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1 Inleiding 

Aan de hand van deze houtskoolschets maakt Noord-

Nederland samen met de quadruple helix partijen stap-

pen van de RIS3 Noord-Nederland naar de EFRO- pro-

grammering  2021-2027.  
 

1.1 Aanpak Noord-Nederland om tot EFRO pro-

grammering te komen  
 

In september 2020 moet Noord-Nederland haar Programmering voor 

het EU fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) neerleggen bij de Eu-

ropese Commissie.  

 

De RIS3 2021-2027 Specialisaties door transities: ‘Noord-Nederland: 

circulair, gelukkig en inclusief’ is een ‘enabling condition’ voor de EFRO 

programmering NNL. In hoofdstuk 2 wordt een beknopte samenvatting 

gegeven, De RIS3 functioneert als coördinerende strategie voor de inzet 

van (Europese) fondsen in Noord-Nederland. De RIS3 is daarmee het 

vertrekpunt voor  de invulling van de EFRO programmering NNL 2021-

2027.  

 

Om te komen tot de EFRO programmering NNL maken wij de volgende 

gezamenlijke stappen: 

• Formuleren van de interventies die nodig zijn om de doelen van de 

RIS3 te bereiken; 

• Analyse en discussie over waar de inzet van EFRO het meest rele-

vant is. Met EFRO kunnen we een deel van de ambities uit de RIS3 

financieren, maar niet alles; 

• Vertalen van de gewenste EFRO inzet naar de beleidsdoelstellingen 

en specifieke doelstellingen binnen de kaders van de EFRO-veror-

dening, in de vorm van de EFRO programmering NNL 2021-2027.  

 

De EFRO programmering NNL is een belangrijk, maar niet het enige in-

strument om de RIS3 Noord-Nederland uit te voeren. De EFRO pro-

grammering is onderdeel van het geheel van instrumenten gericht op 

een duurzame verbetering van het innovatievermogen. Het is van be-

lang dat de instrumenten die zullen worden ontwikkeld in de EFRO pro-

grammering NNL complementair zijn aan de andere fondsen en midde-

len, zodat de synergie (vooral in de uitvoering) onderling bevorderd kan 

worden. 

 

1.2  Proces om tot EFRO programmering te komen  
 

Het proces dat leidt tot de EFRO programmering bouwt voort op het 

proces dat is ingezet bij het formuleren van de RIS3. De RIS3 is tot 

stand gekomen tijdens een open en dynamisch proces, waarin actoren 

met verschillende achtergronden gezamenlijk ontwikkelkansen 
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verkennen. Het vormde de opmaat van het continu ‘entrepreneurial 

discovery’ proces, oftewel het C-EDP. De kern van dit proces willen wij 

vasthouden gedurende het opstellen van de EFRO programmering. Doel 

hiervan is ook het bouwen aan gezamenlijk eigenaarschap voor de uit-

voering van de RIS3 en het benutten van ieders kennis, ervaring en in-

breng.  

 

Proces dat vooraf is gegaan  

De RIS3 2021-2027 is opgesteld in een uitgebreid proces met verschil-

lende stakeholders uit het innovatie-ecosysteem in Noord-Nederland. 

Tijdens het opstellen van de RIS3 is inbreng benut vanuit de HESS Ca-

sestudy1 en het onderzoek van Bosschma2. Er is een klankbordgroep 

actief met leden vanuit het bedrijfsleven, onderzoeks- en onderwijsin-

stellingen en  overheden (steden en provincies). Er zijn twee stakehol-

dersessies georganiseerd: een werksessie op 29 mei 2019 waarin is 

gesproken over de vier transities en missie-georiënteerd innovatiebe-

leid; en een sessie op 28 november 2019 waarin de inhoud van de RIS3 

werd gepresenteerd en werd ingegaan op de ontwikkelkansen voor 

Noord-Nederland (aan de hand van onder meer het Bosschma-rapport).  

 

Proces dat gaat komen 

Bij het opstellen van de RIS3 is specifiek aandacht besteed aan het in-

richten van het C-EDP gedurende de programmaperiode (tot 2027). 

Noord-Nederland wil het C-EDP voortzetten gedurende de uitvoering 

van de RIS3 om kansen die voortkomen uit de transities te ontdekken 

en te benutten. Doel is het creëren van een klimaat waarin partijen de 

 
1 The role of Higher Education in contributing to S3 in the Northern Netherlands, 

Prof. P. Benneworth, Høgskulen på Vestlandet, Norway, 2020. 

transities aangrijpen om op zoek te gaan naar nieuwe kansen voor 

smart specialisation.  

 

Om te komen tot de EFRO programmering zetten we de komende tijd in 

op:  

• Het benutten van de reeds ingezette samenwerking met de klank-

bordgroep, die een brede vertegenwoordiging vanuit de quadruple 

helix bevat; 

• Het aansluiten bij verschillende (doelgroep- of missiegerichte) bij-

eenkomsten van gremia of netwerken die al gepland zijn om zo een 

aanvullende schil van deskundigen te creëren; 

• Het organiseren van stakeholderbijeenkomsten. 

 

1.3 Ambitie van het Noorden in Europees perspec-

tief 
 

Noord-Nederland heeft heldere ambities en een duidelijk profiel ten 

opzichte van andere Europese regio’s. Dit is van betekenis voor de 

EFRO programmering in Noord-Nederland. Noord- Nederland onder-

scheidt zich door een hoge ervaren brede welvaart. Mondiale transities 

zijn van invloed op de brede welvaart en de economie moet zich hier-

aan aanpassen. Tegelijkertijd bieden deze transities en uitdagingen 

nieuwe ontwikkelkansen. De kern van de RIS3 is om deze kansen te 

ontdekken en te verzilveren en daarmee bij te dragen aan een circulair, 

gelukkig en inclusief Noord- Nederland. Daarbij is de inzet dat econo-

mische, ecologische en sociaal- culturele kwaliteiten elkaar versterken 

en dat iedereen mee kan doen. Noord- Nederland sluit daarmee aan bij 

2 Ontwikkelingspotenties in Noord-Nederland, Balland en Boschma, 2020 



 

CONCEPT   6 

de beleidskaders ‘Een slimmer Europa’, ‘Een groener, koolstofvrij Eu-

ropa’ en ‘Een socialer Europa’.  

 

Belangrijke opgave voor Nederland, en specifiek Noord-Nederland, is 

het opvangen van de sociaaleconomische gevolgen van het sluiten van 

de gaskraan. De regio is op zoek naar een nieuw economisch profiel en 

ziet kansen in de verduurzaming van de industrie en economie. Noord-

Nederland heeft hiervoor plannen, én werkt al aan de realisatie daar-

van. De regio loopt voorop met waterstof en circulaire economie. De 

ambities sluiten hiermee goed aan op de Europese Green Deal.  

 

Ook ambities op het gebied van natuurinclusieve landbouw, groene 

chemie, het beschermen van de noordelijke blue delta tegen het water 

middels smart technology en Active and Healthy Aging sluiten goed aan 

bij Europese en nationale plannen.  

 

Transitieregio’s 

Het Europese regionale beleid is bedoeld om verschillen in ontwikkeling 

tussen regio’s terug te brengen. De EU hanteert hier drie categorieën 

voor: arme regio’s met een grote ontwikkelingsachterstand, transitiere-

gio’s en ontwikkelde regio’s. Drenthe en Friesland worden met een BRP 

onder het Europees gemiddelde volgens het huidige voorstel Verorde-

ning houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de ESI fondsen 

aangemerkt als transitieregio’s.3 Deze status heeft geen gevolgen voor 

de EFRO programmering, maar is wel van belang in de gezamenlijke 

lobby op de verdeling van de nationale enveloppe.  

 

 
3 Zie Fiche MFK - Verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen voor de 

ESIfondsen – Rijksoverheid, 2018-07-10  

1.4 Wat leest u in de houtskoolschets 
 

Status van dit stuk  

Deze houtskoolschets moet gezien worden als een discussiestuk. Het is 

bedoeld als basis om het gesprek mee aan te gaan met betrokken par-

tijen in Noord-Nederland  en daarbuiten. Het is niet de bedoeling deze 

houtskoolschets te verspreiden.  

 

Leeswijzer  

In deze houtskoolschets schetsen we de uitgangspunten voor de EFRO 

programmering Noord-Nederland binnen de context van de RIS3.  

• Hoofdstuk 2 in op de RIS3 van Noord-Nederland.  

• Hoofdstuk 3 gaat in op de interventies die nodig zijn om de RIS3-

strategie te realiseren.  

• Hoofdstuk 4 gaat in op het EFRO, de uitgangspunten voor de inzet 

in Noord-Nederland en het Just Transition Fund.  

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2018/07/10/fiche-6-mfk-verordening-houdende-gemeenschappelijke-bepalingen-voor-de-esi-fondsensievoorstellen/fiche-6-mfk-verordening-houdende-gemeenschappelijke-bepalingen-voor-de-esi-fondsensievoorstellen.pdf
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COVID19  

De impact van de COVID19 pandemie is op dit moment nog niet volledig te 

overzien. Mogelijk gaat het meerdere jaren duren om te herstellen van de 

recessie die hiervan het gevolg is. Dit kan gevolgen hebben voor de EFRO 

programmering NNL. Zeker is dat de Europese kaders voor 2021-2027 

(waaronder het meerjarig financieel kader (MFK) hierop worden aangepast 

(mei 2020). Daarnaast wordt de economie en het innovatievermogen van 

Noord-Nederland in meer of mindere mate geraakt.  

 

Voor economisch herstel na COVID-19 en het versterken van de veerkracht 

van de economie blijven de RIS3 en de aanpak die gevolgd wordt relevant. 

Bij het opstellen en uitwerken van de EFRO programmering houden wij zo-

veel mogelijk rekening met de impact van COVID-19 in brede zin.  
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2 RIS3 Noord- Nederland  

In dit hoofdstuk gaan we in op de Regionale Innovatie-

Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3) voor Noord-

Nederland. De RIS3 is onze strategie voor het realiseren 

van een toekomstbestendige economie. Op basis van 

deze strategie werken wij aan een gecombineerde inzet 

van Europese, nationale en regionale fondsen en pro-

gramma’s. 

