire economie te 
worden.

Circulaire principes sluiten naadloos aan op de bestaande 
noordelijke economie. Er komen steeds meer investerin-
gen en groene bedrijvigheid los. Grondstofstromen uit 
sterke ketens als landbouw, chemie, bouw en afval worden 
benut voor ‘biobased’ producten en bedrijvigheid. 

Dit biedt milieuvoordelen en ondernemerskansen. 
Daarom integreert Noord-Nederland circulaire economie 
in al haar innovatiebeleid. Bedrijfsleven en kennisinstellin-
gen werken samen aan kennisopbouw over circulaire 
economie.

Wat hebben we te bieden?
Het Noorden heeft de ambitie om de groenste regio van 
Nederland te worden en fungeert als vliegwiel naar een 
nationale circulaire economie.

Wat hebben we nodig?
Een circulair investeringsfonds van € 100 miljoen voor 
ondersteuning van circulaire initiatieven. Experimenteer-
ruimte in wet- en regelgeving.



HET NOORDEN GEEFT 
ENERGIE 

Aardgas is niet meer van deze tijd. De fossiele gasvoorraad 
is eindig en de winning hiervan veroorzaakt aardbevingen 
in onze regio. We lopen als ‘Energy Valley’ voorop in de 
transitie naar duurzame energievoorziening. Nut en 
noodzaak van de omschakeling op hernieuwbare energie 
worden in onze regio het meest gevoeld. Geen wonder dat 
overheden en bedrijfsleven sterk inzetten op nieuwe 
energiebronnen en innovaties.

Noord-Nederland beschikt over infrastructuur en kennis 
die nationaal en internationaal vooruitgang zullen 
brengen: grootschalige productie en opslag van 
windenergie, geothermie, groen gas en groene waterstof. 
De Eemshaven als nationaal groen stopcontact.  

Wat hebben we te bieden?
Een unieke energie-infrastructuur, kennis en voorsprong 
op het gebied van nieuwe duurzame bronnen.

Wat hebben we nodig?
Commitment van het Rijk aan de ontwikkeling van de 
waterstofeconomie, grootschalige zonneparken en 
windparken op zee. Extra middelen voor een versnelling 
van de energietransitie. Een energie-infrastructuur die het 
tempo van de energietransitie aan kan.
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TOPLOCATIE VOOR 
RIJKSDIENSTEN

Nu de Randstad kraakt in haar voegen, is er een mooie 
kans voor een betere spreiding van rijksdiensten. In 
Noord-Nederland is voldoende hoog opgeleid personeel 
beschikbaar, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Ook zijn 
er ruime huisvestingsmogelijkheden voor nieuwe bedrij-
vigheid. 

Gevangenissen, rechtbanken, kazernes, de Belasting-
dienst, ze hebben in het Noorden een goede en prettige 
vestigingsplaats. Rijksdiensten vormen een onmisbaar 
onderdeel van de economische infrastructuur.

Door reorganisaties en bezuinigingen is de werkgelegen-
heid bij rijksdiensten in de drie noordelijke provincies 
echter fors afgenomen. Dit druist in tegen beloften van en 
afspraken met het Rijk. 

Wat hebben we te bieden?
Ruimte. Betaalbare huisvesting. Balans op de arbeids-
markt. Een unieke omgeving met veel innovatie, kennis en 
ervaring op het gebied van digitalisering.

Wat hebben we nodig?
Behoud van bestaande rijksdiensten en hun werkgelegen-
heid. Verzilveren van nieuwe kansen. Investeren in bijvoor-
beeld de justitiële keten, defensie en de Belastingdienst. 



CULTURELE PARELS

De culturele schijnwerpers zijn dit jaar gericht op 
Leeuwarden-Fryslân, Culturele Hoofdstad van Europa in 
2018. Dit prachtige predicaat en de talloze evenementen 
die worden georganiseerd, hebben een geweldige 
uitstraling en een spin-off voor het hele Noorden.

Leeuwarden-Fryslân krijgt de komende jaren vervolg met 
culturele ‘proeftuinen’, ook in Groningen en Drenthe, op 
het gebied van beeldende kunst, muziek en theater. 