 

2.1 Continu Entrepreneurial Discovery Proces 
 

De RIS3 is tot stand gekomen in een gezamenlijk en interactief proces 

van Entrepreneurial Discovery (C-EDP). In dit open en dynamisch pro-

ces, worden alle actoren gestimuleerd en uitgedaagd om in wisselende 

coalities nieuwe ontwikkelkansen te ontdekken die tot specialisaties 

kunnen uitgroeien. Noord-Nederland ziet dit proces niet als een een-

malig of periodiek iets, maar als een continu proces van interactie, 

waarin stakeholders met verschillende achtergronden (quadruple helix4) 

vanuit een gezamenlijke missie samenwerken om nieuwe kansen voor 

innovatie te identificeren, te verkennen en te realiseren.  

 

Om dit C-EDP effectief in te richten is een goedwerkend ecosysteem 

nodig. Het draait hierbij om het verbeteren van verbindingen tussen 

 
4 Bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, overheden en onderwijs- en kennisin-

stellingen, hier ook afgekort als Q4-Helix.  

verschillende actoren, over grenzen heen te denken (qua sectoren, 

clusters, actoren en geografie), openheid te creëren en het verkleinen 

van afstanden. Door nieuwe partijen en dwarsdenkers uit te nodigen 

wordt de koers van Noord-Nederland gezamenlijk geconcretiseerd en 

uitgevoerd.  

 

Missiegedreven innovatie  

In de RIS3 staat een missiegedreven aanpak voorop, gericht op het sti-

muleren van innovatie die economische impact heeft én aantoonbaar 

tot maatschappelijke impact leidt. Overheden, onderwijs- en kennisin-

stellingen, ondernemers én samenleving (Q4-helix) formuleren, vanuit 

regionale sterketen en krachten, gezamenlijke missies om oplossingen 

te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen. Van hieruit worden 

(cross-sectorale) verbindingen gelegd tussen organisaties en initiatie-

ven en wordt een projectportfolio gevuld waarin ontwikkelkansen wor-

den ontdekt, verkend en benut. De RIS3 beoogt complementariteit tus-

sen de verschillende in te zetten fondsen. Zowel de (thematische) EU- 

fondsen, als middelen die het Rijk ter beschikking heeft.  

 

Vier transities vormen hiervoor het startpunt (zie 2.2). Deze transities 

vormen voor de RIS3 geen doel op zich, maar bieden mogelijkheden die 

vertaald kunnen worden naar nieuwe ontwikkelkansen en slimme spe-

cialisaties. 
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2.2 Transities 
 

De RIS3 van Noord-Nederland staat in het teken van specialisaties door 

transities. In de RIS3 zijn vier transities benoemd die gebaseerd zijn op 

de bestaande sterke kennis- en ondernemersposities in Noord-Neder-

land en die in deze regio kunnen leiden tot nieuwe innovaties en speci-

alisaties waarmee bredere welvaart gestimuleerd kan worden:  

1. van een lineaire naar een circulaire economie 

2. van fossiele naar hernieuwbare energie 

3. van zorg naar (positieve) gezondheid 

4. van analoog naar digitaal 

 

Binnen deze transitieopgaven worden er goede ontwikkelkansen voor 

Noord-Nederland verwacht. Dit zijn kansen voor vernieuwing die gere-

lateerd zijn aan bestaande activiteiten en sterkten binnen Noord-Ne-

derland, overeenkomstig het relatedness-concept.5 Een deel van deze 

kansen binnen de transitieopgaven is al scherp; van andere kansen zijn 

alleen nog de contouren in beeld of moeten deze nog ontstaan. De vier 

transities worden hierna beknopt uitgewerkt.  

 

1. Van een lineaire naar een circulaire economie  

Deze transitie zet in op minder grondstoffen- en materialengebruik, 

ander grondstoffen- en materialengebruiken en het optimaal en inten-

sief gebruik van materialen en producten. Ze lost het probleem van de 

leveringszekerheid van (kritieke) grondstoffen op, leidt tot een reductie 

van broeikasgassen en draagt bij aan oplossingen voor de klimaatop-

gave en milieuvraagstukken, waaronder luchtverontreiniging, 

 
5 Ontwikkelingspotenties in Noord-Nederland, Balland en Boschma, 2020 

bodemdegradatie en (micro)plastics in het milieu. Daarnaast zijn het 

sluiten van de waterkringloop en een veilige, schone watervoorziening 

van groot belang voor klimaatadaptatie, agrofood en energieopwekking 

uit water. Kansen voor Noord-Nederland worden genoemd op het ge-

bied van groene chemie, watertechnologie, milieutechnologie en voed-

sel chemie.  

 

2. Van fossiele naar hernieuwbare energie  

De energietransitie brengt niet alleen een enorme opgave op het gebied 

van energie-infrastructuur, maar ook op economisch en sociaal vlak. 

Tegelijkertijd biedt de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie 

ook kansen voor Noord-Nederland. Door de huidige ervaring in de 

energiesector is de regio kansrijk en ook al aardig op weg om het 

hoofd te bieden aan de opgaves. Het klimaatakkoord en het stoppen 

van de gaswinning in Groningen per 2022 zijn grote aanjagers voor de 

regio. Onder andere op basis van de ontwikkelde kennis op het gebied 

van watertechnologie en de recente inzet op waterstof liggen in Noord- 

Nederland belangrijke kansen als het gaat om de energietransitie.  

 

3. Van zorg naar (positieve) gezondheid 

 

Noord-Nederland merkt als eerste de gevolgen van een 

gezondheidszorgsysteem dat richting een infarct beweegt qua kosten 

en personele capaciteit. Dit is in een vroeg stadium herkend en heeft 

geleid tot een Noord-Nederlandse gezondheidsregio waarin 

samenwerkingsverbanden zijn ontstaan zowel binnen de sector als 

cross-sectoraal. Samenwerkende coalities van bedrijven, 
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wetenschappers, burgerinitiatieven en regionale overheden versterken 

elkaar met (datagedreven) preventie en zorg binnen thema’s zoals de 

gezonde leefomgeving, gezonde voeding, meer bewegen, vitaliteit van 

jong en oud en digitalisering van de zorg. Samen met zowel 

burgerinitiatieven als vanuit life science en medtechbedrijven wordt 

bijgedragen aan meer zorg in eigen omgeving en de wetenschap en de 

werkgevers hebben elkaar gevonden op het thema duurzame 

inzetbaarheid en een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid.  
Hier liggen mogelijk ontwikkelkansen op het gebied van farmacie, 

medische instrumenten en medische technologie maar ook op het 

gebied van preventie, zoals domotica- e-health en serious gaming. 

 

4. Van analoog naar digitaal 

Er is een ingrijpende transitie gaande naar een digitale economie die 

raakt aan elk maatschappelijk vraagstuk en elke sector. De kansen van 

Noord-Nederland liggen niet op het gebied van sleuteltechnologieën 

maar op het gebied van toepassing van digitale technologieën en 

daaruit afgeleide kansen. Deze transitieopgave werkt twee kanten op: 

het benutten van ICT-gerelateerde kansen en het aanhaken van mkb bij 

de digitaliseringstransities. 

 

Deze transitieopgaven onderstrepen de urgentie van sociale en techno-

logische innovaties en vragen om nieuwe producten, processen en ver-

dienmodellen en nieuwe vormen van organisatie en samenwerking. De 

integrale vraagstukken dagen ons uit om slimme cross-overs te zoeken 

tussen de thema’s waarop we in Noord- Nederland een sterke kennis-

positie hebben.  

De vier transities geven richting aan de uitvoering en nodigen uit tot sa-

menwerking en creativiteit. De keuze voor transities en de aanpak via C-

EDP en missies, stimuleert de ontwikkeling van nieuwe markten, 

bedrijven en producten en maakt het regionale innovatie-ecosysteem 

dynamischer, toekomstgerichter en flexibeler. 

 

2.3 Doorsnijdende thema’s 
 

Enkele doorsnijdende thema’s zijn medebepalend voor het benutten 

van ontwikkelkansen binnen de vier bovenstaande transities. Deze 

doorsnijdende thema’s vragen doorlopend aandacht gedurende C-EDP:  

 

• Human capital 

Noord-Nederland kent een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt en skills. Daarbij verandert de arbeidsmarkt de komende 

decennia aanzienlijk, waarbij de transities vragen om andere 

vaardigheden, andersoortig werk en daardoor ook om aanpassingen in 

het huidige onderwijssysteem en bij ondernemingen. Inzet op om- en 

bijscholing en flexibel inspelen op de vraag vanuit het bedrijfsleven zijn 

van belang.  

 

• Krachtig ondernemerschap 

Noord-Nederland heeft een MKB-economie met een relatief groot pelo-

ton, dat moeite heeft om het tempo van vernieuwing bij te houden. Het 

verbinden van koplopers met het peloton, het verbinden van het pelo-

ton met kennis en het inrichten van bedrijven op vernieuwing en stimu-

leren van innovatief ondernemerschap, met aandacht voor leven lang 

leren, zijn van belang. 

 

 

• Digitalisering 

Digitale basisvaardigheden, digitale bereikbaarheid en digitalisering als 

onderdeel van bedrijfsprocessen zijn een voorwaarde om te kunnen 
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innoveren in een veranderende omgeving. Het beter verbinden van 

initiatieven gericht op kennisontwikkeling in het MKB rond 

digitalisering is van belang.  

 

• Grensoverschrijdende samenwerking 

RIS3 is een regionale strategie met als doel ontwikkelkansen in de 

eigen regio te benutten. Dit kan de regio niet alleen, 

(grenzoverschrijdende) samenwerking is hierbij essentieel. Hiervoor is 

het onderhouden van de bestaande contacten van de regio belangrijk. 

Daarnaast zetten we in op een meer gerichte aanpak waarbij we op 

basis van informatie/ mapping bestaande verbindingen en thematische 

connecties tussen Noord-Nederland en andere Europese regio’s in 

kaart brengen en gericht inzetten bij de ontwikkeling van kansen.  

 

Bij de innovatiestrategie moeten ook andere regio’s binnen en buiten 

Nederland betrokken worden. De RIS3 zet in op een systematische blik 

op interregionalisering en internationalisering, en informatie 

verzamelen en analyseren wordt onderdeel van het RIS3-

Monitoringssysteem. 