De drie noordelijke provincies hebben tevens samen het 
initiatief genomen tot het vierjarige culturele 
experimenteerprogramma ‘We the North’. Samen werken 
we aan een bruisend cultureel ecosysteem. Cultuur is voor 
ons de motor van sociale en maatschappelijke 
vernieuwing.

Wat hebben we te bieden?
Eenheid in verscheidenheid. Culturele parels op een sterke 
vertrouwde basis, met aandacht voor het nieuwe. 

Wat hebben we nodig?
Een adequate verdeling van rijkscultuurgeld, met invloed 
van de regio. Een noordelijk fonds voor vernieuwing van 
kunst. Meer financiële bestedingsvrijheid. 
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PROEFTUIN VOOR 
INNOVATIE

Complexe maatschappelijke vraagstukken? Het antwoord 
ligt vaak in het Noorden. Onze regio werkt eendrachtig aan 
toonaangevende mondiale thema’s. 

Water, energie, voedsel en gezondheid. Als regio hebben 
we deze belangrijke opgaven vastgelegd in een gezamenlij-
ke Noordelijke Innovatie Agenda. Sterke clusters van 
innovatieve bedrijven en toonaangevende kennisinstellin-
gen zetten er samen de schouders onder. 

Noord-Nederland heeft de ruimte en de mentaliteit om te 
experimenteren in living labs en proeftuinen. Wij weten 
het zeker: innovatie is de sleutel.

Wat hebben we te bieden?
Kennis van watertechnologie, gebundeld op watercampus 
Wetsus. Infrastructuur en kennis van energie, gebundeld in 
Energy Valley. Kennis en bedrijvigheid rond voedselzeker-
heid, geworteld in een sterke agro-industrie. Healthy 
Ageing, proeftuin van preventie en gezondheidszorg.

Wat hebben we nodig?
Toegang tot het vernieuwde topsectorenbeleid voor ons 
mkb. Ondersteuning op de transitieopgaven door een 
regionale programmering van EU-fondsen na 2020.



EFRO 2007-2013
€ 165,5 miljoen

 Ondersteunde  
mkb-ondernemingen
5.790

Totaal gerealiseerde 

 

investeringen
€ 705,3 miljoen
waarvan 1,9% is besteed aan uitvoering

Met elke euro EFRO-subsidie is € 4,26

  

in de regio geïnvesteerd

Structuurfondsen blijven ook na 2020 nodig
#cohesionalliance

Nieuwe banen (fte’s)
7.409

STRUCTUURFONDSEN VERSTERKEN 
REGIONALE INNOVATIE IN 
NOORD-NEDERLAND



THUIS IN EUROPA

Noord-Nederland voelt zich thuis in Europa. Wij hebben 
bewezen dat de regionale economie sprongen kan maken 
dankzij ondersteuning uit Europese fondsen. Het geld 
wordt hier goed besteed.

Iedere euro uit het structuurfonds EFRO die de afgelopen 
jaren in het Noorden werd gestoken, maakte 4,26 euro aan 
overige investeringen los: in totaal ging het in zeven jaar 
tijd om een economische impuls van 705 miljoen euro. Het 
leverde ruim zevenduizend nieuwe, vooral innovatieve 
banen op. De regionale economie maakte een sprong.

Wat hebben we te bieden?
In Noord-Nederland werken ondernemers, kennisinstellin-
gen en overheden samen aan regionale innovatie met 
sociale impact. Elke Europese euro EFRO-subsidie levert 
4,26 aan investeringen op.

Wat hebben we nodig?
Inzet van Nederland op behoud van EU-fondsen voor het 
Noorden op belangrijke thema’s. Voldoende toegang van 
noordelijk mkb tot themafondsen.



KRIMP BIEDT KANSEN

Een relatief klein land als Nederland hoort in balans te zijn. 
Momenteel blijft een aantal gebieden achter. Dat vraagt 
om actie. In negen gebieden in Nederland daalt het aantal 
inwoners. De leefbaarheid en economische vitaliteit staan 
hierdoor onder druk. Het is een nationaal belang dat ook 
de krimpregio’s hun volle economische en 
maatschappelijke potentie halen.

Dat kan. Er is een aanpak nodig, te vergelijken met de 
herstructurering van onze grote steden. Door te investeren 
in de woningmarkt, de arbeidsmarkt, het onderwijs en het 
openbaar vervoer krijgen ook deze gebieden weer een 
gezonde balans. 