 

Figuur 2.1: RIS3 2021-2027 in beeld (bron: RIS3 Noord-Nederland)

 
 

 

2.4 Governance: Afstemming op drie niveaus  
 

Leerpunt van de uitvoering voor de periode 2013-2020 is dat er meer 

behoefte is aan gezamenlijk eigenaarschap en een plek waar integrale 

sturing op de uitvoering en voortgang van de RIS3 plaatsvindt. Noord-

Nederland richt de sturing in op 3 niveaus:  

• Op macroniveau is het belangrijk dat er bestuurlijk draagvlak is bij 

alle partijen in de quadruple helix voor de visie en strategie zoals 

beschreven in de RIS3 (uitbouw Economic Board Noord-Nederland) 

• Op mesoniveau zijn de juiste instrumenten nodig om ontwikkel-

kansen of slimme specialisaties aan te jagen (uitbouw Klankbord-

groep RIS3) 
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• Op microniveau ontstaan vervolgens de juiste programma’s en pro-

jecten en is er sprake van afstemming van en tussen projecten. 
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3 Werken aan realisatie RIS3 

Noord-Nederland wil meer ontwikkelkansen aanjagen en 

het innovatie-ecosysteem versterken door een missie-

gedreven aanpak. Daarnaast moeten de randvoorwaar-

den geoptimaliseerd en moet geïnvesteerd worden in 

het verder ontwikkelen van de vaardigheden voor 

slimme specialisatie. 

 

3.1 Interventies en investeringen  
 

Om de RIS3 te realiseren, zijn interventies nodig op verschillende ge-

bieden:  

1. Om de innovatiekansen, die voortkomen uit de transities, te ont-

dekken, te verkennen en te verzilveren; 

2. Voor het versterken van het innovatie-ecosysteem door het verbin-

den van losse innovatienetwerken en projecten en het versterken 

van vaardigheden voor slimme specialisatie 

3. Voor het optimaliseren van de randvoorwaarden op het gebied van 

menselijk kapitaal, ondernemerschap en grensoverschrijdende sa-

menwerking.  

 

In de onderstaande figuur is schematisch weergegeven hoe deze sa-

menhangen. In bijlage 4 is een schema opgenomen met een voorbeeld-

uitwerking van de genoemde interventies. 

 

 

Figuur 3.1 Schematisch overzicht van interventies t.b.v. RIS3 

 

 

 

Benutten van de kansen die voortkomen uit de transities 

De (mondiale) transities waar Noord-Nederland in staat, vragen om in-

novatieve oplossingen en bieden daarmee ontwikkelkansen voor 

Noord-Nederlandse bedrijven en instellingen. Om dit voor elkaar te 

krijgen zijn investeringen nodig in onderzoek en ontwikkeling, kennis-

valorisatie, het ontwikkelen en testen van nieuwe producten, diensten, 

en manieren van werken. 

 

Versterken van het innovatie-ecosysteem  

Gerichte activiteiten en investeringen zijn nodig om het Noord-Neder-

landse innovatie-ecosysteem te versterken en te komen tot een dyna-

misch, inspirerend en productief ecosysteem. Het innovatie-ecosys-

teem is het geheel van samenwerkende en samen innoverende bedrij-

ven, kennis- en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties 

en overheden (quadruple helix).  

 



 

CONCEPT   14 

Het Noord-Nederlandse innovatie-ecosysteem is zeer volwassen met 

hechte verbanden, maar heeft meer dynamiek, flexibiliteit en creativi-

teit nodig om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Vanuit 

de RIS3 wordt ingezet op het vergroten van de effectiviteit van dit sys-

teem. Het gaat daarbij om het doorbreken van bestaande denkpatronen 

en het op gang brengen van een coherent proces waarbij meer verbin-

dingen gemaakt worden tussen meer actoren. Hierdoor ontstaat meer 

kritische massa op regionaal niveau. Belangrijk is het onderling verbin-

den van los opererende innovatienetwerken en -projecten, met speci-

fieke aandacht voor het verbinden van het MKB.  

 

Het potentieel van een regio om een economische transformatie te ma-

ken is sterk afhankelijk van het vermogen van die regio een klimaat te 

creëren waarin, door ‘te experimenteren en ontdekken’, een collectieve 

beweging, een ‘collective endeavour’, ontstaat naar vernieuwing. 

 

In de afgelopen periode is gebleken dat Noord-Nederland uitdagingen 

kent om dit continu proces succesvol te laten verlopen. De benodigde 

competenties zijn onvoldoende ontwikkeld en worden nog te weinig 

gecombineerd ingezet (technologie, toepassingsvaardigheden, creativi-

teit, flexibiliteit). Het aantal actoren dat daadwerkelijk doet en experi-

menteert is nog te gering.  

Noord-Nederland wil in de komende periode nadrukkelijk inzetten op 

het verbeteren van deze condities en het vergroten van het vermogen 

de S3-transformatie te maken. Noord-Nederland ziet hierbij een on-

dersteunende rol voor de overheid. Voortbouwend op de energie die in 

afgelopen jaren bij groeiend aantal actoren is ontstaan, en de cultuur 

 
6 Gesprekstafel waar verschillende Noord-Nederlandse partners kennis, ervaring en 

netwerken bundelen om innovatieve projecten, technologieën en (strategische) 

van Q4-helix samenwerking die is gegroeid wil Noord-Nederland acto-

ren verleiden de maatschappelijke uitdagingen in gezamenlijkheid en 

onderlinge samenhang, te vertalen naar concrete initiatieven en pro-

jecten.  

 

In de visie van Noord-Nederland kan EFRO op verschillende onderdelen 

helpen initiatieven mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door pilots 

te ondersteunen waarbij voor specifieke kansen die zijn gesignaleerd 

(bijv in het Boschma rapport) met bedrijven en andere partijen wordt 

verkend welke concrete leads voor innovaties hierin zitten. Ook het 

doorontwikkelen van de Matrix-tafel6 waarbij nog meer lead worden 

geïdentificeerd en worden verbonden of verder gebracht tot initiatieven 

is denkbaar. Door voorgenoemde pilots en andere experimenten kun-

nen onderzoekers, studenten, ondernemers en werknemers hun vaar-

digheden versterken om kennis en ervaring op creatieve manieren in te 

zetten, samen ervaring opdoen en worden onderlinge drempels ver-

laagd.  

 

Samen met de stakeholders wordt verkend op welke manier het C-EDP 

ingepast kan worden in de dagelijkse werkpraktijk, welke rol organisa-

ties hierin kunnen spelen en welke faciliteiten we vanuit de EFRO pro-

grammering NNL kunnen bieden.  

 

Optimaliseren randvoorwaarden 

Gerichte en geïntegreerde acties zijn nodig om uitdagingen op het ge-

bied van het menselijk kapitaal (‘human capital’), krachtig 

vraagstukken sneller verder te brengen. Zie ook: www.snn.nl/over-snn/snn-als-

dienstverlener-subsidies/sparren-met-de-matrix  

http://www.snn.nl/over-snn/snn-als-dienstverlener-subsidies/sparren-met-de-matrix
http://www.snn.nl/over-snn/snn-als-dienstverlener-subsidies/sparren-met-de-matrix
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ondernemerschap en grensoverschrijdende samenwerking en netwer-

ken te tackelen.  

 

Met name voor Noord-Nederland is het onderwerp human capital van 

belang. Het gaat hierbij om een brede interpretatie van dit begrip: 

naast het niveau van kennis, gaat het ook om competenties van mede-

werkers (onder andere binnen MKB) om kennis toe te passen en effec-

tief samen te werken aan innovatievraagstukken. Belangrijk in dit ver-

band zijn creativiteit en flexibiliteit.  

 

3.2 Toolbox  
 

Om de RIS3 te realiseren, kan (en moet) Noord Nederland putten uit 

verschillende fondsen en middelen die vanuit verschillende hoeken ko-

men. In het hiernavolgende schema is een beknopt (niet uitputtend) 

overzicht opgenomen van de verschillende instrumenten en fondsen en 

de positie van de EFRO programmering NNL hierin. In bijlage 2 wordt 

kort ingegaan op de inhoud van deze instrumenten en fondsen.  

 

Figuur 3.2 Schematisch overzicht instrumenten 

 

 
 

Naast deze instrumenten vanuit de overheden zetten (quadruple helix) 

actoren binnen Noord-Nederland ook aanvullende private en publieke 

middelen in.  

 

Voor de realisatie van de RIS3 is het essentieel dat er waar mogelijk en 

effectief wordt gezorgd voor synergie tussen de verschillende instru-

menten, zowel tussen de Europese fondsen, als in relatie tot de rijks- 

en provinciale instrumenten. Projecten die met EFRO worden ontwik-

keld kunnen bijvoorbeeld mogelijk via INTERREG de grens over. Bij 

scholings- en trainingsvragen is een koppeling met de arbeidsmarktre-

gio’s van belang voor de inzet van ESF+. In de uitvoering van het pro-

gramma willen we zorgen dat het mogelijk is deze connecties te ma-

ken.  

OP EFRO  

NNL 
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4 Inzet EFRO  

In dit hoofdstuk gaan we in op de strategie voor de 

EFRO programmering NNL op hoofdlijnen. Deze is geba-

seerd op de kaders van de verordening, de aanbevelin-

gen van de EC, de RIS3 en analyse die hieraan ten 

grondslag ligt. Ook wordt ingegaan op de inzet en syn-

ergie met het JTF.   

 

In de bijlagen wordt uitgebreider ingegaan op de kaders die geboden 

worden vanuit de Europese Commissie (zie bijlage 2 en bijlage 4). 

Noord-Nederland moet nu op basis van die kaders een operationeel 

programma maken dat aansluit bij de inhoud van de RIS3.  

 

Hoewel de kaders gegeven zijn, is er nog geen duidelijkheid over onder 

meer budgetten en de inzet van het JTF. Hierdoor kan nog geen priori-

tering gemaakt worden ten aanzien van de inzet van de EFRO program-

mering. Om toch enige houvast te hebben, gaan we uit van de huidige 

100 miljoen in EFRO. Daarboven op gaan we uit van een bijdrage vanuit 

het JTF.  

 

 

 

 

 
7 Verordening 2018 COM 372 

4.1 De kaders van EFRO 
 

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling richt zich op investe-

ringen in groei en werkgelegenheid in Europese regio’s, ter versterking 

van de economische, sociale en territoriale samenhang en het verklei-

nen van onevenwichtigheden tussen regio’s.7  

Via EFRO-middelen (die als doel hebben het “investeren in werkgele-

genheid en groei”) kan Noord-Nederland investeren in het uitvoeren 

van de RIS3.  

 

De EC wil dat EFRO bijdraagt aan vijf omschreven beleidsdoelstellingen, 

die elk weer zijn uitgewerkt in (in totaal 21) specifieke doelstellingen8:   

1. BD 1: een slimmer Europa door middel van innovatie, digitalisering, 

economische transformatie en ondersteuning voor kleine en mid-

delgrote ondernemingen; 

2. BD2: een groener, koolstofvrij Europa, waar de Overeenkomst van 

Parijs wordt uitgevoerd en waar in energietransitie, hernieuwbare 

energiebronnen, circulaire economie en de strijd tegen klimaatver-

andering wordt geïnvesteerd (met name implementatie van maatre-

gelen, ontwikkeling en innovatie passen beter onder de BD1 Slim-

mer); 

3. BD3: een beter verbonden Europa, met strategische transport- en 

digitale netwerken; 

8 Verordening 2018 COM 375 De opsomming van de 21specifieke doelstellingen is 

opgenomen in tabel B.1 in bijlage 2. 
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4. BD4: een socialer Europa waarin resultaten worden geboekt met 

betrekking tot de Europese pijler van sociale rechten, en waarin 

kwalitatief; hoogstaand werk, onderwijs, vaardigheden, sociale in-

clusie en gelijke toegang tot gezondheidszorg worden onder-

steund; 

5. BD5: een Europa dat dichter bij de burger staat door ondersteuning 

van lokaal geleide ontwikkelingsstrategieën en duurzame stedelijke 

ontwikkeling in de gehele EU. 

Inzet van EFRO middelen op de EU beleidsdoelen  

De EC stelt in de verordening een aantal eisen aan de inzet van de mid-

delen. In Nederland moet ten minste 85% van de totale EFRO-middelen 

ingezet worden op BD 1 en BD2 (waarvan minimaal 60% op Slimmer). 

Op de doelen ‘verbonden’, ‘socialer’ en ‘dichterbij de burger’ mag 

maximaal 15% van het beschikbare budget ingezet worden.  

 

We gaan er vanuit het Europees Parlement de bovenstaande eisen nog 

zal aanscherpen met een verplicht aandeel BD2 (Groener), waarbij over 

minimaal 30% wordt gesproken. Besluitvorming hierover is voorzien in 

het najaar van 2020. 

 

Dit betekent dat 85% van het budget is voorgeschreven en voor 15% 

van het budget nog een keuze gemaakt moet worden voor een doel-

stelling.  

 

 

 

 
9 Bronnen: MidTerm Evaluatie Uitvoering landsdelige EFRO-programma's 2014-2020, 

SIRA Consulting 2018; Tussentijdse Evaluatie Kennisontwikkeling en Innovatie bin-

nen OP EFRO 2014-2020, Faems, D., Elhorst, P., Huizingh, E., Croonen, E., de Faria, 

Hieronder zijn de huidige eisen ten aanzien van de inzet van middelen 

weergegeven:  

• BD1 (SLIMMER Europa)   60%-100% 

• BD2 (GROENER Europa)   30%-40% 

• BD3 (beter VERBONDEN Europa)   

• BD4 (SOCIALER Europe)  0%-15% 

• BD5 (Europa dichter bij de Burger)   

 

4.2 Lessen uit het OP 2014-2020 
 

SNN heeft al vele jaren ervaring als MA met de uitvoering van EFRO 

programma’s en doet het nodige aan evaluatie en onderzoek om de 

doeltreffendheid te versterken9. De resultaten uit dit onderzoek en de 

ervaringen uit het verleden wil Noord-Nederland benutten om de inzet 

van EFRO in 2021-2027 effectiever te maken.  

 

Uit de huidige EFRO programmering NNLkomen de volgende ervaringen 

en lessen:  

- Het is een uitdaging die (subsidie-)maatregelen te identificeren die 

zorgen voor structurele verbetering van het innovatief vermogen 

van het MKB, het versterken van het innovatieklimaat en innovatie-

ecosysteem. Het sturen op kortetermijndoelstellingen kan in dit 

verband contraproductief uitpakken. 

- Regelingen voor innovatie in de regio, waaronder de inzet vanuit 

de EFRO programmering NNL, zijn gefragmenteerd en maken on-

voldoende deel uit van een groter geheel. Hierdoor zijn de 

P., Kok, H. & Klijnstra, A-L., Sep-2018, Rijksuniversiteit Groningen; The role of Hig-

her Education in contributing to S3 in the Northern Netherlands, Prof. P. Benneworth, 

Høgskulen på Vestlandet, Norway, 2020. 

85%-100% 
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regelingen minder effectief dan ze zouden kunnen zijn. Het gaat 

hierbij zowel om het realiseren van afstemming van subsidiemaat-

regelen, als om de aansluiting van subsidiemaatregelen met an-

dersoortige maatregelen en faciliteiten. Het inzicht ontstond dat 

meer samenhang tussen de instrumenten gewenst is, gericht op 

het versterken van het gehele innovatie-ecosysteem.  

- De manier waarop regelingen in het huidige OP zijn afgebakend en 

uitgewerkt, resulteert erin dat niet altijd de projecten worden ge-

selecteerd die potentieel de grootste bijdrage leveren aan de doel-

stellingen van de RIS3 en noordelijke Innovatieagenda. Een voor-

beeld van hoe Noord-Nederland hierop inspeelt is de Open Inno-

vatie Call. Hierin staat de aansluiting van de doelstellingen van het 

project op de doelen van Noord-Nederland centraal. Projectvoor-

stellen worden daarnaast ook beoordeeld op uitvoerbaarheid, 

kansrijkheid en inpasbaarheid.  

- Het versterken van Human Capital was in de EFRO programmering 

NNL 2014-2020 één van de specifieke doelen. De afgelopen jaren 

is gebleken dat de gewenste synergie tussen EFRO en ESF onvol-

doende tot stand is gekomen. De invulling van deze specifieke 

doelstelling was sterk gericht op onderwijs, waar het ontwikkelen 

van vaardigheden voor onder meer innovatie en ondernemerschap 

wellicht is onderbelicht. Daarbij maakte regelgeving van de EC het 

in 2014-2020 onmogelijk om de MBO’s te betrekken bij subsidie-

projecten rondom human capital. Kortom: de mogelijkheden van 

de EFRO programmering sloten op dit punt in 2014-2020 niet aan 

bij de verwachtingen in de regio.  

 

 
10 SWD(2019) 1018, bijlage D, zie ook bijlage 2, landspecifieke aanbevelingen.  

4.3 Uitgangspunten inzet EFRO in Noord 
 

Bij de inzet van EFRO in Noord-Nederland moet rekening gehouden 

worden met (1) de voorgenoemde richtlijnen voor verdeling van midde-

len over de beleidsdoelen, en (2) het concentratiebeginsel en (3) de 

landspecifieke aanbevelingen. Daarnaast is het voor Noord-Nederland 

zelf ook belangrijk om heldere keuzes te maken wat de beste inzet van 

EFRO is voor de realisatie van de RIS3. Ook is gebruik gemaakt van de 

lessen uit de programmaperiode 2014-2020 (zie bijlage 4). 

 

In de Verordening is een concentratiebeginsel opgenomen, wat zoveel 

wil zeggen dat een programma uit zo min mogelijk BD’s moet zijn op-

gebouwd en daarbinnen ook uit een zo klein mogelijk aantal specifieke 

doelstellingen (SD’s) moeten bestaan. In in het Landenrapport in het 

kader van het EU semester heeft de EC Nederland aanbevolen in de 

programma’s volledig in te zetten op ‘Slimmer’.10 Ook Noord-Neder-

land wil inzetten op zo min mogelijk specifieke doelstellingen.  

 

Focus Noord-Nederland op BD1 ‘Slimmer’ en BD2 ‘Groener’ 

NNL zet in de RIS3 het realiseren van een brede welvaart centraal, door 

innovatiekansen te benutten die voortkomen uit de verschillende maat-

schappelijke transities. BD1 (Slimmer) en BD 2 (Groener) geven de 

ruimte om deze innovatiekansen te ontwikkelen. Er wordt daarom ge-

kozen om voor de inzet op BD2 (Groener), aan te sluiten bij de eis die 

mogelijk vanuit de EC gesteld wordt. Het hoofddeel van de middelen 

wordt daarmee ingezet op Slimmer. 
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Noord-Nederland zet niet op BD4, BD3 en BD5. BD4 is bedoeld om te 

worden uitgevoerd via het ESF+ en valt buiten de scope van de EFRO 

programmering NNL. De doelstelling BD3 “Verbonden” richten zich 

meer op uitrol en implementatie, waardoor de innovaties die voortko-

men uit de digitale transitie het beste binnen BD1 passen.  

 

Binnen BD5 vallen de mogelijkheden om een deel van de middelen on-

der te brengen in een Geïntegreerde Gebiedsgerichte Aanpak (GTI), ook 

wel aangeduid als stedelijk luik. De integrale, op de steden gerichte 

werkwijze is een argument om dit te doen. Hier staat echter tegenover 

dat een voor een stedelijk luik een aanzienlijk deel van de middelen 

moet worden afgebakend, terwijl de RIS3 vraagt om een integrale 

Noord-Nederlandse aanpak. Tevens betekent het een grotere uitvoe-

ringsbelasting. Mede omdat de steden ook zonder een stedelijke luik 

een belangrijke locatie zijn voor projecten, ziet Noord-Nederland geen 

reden om voor de steden een GTI op te zetten en daarmee af te wijken 

van de huidige praktijk.  

 

BD1: Slimmer  

Het voorstel van Noord-Nederland is om binnen BD1 (Slimmer) inzetten 

op de volgende specifieke doelen: 

• BD1-SD i: “het versterken van de onderzoeks- en innovatiecapaci-

teit en de invoering van geavanceerde technologieën”;  

Inzet van EFRO middelen ten behoeve van het verkennen en benut-

ten van de kansen voortkomend uit de transities door middel van 

onderzoek en innovatieprojecten. Daarnaast inzet op het versterken 

van het ecosysteem en innovatief ondernemerschap als onderdeel 

van innovatietrajecten en uitwerkingen van missies. Het MKB is een 

belangrijke doelgroep voor deze doelstelling (evt. samenvoegen 

met met BD1-SD iii). Onder deze doelstelling past ook de onder-

steuning voor de toepassing van digitale technologieën voor inno-

vaties (digitalisering (evt. samenvoegen met BD1-SD ii). 