Wat hebben we te bieden?
Een gezonde economische, maatschappelijke en sociale 
toekomst voor krimpgebieden. Kennis en maatwerk bij de 
aanpak.

Wat hebben we nodig?
Een meerjarig investeringspakket en rijksbetrokkenheid bij 
structuurversterking van de krimpregio’s na 2019.

Voldoende middelen voor transitie van huurwoningen 
door langjarige beschikbaarheid van budget voor korting 
verhuurderheffing in krimpgebieden.



NOG BETER BOEREN

Nergens ter wereld is de grond zo vruchtbaar en is het klimaat 
zo geschikt voor boeren. Noord-Nederland is een topgebied 
voor landbouw en agrifood. Nu en in de toekomst.

Onze landbouw en voedselproductie zijn een internationaal 
‘rolmodel’. Ze zijn van grote betekenis voor de nationale 
economie en de vitaliteit van het platteland: de inrichting van 
het landschap, de natuur en de kwaliteit van bodem, lucht en 
grondwater. Het Noorden wil de komende jaren, ondersteund 
met Europese gelden uit het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, inzetten op innovatie, ecologische 
verduurzaming en vergroening. 

Wat hebben we te bieden?
Een innovatieve landbouwsector en voedselproductie van 
hoog niveau.

Wat hebben we nodig?
Voortzetting van het Europese Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Innovatie van de landbouw- en 
voedselketen en inzet voor een breed plattelandsbeleid.



FILES? HET NOORDEN 
GEEFT LUCHT

Ons land slibt dicht. Op wegen en op het spoor. Willen we 
een totaal infarct voorkomen? Kijk naar het Noorden!

Sinds jaar en dag wordt zwaar geïnvesteerd in de 
infrastructuur van de Randstad, maar de problemen zijn 
alleen maar toegenomen. Het Noorden en haar Duitse 
achterland kunnen de grote steden ontlasten. Bovendien 
wordt in Noord-Nederland volop geëxperimenteerd met 
verkeer en vervoer, infrastructuur en duurzame energie.

Wat hebben we te bieden?
Het Noorden wil graag een nationale proeftuin zijn voor 
pilots met autonoom vervoer en innovatieve vormen van 
mobiliteit. Wij ontwikkelen een mobiliteitsstrategie waar 
het hele land, inclusief de grote steden, van kunnen 
profiteren.

Wat hebben we nodig?
Testlocaties voor smart mobility. Een mobiliteitsfonds. 
Verbetering van grensoverschrijdende vaar- en 
spoorwegen.



Elke basischool in Fryslân ontving 
in 2017 een 
EDU-robot.

ONDERWIJS EN 
ARBEIDSMARKT

Het aantal banen in Noord-Nederland groeit. Maar 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn ook hier 
niet in evenwicht. Er blijven nog teveel mensen 
onnodig aan de kant staan. De regio heeft een aanpak 
ontwikkeld die werkt! In Groningen, Drenthe en 
Fryslân hebben overheid, onderwijs en innovatieve 
ondernemers de handen ineen geslagen om de 
werkloosheid terug te dringen. Samen zetten zij in op 
arbeidsparticipatie en scholing. Het helpt om de 
ambities van het Kabinet waar te maken.

Wat hebben we te bieden?
Een concept dat meer mensen toegang biedt tot de 
arbeidsmarkt. Een proeftuin voor regionaal bepaalde 
maatregelen en maatwerk.

Wat hebben we nodig?
De noordelijke aanpak centraal: minder regeldruk en 
Haags gestuurde financiering. Ruimte voor grens-
overschrijdende samenwerking met Duitsland.



Contactgegevens van de betrokken bestuurders van de provincies 
Drenthe, Fryslân, Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, 

Groningen, Leeuwarden vindt u op:

WWW.STERKNOORDNEDERLAND.NL

KOM IN CONTACT!

JILDAU SCHUILENBURG
SENIOR ADVISEUR PUBLIC AFFAIRS

06 24 252 461

schuilenburg@snn.nl

JILDOU POSTHUMA
ADVISEUR PUBLIC AFFAIRS

06 42 492 798

posthuma@snn.nl



MEER WETEN?
WWW.STERKNOORDNEDERLAND.NL