• BD1-SD iv: “het ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specia-

lisatie, industriële overgang en ondernemerschap”; 

Inzet van EFRO middelen op versterking van het innovatie-ecosys-

teem, faciliteren van het C-EDP, vaardigheden voor slimme specia-

lisatie en human capital. 

 

BD2: Groener  

Voor Noord- Nederland zijn de volgende twee specifieke doelstellingen 

onder BD1 (Groener) relevant.  

• BD2-SD vi: “het bevorderen van de overgang naar een circulaire 

economie”.  

De inzet in beide specifieke doelstellingen zal zijn gericht zijn op het 

verzilveren van kansen die voortvloeien uit deze transities en het ver-

snellen van implementatie van innovaties in deze transities (van fossiel 

naar duurzaam en van lineair naar circulair).  

 

Indien mogelijk brengt Noord-Nederland het aantal gekozen specifieke 

doelstellingen nog verder terug. Dit is onder meer onderwerp van het 

gesprek met de stakeholders. Het beperken van het aantal specifieke 

doelstellingen sluit aan bij de aanbevelingen van de EC, en draagt te-

vens bij aan een efficiënte en flexibele uitvoering van het programma. 

 

4.4 Match activiteiten RIS3 met doelen EFRO  
 

In paragraaf 3.1 en bijlage 4 is ingegaan op de inzet die voortvloeit uit 

de RIS3: Transitie-kansen benutten; Innovatie-ecosysteemversterking; 

Randvoorwaarden verbeteren; Verankeren van het Continue 
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Entrepreneurial Discovery proces . We verkennen hierna in hoeverre 

deze activiteiten aansluiten bij de mogelijkheden van EFRO.  

 

Transitiekansen benutten 

Het in Q4-helixverband verkennen, ontwikkelen en uitwerken van 

nieuwe ontwikkelkansen (voorkomend uit de vier transities) sluit aan bij 

de specifieke doelstellingen BD1-i en BD1-iv. Het gaat dan om bijvoor-

beeld investeringen in innovatie-infrastructuur, innovatieprojecten, va-

lorisatieprojecten en pilots, kleinschalige demonstratieprojecten (eerste 

uitrol) en proeftuinen. Het MBK is hierbij een belangrijke doelgroep.  

 

Omdat niet alle activiteiten in de innovatieketen (van fundamenteel on-

derzoek tot grootschalige uitrol) vanuit EFRO gefinancierd kunnen wor-

den, moet Noord-Nederland voor het benutten van kansen die voort-

komen uit de transities ook andere instrumenten inzetten. Hiervoor is 

een beter zicht nodig op mogelijke instrumenten en de type projecten.  

Fundamenteel onderzoek sluit beter aan bij Horizon Europe, nationale 

NWO-programma’s en de onderzoeksagenda’s van de Kennis- en Inno-

vatieAgenda’s (KIA’s). Voor grootschaliger uitrol liggen financierings-

mechanismen die revolverend zijn meer voor de hand. In de gover-

nance van de RIS3 moet aandacht zijn voor coördinatie en samenwer-

king voor de optimale de mix aan financieringsinstrumenten en onder-

steuning.  

 

Innovatie-ecosysteemversterking 

Innovatie-ecosysteemversterking vormt in de visie van de EC de kern 

van het denken over innovatiebevordering en past bij BD1-i en (voor 

 
11 The “innovation capacity escalator”: scenario in which a potential innovator en-

counters an knowledge source and is persuaded that innovation is possible and be-

comes innovative. After one innovation project the firm becomes more and more 

circulaire economie en transitie naar duurzame energie) bij BD2-ii en 

BD2-vi.  

Het gaat hierbij om: 

• Verbinden van innovatieomgevingen 

• Bevorderen van netwerken en samenwerking 

• Uitwisseling van ervaringen en activiteiten waarbij clusters zijn be-

trokken.  

Specifiek doel hierbinnen is het verbinden van MKB aan innovatieomge-

vingen voor wat in het HESS-onderzoek de “roltrap van innovatiecapa-

citeit”11 genoemd wordt. 

 

Randvoorwaarden verbeteren 

Bij de randvoorwaarden gaat het om activiteiten op het vlak van: 

• Human Capital 

• Innovatief ondernemerschap 

• Internationalisering en interregionale samenwerking 

• Digitalisering 

 

Human Capital 

Onder de term ‘human capital’ verstaat Noord-Nederland, naast het 

kennisniveau, ook het versterken van de vaardigheden die nodig zijn 

om de kansen vanuit de transitieopgaven te realiseren, met name, maar 

niet uitsluitend, bij het MKB. Dit laatste sluit aan bij BD1-i en BD1-iv. 

Als het gaat om het training en opleiding moet dit volgens de EC be-

perkt blijven tot ‘skillsontwikkeling binnen innovatieprojecten’. Hierbij 

is nu enige verruiming gekomen ten opzichte van de voorafgaande 

innovative, becomes aware of other companies facing similar questions, and starts to 

develop its wider networks. Over time, those wider networks incorporate more 

knowledge providers and start to function as a cluster. 
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periode, omdat nu ook het MBO hiervoor in aanmerking komt. Dat is 

voor Noord-Nederland een belangrijke aanpassing, waarvan gebruik 

gemaakt kan worden om tot een meer ‘lerende economie’ te komen, 

met bijvoorbeeld meer interactie tussen MBO, HBO en WO, (grote en 

kleine) ondernemingen en overheden.  

 

Er moet rekening gehouden worden met de vrij scherpe en harde grens 

die er in praktijk is tussen activiteiten op het gebied van scholing en 

training die met EFRO kunnen worden ondersteund en die welke in 

aanmerking komen voor ESF+. Omdat Nederland er voor kiest ESF+ 

vooral in te zetten voor doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt, 

zijn de mogelijkheden voor de inzet van ESF+ voor innovatiebevorde-

ring beperkt. Voor optimale synergie met ESF (scholing werkenden) 

moet de koppeling gelegd worden met de arbeidsmarktregio’s en O&O 

fondsen. Wellicht is het mogelijk om met de inzet van JTF verbanden te 

leggen tussen de transitie die Noord-Nederland moet doormaken en de 

innovatie- en human capital opgaven die daarbij komen kijken.  

 

Krachtig ondernemerschap 

Vanuit de RIS3 wil Noord-Nederland (blijven) inzetten op het vergroten 

van het aandeel MKB-ers dat systematisch werkt aan innovatie en ver-

nieuwing. Het gaat om het ontwikkelen van innovatief ondernemer-

schap ‘skills’, al vanaf het onderwijs, het opschalen van start-ups en 

het versterken van de innovatievaardigheden van het MKB zodat ze zich 

kunnen voorbereiden op de toekomst.  

 

Het gaat enerzijds om het bevorderen van innovatie bij ondernemers 

die daar op dit moment nog weinig ervaring mee hebben en die moeite 

hebben om projecten te ontwikkelen en bij de juiste financiering te ko-

men. Hiervoor zijn laagdrempelige regelingen van belang zoals de MIT 

en de VIA in de huidige programmering. Hiermee is het de bedoeling 

zoveel mogelijk ondernemers op de ‘innovatieladder’ te krijgen. Als 

ondernemers eenmaal aan het innoveren zijn moet de begeleiding in de 

regio passend en goed op elkaar afgestemd zijn. Ondernemers moeten 

in de verschillende fases van het innovatieproces voldoende worden 

ondersteund.  

 

Deze activiteiten sluiten aan bij BD1-i en BD1-iv, waarbij het MKB als 

doelgroep voor specifieke calls gedefinieerd kan worden.  

 

Voor start-up en scale-up programma’s hangt de mogelijke inzet van 

EFRO uiteraard ook af van de inhoud daarvan. Een ‘seed-money’-rege-

ling kan in potentie worden vormgegeven binnen het EFRO-pro-

gramma, maar gelet op de schaal van de EFRO programmering NNL ligt 

dit niet voor de hand. Verbeteren van de transparantie van de kapitaal-

markt en/of het opzetten van bijvoorbeeld een Noord-Nederlands 

Fonds met provinciale middelen, al dan niet met private matching, is 

vermoedelijk een makkelijker alternatief.  

 

Internationalisering en interregionale samenwerking 

Het vergroten van de geografische reikwijdte van innovatieprojecten 

sluit aan bij BD1-i. Vanuit INTERREG kan ingezet worden op valorisatie 

of ecosysteemversterking met partners uit andere regio’s of over de 

landsgrens.  

 

Digitalisering 

In het benutten van de kansen die voorkomen uit de transities heeft di-

gitalisering een belangrijke rol. Dit sluit aan bij BD1-i. Daarnaast wordt 

de synergie met het Digital Europe Programme gezocht (een nieuw the-

matisch programma binnen het MFK). Doel hiervan is het vergroten van 
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de voordelen van digitale transformatie voor burgers, overheden en be-

drijven.  

 

Skillsontwikkeling voor Smart Specialisation 

Voor dit onderdeel is in de verordening een afzonderlijke specifieke 

doelstelling gecreëerd (SD1.iv). Activiteiten die hierop zijn gericht en 

die vallen binnen de reikwijdte van acties voor het EFRO, kunnen hierin 

worden ondergebracht. Het gaat hierbij onder meer om het faciliteren 

van het C-EDP. Dat kan in de EFRO programmering NNL nader worden 

uitgewerkt en de uitwerking is tevens onderwerp van gesprek met de 

stakeholders. De precieze begrenzing hiervan moet in een dialoog met 

de EC tot stand komen. 

 

Samenvattend betekent dit, dat voor de realisatie van de in de RIS3 ge-

adresseerde randvoorwaarden, vanuit het EFRO beperkt ingezet kan 

worden op human capital activiteiten. Er is vanuit EFRO wel inzet mo-

gelijk op bevordering innovatief ondernemerschap en voor internatio-

nalisering. Wat betreft de randvoorwaarde ‘digitalisering’, kan EFRO in-

gezet worden op het benutten van de kansen die voortkomen uit deze 

transitie. 

 

In bijlage 1 hebben we schematisch samengevat hoe EFRO in Noor-Ne-

derland worden ingezet voor de uitvoering van de RIS3.  

 

 

 
12 De tijdlijn voor de onderhandelingen met de Europese Commissie over de inzet 

van de JTF in Nederland en de voorbereiding van de positie van Nederland voor deze 

gesprekken is op dit moment nog niet duidelijk. 

4.5 Just Transition Fund 
 

In het kader van de Europese Green Deal heeft de EC het Just Transition 

Mechanism (JTM) aangekondigd. Dat JTM bestaat uit drie onderdelen, 

waarvan de eerste het Just Transition Fund is; de andere twee onderde-

len zijn financieringsmechanismen via InvestEU en de EIB, en zijn zeker 

van belang voor NNL maar in het licht van de EFRO programmering 

minder relevant. Het JTF is bedoeld voor regio’s die het zwaarst worden 

geraakt door de transitie naar een fossielvrije/koolstofarme economie. 

Het gaat om € 7,5 miljard extra geld op EU-schaal.  

 

Het JTF en EFRO Noord-Nederland 

Nederland komt in aanmerking voor € 220 mln. uit dit JTF en Gronin-

gen is door de EC expliciet genoemd als focusgebied voor deze midde-

len, dit biedt ook samenwerkingskansen voor partijen uit Fryslân en 

Drenthe. De exacte voorwaarden van het JTF zijn nog onduidelijk, maar 

in  het voorstel van de EC lijkt het erop dat, aan € 1 uit het JTF tenmin-

ste € 1,5-3 gekoppeld moet worden uit de nationale enveloppe voor 

het EFRO en ESF+ (in totaal maximaal 20% van de nationale enveloppe 

voor EFRO en ESF+, die volledig gedekt moet worden uit de budgetten 

voor de meer ontwikkelde regio’s en dus niet uit de budgetten van de 

transitieregio’s), naast de reguliere cofinancieringseisen die aan deze 

fondsen is gekoppeld. Dit betekent dat de inzet van het JTF in een be-

paalde regio ook meteen een aanzienlijk deel van de beschikbare 

EFRO-middelen (en/of ESF+ middelen) naar die regio brengt.12  
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Waar kan het JTF voor worden ingezet  

De scope voor de inzet van het JTF in Nederland is:  

• Investeringen in onderzoeks- en innovatieactiviteiten en het bevor-

deren van de overdracht van geavanceerde technologieën; 

• Investeringen in de aanleg van technologie en infrastructuren voor 

betaalbare schone energie, in de reductie van broeikasgasemissies, 

energie-efficiëntie en hernieuwbare energie 

• Bijscholing en omscholing van werknemers. 

 

Nederland is nu op het niveau van de lidstaat aan zet om een voorstel 

te doen aan de EC voor de in aanmerking komende COROP-gebieden, 

waarbij de EC op voorhand Groningen als het focusgebied in Nederland 

heeft aangeduid.  

 

Het Just Transition Mechanism in Noord-Nederland 

Noord Nederland ziet veel kansen voor het Just Transition Mechanism 

en het Just Transition Fund. Just Transition is opgezet om regio's te on-

dersteunen die hard worden geraakt door de sociaaleconomische ge-

volgen van de energietransitie. Vanuit de Europese Commissie kijkt 

men positief naar een rol voor de Provincie Groningen in Just Transi-

tion. Enerzijds zijn er de vooruitstrevende plannen van Groningen als 

groene energieprovincie en de concrete projecten, tegelijkertijd ligt er 

een enorme opgave voor ons als het gaat om verduurzaming, nieuwe 

werkgelegenheid en (om)scholing.  

 

De mogelijkheden vanuit het JTF sluiten direct aan op de doelstellingen 

vanuit het Nationaal Programma in Groningen. De gevolgen van het 

 

13 JRC: Sociaal economische gevolgen van de energietransitie in 

Noord- Nederland  

sluiten van de gaskraan in Groningen heeft een impact op brede Noor-

delijke regio. Noord Nederland zet in haar RIS3 daarom in op een breed 

programma gericht op brede welvaart via transitiebeleid. In een onder-

zoek van de Europese Commissie naar de sociaaleconomische gevolgen 

van de energietransitie voor Noord Nederland erkent en onderschrijft 

de Europese Commissie de mogelijkheden die waterstof in de transitie 

kan spelen.13 We zien ook goede mogelijkheden om JTF investerings-

middelen te koppelen aan de industrieagenda (Chemport Europe) en de 

Noord Nederlandse programma's circulaire economie. Vanuit onze op-

gaven en sterke kennisbasis (ook verankerd in organisatiekracht en be-

wezen koploper op het gebied van groene waterstof) zien we alle kan-

sen om een Just Transition Plan uit te werken dat van betekenis is voor 

Noord-Nederland en impact heeft op heel Nederland. Door het JTF in te 

zetten in samenhang met het Nationaal Programma Groningen en het 

de EFRO programmering kan daadwerkelijk impact worden gemaakt 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Interventielogica RIS3 

 

RIS3-interventies 

 
geen EFRO 

nader 

inkleuren 

 
 Transities - Benutten kansen  Innovatie-ecosysteem 

    
 verwezenlijken.(Breed)   
 Bijv:   

 - fundamenteel onderzoek (TRL 1,2)   

 - investeringen in infrastructuur,   

 productiecapaciteit, kostprijsverlaging   

 (kritische massa)   

 - launching customer   

 - uitrol   

 - ..   

   projectontwikkeling, opwerking 

   netwerk verbinding 

 innovatieprojecten (TRL 3-8):   
 - onderzoek en ontwikkeling   

 - valorisatieprojecten   

 - slimme uitrol   

 Innovatie-omgevingen (proeftuinen ) ↔
  - verspreiden (toegang tot) campuses/hubs 

 NB aandacht voor 'onder de radar'  over regio ('hot spots')  
opererende bedrijven, initiatieven, 

 

  - verbinden omgevingen onderling, over  
veelbelovende leads 

 

  thema- en provinciegrenzen heen, kritische    

   massa 

   - verbinden op verschillende kennisniveaus 

   (MKB, HBO, WO) 

   - verbinden met mkb 

   oa: access points dichtbij voor bedrijven 

   waarvan profiel niet aansluit bij 

   dichtstbijzijnde innovatiehub, shared spaces 

   waarbij verbindinding wordt gelegd tussen 

   high-innovators and potentiele innovators, 

   student placements, delen apparatuur  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
verbinding mkb -maatschappij 

sociale innovatie 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 
 

Skills for Smart Specialisation  
basis: werkwijze waarin in gezamenlijk Q4- 

helix proces richting wordt gegeven aan de 

RIS3-implementatie, aanhaken stakeholders 
kanaliseren behoefte, genereren integraliteit in 

initiatieven, projecten (bijv door uitvragen) 

 
oa door: 

 
uitvragen (concretisering missie aanpak) 

matrix tafel  - verdere ontwikkeling, in 

combinatie met evt seed geld, 

projectontwikkeling, link naar Europa 

kennisplatform : verenigen denk- 

/uitvoeringskracht rondom specifieke thema's, 

ihbz Europa 

inrichten monitoring icm Boschma, Staat vh 

Noorden, N-NLse Innovatie Monitor 

 
pilot Boschma (inrichten expert groep) rondom 

specifieke, gesignaleerde ontwikkel kansen 

soft space benadering rondom thema's 

maatschappelijke betrokkenheid, sociale 

innovatie 

 
 
 

 

 
Randvoorwaarden   

Human Capital  
scholing /onderwijsprogramma's: 

leven lang leren 

doorstroming MBO-HBO-WO 

Centra Innovatief vakmanschap, expertise 

centra 

omscholing hoogopgeleiden 

 

 
samenwerking / verbinden MBO-HBO-WO 

verbinden buitenlandse studenten met 

bedrijfsleven 

 
maatregelen tbv onderwijs en bedrijfsleven 

rond skills voor innovatie: 

niet alleen skills-niveau, maar vooral ook skills 

op verschillende niveaus om effectief samen te 

werken rondom innovatie 

skills gericht op creativiteit en flexibiliteit 

 
 
 
 
 
 
 

 
↔ ondernemerschap / innovatief vermogen mkb: 

 
samenhangend geheel van interventies gericht 

op creëren innovatie competentieladder (van 

netwerk naar individueel samenwerkingspro-

ject naar clustervorming en verankering inno-

vatie in bedrijfsvoering) (toolbox aanpak in-

strumenten) 
 

laagdrempelige startactiviteiten 

onderling verbinden onderzoekers 

/samenwerkingsprojecten  
- studenten verbinden met open in-

novatieprojecten, ihbz MBO -geza-

menlijke initiatieven MBO-HBO  
- 'fast track training programma's voor 

ondernemers  
- activiteiten gericht op organisatie-

ontwikkeling (onderneming 

↔ inrichten op innovatie)  
gebruik 'instutionele entrepreneurs' voor in-

novatieve initiatieven om mkb te verbinden 

met kennis 
start-up 

scale-up programma 

seed money programma 

 
internationalisering / interregionale 

samenwerking  
onderzoek en ontwikkeling, valorisatiepro-

jecten over regiogrenzen heen 
 

faciliteren (regeling) mkb tbv FP9 

verbinden mkb met organisaties met 

verbinding met Europa 

 

verbinden clusters onderling tbv Europa 

effectiviteit EEN netwerk 

 

 

Digitalisering 

Industry 4.0 - samenhangend ge-

heel maatregelen tbv mkb 

 
Digital Innovation Hub - verbinden met mkb, N 

NL breed over sectorgrenzen heen 
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Bijlage 2: Europees beleidskader EFRO 
 

De belangrijkste kaders vanuit de verordening voor invulling van de 

EFRO programmering NNL.  

Beleidsdoelstellingen EFRO 

Op 2 mei 2018 heeft de Europese Commissie een voorstel goedgekeurd 

voor het volgende meerjarig financieel kader voor de periode 2021-

2027. Hierbij is een verordening gemeenschappelijke bepalingen opge-

steld voor zeven verschillende fondsen waaronder EFRO14. In deze ver-

ordening zijn de elf thematische doelstellingen van de huidige periode 

(2014-2020) vereenvoudigd tot vijf beleidsdoelstellingen die leidend 

zijn voor de komende programmaperiode (2021-2027):  

 

BD 1: een slimmer Europa door middel van innovatie, digitalisering, 

economische transformatie en ondersteuning voor kleine en mid-

delgrote ondernemingen; 

BD2: een groener, koolstofvrij Europa, waar de Overeenkomst van Parijs 

wordt uitgevoerd en waar in energietransitie, hernieuwbare ener-

giebronnen en de strijd tegen klimaatverandering wordt geïnves-

teerd; 

BD3: een beter verbonden Europa, met strategische transport- en digi-

tale netwerken; 

BD4: een socialer Europa waarin resultaten worden geboekt met be-

trekking tot de Europese pijler van sociale rechten, en waarin kwa-

litatief; hoogstaand werk, onderwijs, vaardigheden, sociale inclusie 

en gelijke toegang tot gezondheidszorg worden ondersteund; 

 
14 Verordening 2018 COM 375 

BD5: een Europa dat dichter bij de burger staat door ondersteuning van 

lokaal geleide ontwikkelingsstrategieën en duurzame stedelijke 

ontwikkeling in de gehele EU. 

 

21 specifieke doelstellingen 

Onder elk van de beleidsdoelstellingen hangen verschillende specifieke 

doelstellingen (SD’s). Dit zijn er 21 in totaal. Voor elke SD zijn vervol-

gens output- en resultaatindicatoren benoemd waar de programmering 

binnen het EFRO aan moeten bijdragen. Op de volgende pagina is een 

overzicht van de specifieke doelstellingen opgenomen.  

 

Verdeling EFRO-middelen over de beleidsdoelstellingen 

De lidstaten van groep 1, waaronder Nederland, moeten ten minste 85% 

van hun totale EFRO-middelen (exclusief technische bijstand) toewijzen 

aan BD 1 en BD 2, en ten minste 60% aan BD 1;  

• BD1 (SLIMMER Europa)   60%-100% 

• BD2 (GROENER Europa)   0%-40% 

• BD3 (beter VERBONDEN Europa)   

• BD4 (SOCIALER Europe)  0%-15% 

• BD5 (Europa dichter bij de Burger)   

 

Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Daarnaast geeft de EC aan dat ten minste 6 % van de EFRO-middelen 

op nationaal niveau moet worden toegewezen aan duurzame stedelijke 

ontwikkeling. Dit kan in de vorm van vanuit de gemeenschap geleide 

lokale ontwikkeling, geïntegreerde territoriale investeringen of een an-

der territoriaal instrument in het kader van BD5.”15 De verwachting is 

dat landsdeel West deze opgave in Nederland voor haar rekening gaat 

15 Verordening 2018 COM 372, Artikel 9, lid 2 

85% 
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nemen. Ook Noord-Nederland kan ervoor kiezen om een deel van de 

middelen in te zetten op duurzame stedelijke ontwikkeling, als ze dat 

zou willen.  

 

 

Subsidiabele activiteiten  

De activiteiten die vanuit EFRO gefinancierd kunnen worden, moeten 

gericht zijn op voorgenoemde doelstellingen en zijn daar ook deels aan 

gekoppeld. EFRO-middelen kunnen hier worden benut om te investeren 

in:  

- productieve investeringen in MKB’s, en in andere bedrijven wan-

neer zij samenwerken met MKB-bedrijven in onderzoeks- en inno-

vatieactiviteiten in projecten gericht op het versterken van de on-

derzoeks- en innovatiecapaciteit en de invoering van geavanceerde 

technologieën. Rechtstreekse investeringen in grote bedrijven zijn 

niet toegestaan;  

- apparatuur, software en immateriële activa. Voor Nederland speci-

fiek wordt het ondersteunen van de uitbouw van campussen en li-

ving labs, met deelname van het MKB specifiek genoemd;   

- informatie, communicatie, studies, netwerken, samenwerking, uit-

wisseling van ervaringen en activiteiten waarbij clusters zijn be-

trokken. Hierbij wordt voor Nederland specifiek gewezen op inter-

regionale samenwerking in nieuwe waardeketens;  

- specifiek gericht op het ontwikkelen van vaardigheden voor 

slimme specialisatie, industriële overgang en ondernemerschap 

(BD1, specifieke doelstelling iv) kan vanuit EFRO ook steun 

 
16 https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-

growth-and-investment/file-mff-erdf-and-cohesion-fund 

verleend worden aan opleidingen, een leven lang leren en onder-

wijsactiviteiten. 

 

Hiernaast biedt EFRO ook mogelijkheden om te investeren in infra-

structuur, echter dit is met name met het oog op de doelstellingen 

‘groener’, ‘verbonden’ en ‘socialer’. Als het gaat om investeringen in 

toegang tot diensten, geldt dat dit met name met het oog op de doel-

stelling ‘socialer’. Over het toepassingsgebied van EFRO-steunverlening 

wordt nog onderhandeld door het Europees Parlement en de Raad, wat 

betekent dat hier nog (kleine) wijzigingen in op kunnen treden.16 

 

Format 

Het OP moet uiteindelijk worden opgesteld in een vast format dat de EC 

hiertoe ter beschikking stelt en wordt ingevoerd in het zogeheten ‘SFC-

systeem’ van de EC.17 De belangrijkste onderdelen uit het format zijn: 

- Programmastrategie: o.a. een samenvatting van de voornaamste 

problemen, verantwoording voor de gekozen beleidsdoelstellingen 

en specifieke doelstellingen  

- Prioriteiten per specifieke doelstelling: o.a. wijze van steun, doel-

groepen, financieringsinstrumenten, indicatoren, en indicatieve uit-

splitsing van programmamiddelen 

- Financieel plan: o.a. eventuele bijdragen aan EU Invest, overdracht 

naar financiële instrumenten, eventuele overdracht tussen fondsen,  

financiële toewijzing per jaar en nationale medefinanciering 

- Randvoorwaarden: voldoen alle gekozen specifieke doelstellingen 

aan de horizontale en thematische randvoorwaarden? 

17 COM(2018) 372, bijlage 5 

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-erdf-and-cohesion-fund
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-erdf-and-cohesion-fund
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- Partnerschap: hoe worden relevante partners betrokken bij voorbe-

reiding, uitvoering en monitoring van het OP? 

- Communicatie en zichtbaarheid 
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Figuur B.1 EFRO doelstellingen  

 

Beleidsdoelstellingen EFRO Transities Noord-Nederland → 

Specifieke doelstelling ↓ 

1. Slimmer Europa door 

bevordering van een inno-

vatieve en slimme econo-

mische transformatie. 

i) Versterking van de onderzoeks- en innovatieca-

paciteit en invoering van geavanceerde technolo-

gieën 

ii) Profiteren van de voordelen van digitalisering 

voor burgers, bedrijven en overheden 

iii) Versterken van de groei en het concurrentie-

vermogen van kmo's  

iv) Ontwikkelen van vaardigheden, voor slimme 

specialisatie, industriële overgang en onderne-

merschap 

2. Een groener, koolstof-

arm Europa door de bevor-

dering van een schone en 

eerlijke energietransitie, 

groene en blauwe investe-

ringen, de circulaire eco-

nomie, aanpassing aan de 

klimaatverandering, risico-

preventie en risicobeheer. 

i) het bevorderen van maatregelen voor energie-

efficiëntie 

ii) het bevorderen van hernieuwbare energiebron-

nen 

iii) het ontwikkelen van slimme energiesystemen, 

netwerken en opslag op lokaal niveau 

iv) het bevorderen van de aanpassing aan de kli-

maatverandering, risicopreventie en rampenbe-

stendigheid 

v) het bevorderen van duurzaam waterbeheer 

vi) het bevorderen van de overgang naar een cir-

culaire economie 

vii) het bevorderen van biodiversiteit, groene in-

frastructuur in de stedelijke omgeving en vermin-

dering van verontreiniging 

3. Een meer verbonden Eu-

ropa door de versterking 

van de mobiliteit en de re-

gionale ICT-connectiviteit 

i) verbetering van de ditigale connectiviteit 

ii) Ontwikkeling van een duurzame, klimaatbe-

stendige, intelligente, veilige en intermodale TEN-

V 

iii) Ontwikkeling van duurzame, klimaatbesten-

dige, intelligente en intermodale nationale regio-

nale en lokale mobiliteit, met inbegrip van een 

verbeterde toegang tot TEN-V en grensoverschrij-

dende mobiliteit 

iv) Bevordering van duurzame multimodale stede-

lijke mobiliteit 

4. een socialer Eu-

ropa waarin resultaten 

worden geboekt met be-

trekking tot de Europese 

pijler van sociale rechten, 

en waarin kwalitatief; 

hoogstaand werk, onder-

wijs, vaardigheden, sociale 

inclusie en gelijke toegang 

tot gezondheidszorg wor-

den ondersteund 

het verbeteren van de doeltreffendheid van de ar-

beidsmarkten en de toegang tot hoogwaardige 

werkgelegenheid door de ontwikkeling van sociale 

innovatie infrastructuur; 

ii) het verbeteren van de toegang tot inclusieve en 

hoogwaardige diensten op het gebied van onder-

wijs, opleiding en een leven lang leren door het 

ontwikkelen van infrastructuur; 

iii) het bespoedigen van de sociaaleconomische 

integratie van gemarginaliseerde gemeenschap-

pen, migranten en achtergestelde groepen, door 

middel van geïntegreerde maatregelen, onder 

meer op het vlak van huisvesting en sociale dien-

sten; 

iv) te zorgen voor gelijke toegang tot gezond-

heidszorg door de ontwikkeling van infrastructuur, 

met inbegrip van eerstelijnszorg; 

5. een Europa dat dichter 

bij de burger staat door 

ondersteuning van lokaal 

geleide ontwikkelingsstra-

tegieën en duurzame ste-

delijke ontwikkeling in de 

gehele EU 

i) het bevorderen van een geïntegreerde sociale, 

economische en ecologische ontwikkeling, cultu-

reel erfgoed en veiligheid in stedelijke gebieden; 

ii) het bevorderen van geïntegreerde maatschap-

pelijke, economische en ecologische lokale ont-

wikkeling, cultureel erfgoed en veiligheid, met in-

begrip van plattelands- en kustgebieden, ook via 

vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikke-

ling. 
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Aanbevelingen uit de landenrapport in het kader van de Euro-

pees semester EFRO 

 

De Europese Commissie stelt jaarlijks voor iedere lidstaat aanbevelin-

gen op, waarin wordt ingegaan op de wijze waarop de lidstaat banen en 

economische groei kan bevorderen. De aanbevelingen zijn vooral ma-

cro-economische knelpunten en kansen en richten zich op acties die 

realistisch zijn voor de komende 12 tot 18 maanden. Met de aanbeve-

lingen worden Europese prioriteiten vertaald naar nationaal niveau.  

Uit de analyse voorafgaand aan de aanbevelingen volgen de volgende 

punten die relevant zijn voor de EFRO programmering18:  

[7] De verwachte stijging van de overheidsuitgaven voor langdurige 

zorg wijst op middelgrote risico’s voor de houdbaarheid van de 

begroting op lange termijn. De EC geeft aan dat de houdbaarheid 

van de begroting op dit punt moet worden gemonitord, ook in ver-

band met het deel van de zorg dat naar de gemeenten is overge-

heveld, o.m. om de efficiëntie ervan te verbeteren. 

[15] Technische en digitale vaardigheden en gekwalificeerde vakmen-

sen zijn van cruciaal belang voor het innovatievermogen van de 

Nederlandse economie en voor productiviteitsgroei. Dit wijst erop 

dat meer moet worden geïnvesteerd in opleiding, inclusief oplei-

ding in digitale vaardigheden, en dat flexibele bij- en omscho-

lingskansen moeten worden bevorderd.  

[16] De O&O-investeringsintensiteit voor Nederland is gestegen tot on-

geveer 2 %, maar blijft ver achter bij het nationale streefcijfer van 

2,5 % en bij het niveau van de koplopers. Qua productiviteit be-

hoort Nederland in vele sectoren tot de best presterende landen. 

Een verdere groei van de productiviteit is derhalve sterk afhankelijk 
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van innovatie. Aanvullende investeringen in onderzoek en ontwik-

keling en innovatie, met name in de particuliere sector, zouden dit 

ondersteunen. 

[17] De energietransitie en de vermindering van de uitstoot van broei-

kasgassen vergen forse investeringen om economische ontwikke-

ling duurzamer en hulpbronnenefficiënter te maken. Nederland zal 

zijn doelstellingen voor 2020 op het gebied van de vermindering 

van de uitstoot van broeikasgassen waarschijnlijk ruimschoots ha-

len, maar om de doelstellingen voor 2030 te halen zullen extra 

maatregelen nodig zijn. De doelstellingen voor 2020 op het gebied 

van primaire energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zullen 

zonder aanvullende maatregelen niet worden gehaald. De Neder-

landse doelstelling voor 2023 op het gebied van hernieuwbare 

energie zoals vastgelegd in het Energieakkoord ligt binnen bereik 

dankzij investeringen in windparken op zee. […] 

 

Uit de brede analyse van het economische beleid van Nederland volgt 

de volgende aanbeveling die relevant is voor de EFRO programmering: 

Met inachtneming van de begrotingsdoelstelling op middellange ter-

mijn, het begrotings- en structuurbeleid gebruiken om een op-

waartse trend van de investeringen te steunen. Het investeringsge-

relateerde economisch beleid focussen op onderzoek en ontwikke-

ling met name in de particuliere sector, op hernieuwbare energie, 

energie-efficiëntie en strategieën ter vermindering van broeikas-

gasemissies, en op het aanpakken van knelpunten in het vervoer.  
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Landspecifieke standpunten voor de EFRO programmering 

 

De EC heeft naast de Country Specific Recommendations ook voorlo-

pige landspecifieke standpunten geformuleerd over prioritaire investe-

ringsgebieden en randvoorwaarden voor een doeltreffende uitvoering 

van het cohesiebeleid voor de periode 2021-202719. Deze gaan in het 

geval van Nederland in op BD1: een slimmer Europa. Het landenrapport 

van 2020 vult dit aan met een bijlage met de voorlopige standpunten 

van de Commissie gepresenteerd over de prioritaire investeringsgebie-

den voor het Just Transition Fund, waarin o.a. Groningen wordt ge-

noemd als doelgebied.20 Deze bijlagen vormen de basis voor een dia-

loog tussen Nederland en de diensten van de EC ten behoeve van de 

programmering van de fondsen van het cohesiebeleid (Europees Fonds 

voor regionale ontwikkeling (EFRO), Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+) 

en het Just Transition Fund. 

 

De EC formuleert dat, hoewel Nederland hoog scoort op indices voor 

innovatie en concurrentievermogen, de uitgaven voor onderzoek en 

ontwikkeling, afgezet tegen het bruto binnenlands product, achterblij-

ven bij nationale streefcijfers, met particuliere uitgaven voor onderzoek 

en ontwikkeling die onder het EU-gemiddelde liggen. De EC beveelt 

aan om hoge prioriteit te geven aan het versterken van de onderzoeks- 

en innovatiecapaciteiten en het gebruik van geavanceerde technologie, 

met name: 

het ontwikkelen en gebruiken van het innovatie-ecosysteem en het sti-

muleren van marktgerichte samenwerking tussen het bedrijfsleven 

en onderzoekscentra om bedrijven, in het bijzonder het midden- 

 
19 Deze standpunten zijn te vinden in SWD(2019) 1018, bijlage D 

en klein bedrijf, meer te laten investeren in onderzoek en innova-

tie;  

het stimuleren van interregionale samenwerking in nieuwe waardeke-

tens, ook met andere lidstaten;  

het versterken van investeringen in het ontwikkelen van nieuwe proces-

sen, producten en diensten;  

het ondersteunen van de uitbouw van campussen en living labs, met 

deelname van het midden- en klein bedrijf;  

het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van vaardigheden 

voor slimme specialisatie en het innovatievermogen van het mid-

den- en klein bedrijf, die op geïntegreerde wijze samenhangen 

met de voornoemde investeringsbehoeften.  

 

Dergelijke investeringen kunnen ook helpen om de belangrijke uitda-

gingen waar Nederland voor staat op het gebied van de energie- en kli-

maattransitie en de circulaire economie aan te pakken. 

 

Impact Green Deal 

In de landspecifieke standpunten geeft de EC aan dat Nederland enkel 

moet inzetten op BD 1 een Slimmer Europa. Echter, deze aanbevelingen 

dateren van medio 2019, nog voordat de Green Deal is gepresenteerd. 

Wij kunnen ons voorstellen dat voor de EC de Green Deal van invloed is 

op de inzet van EFRO middelen. Met name de Noord-Nederlandse tran-

sities Energie en Circulair zijn sluiten goed aan bij de Green Deal.  

 

 

 

 

20 SWD(2020) 518, bijlage D 
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Bijlage 2: Aanvullende beleidskaders [toolbox] 
 

Noord-Nederland wil dat de inzet van de regionale Europese middelen 

goed past binnen het spectrum van instrumenten dat Noord-Nederland 

beschikbaar heeft om de RIS3 uit te voeren. Er wordt synergie beoogd 

met de nationale en provinciale beleidsinzet en met andere Europese 

fondsen (thematisch en interregionaal en grensoverschrijdend). De vier 

geselecteerde transities in de RIS3 komen terug in verschillende natio-

nale beleidskaders die raken aan circulaire economie, energie, gezond-

heid en digitalisering.  

Aanvullend Europees beleid 

 

Digital Europe Programma 

Nieuw onderdeel van de voorstellen binnen het Meerjarig Financieel Ka-

der 2021-2027 is de Verordening rond het programma Digitaal Europa 

(Digital Europe Programme, DEP).21 Het programma heeft het vergroten 

en optimaliseren van de voordelen van de digitale transformatie voor 

alle Europese burgers, overheden en bedrijven als doel. Het richt zich 

op investeringen in high-performance computing, kunstmatige intelli-

gentie, cyberbeveiliging en geavanceerde digitale vaardigheden, en op 

het waarborgen van het brede gebruik ervan in de hele economie en 

samenleving – met nadruk op het vergemakkelijken van de toegang tot 

technologie en expertise voor bedrijven, met name MKB. Het pro-

gramma, met een budget van naar voorstel €9,2 miljard, zal een aan-

vulling vormen op bestaande Europese programma’s, waaronder EFRO-

investeringen op regionaal en lokaal niveau, door in te zetten op net-

werken en het in kaart brengen van digitale capaciteiten. 

 
21 Verordening 2018 COM 434 

 

Europese Green Deal  

Parallel aan het onderhandelings- en wetgevingsproces rond het 

nieuwe MFK is eind 2019 de Europese Green Deal gepresenteerd door 

de Europese Commissie, gevolgd door voorstellen voor het Europese 

Green Deal Investment Plan (EGDIP).22 De Europese Green Deal streeft 

naar een klimaatneutraal Europa in 2050 door middel van maatregelen 

die vrijwel alle sectoren raken, met onder andere doelstellingen op het 

gebied van energie en circulariteit. Om deze doelstellingen te kunnen 

bereiken moet het EGDIP €1.000 miljard euro mobiliseren uit de EU-

begroting, Europese Investeringsbank, overheden en private investeer-

ders.  

 

Europees Sociaal Fonds (ESF+) 

Het Europees Sociaal Fonds komt in de nieuwe programmaperiode te-

rug als ‘ESF+’,  een samenvoeging van het ESF en enkele andere fond-

sen. De investeringen binnen het ESF+ zijn gericht op hoge(re) werkge-

legenheidsniveaus, sociale bescherming en een geschoolde en veer-

krachtige beroepsbevolking. Deze algemene doelstellingen zijn uitge-

werkt tot 11 specifieke doelstellingen. Echter omdat Nederland ervoor 

kiest ESF+ in te zetten voor doelgroepen met afstand tot de arbeids-

markt, is er in feite geen ESF+ beschikbaar voor innovatiebevordering. 

Aan de randen van het programma is wel synergie mogelijk, in de RIS3 

(bijlage 3 ) worden o.a. duurzame inzetbaarheid van personeel, waar-

onder statushouders en specifieke doelgroepen genoemd. 

 

 

 

22 2019 COM 640; 2020 COM 21 
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Grensoverschrijdende Europese samenwerking binnen Interreg 

De vijf beleidsdoelstellingen binnen de EFRO gelden ook voor het 

nieuwe Interreg programma, dat daarnaast nog twee aanvullende doel-

stellingen kent rond betere governance en veiligheids-en grensthema-

tiek. Interreg wordt ingevuld middels vijf ‘componenten’: grensover-

schrijdende samenwerking, transnationale samenwerking, interregio-

nale samenwerking, interregionale innovatie investeringen en samen-

werking met landen buiten de EU. Thematisch biedt Interreg net als het 

de EFRO programmering NNL kansen voor alle geïdentificeerde transi-

ties (circulair, energie, gezondheid, digitaal) en het innovatie-ecosys-

teem, door inzet op onderzoek en innovatie, concurrentievermogen van 

het MKB en digitalisering. Daarnaast biedt Interreg uiteraard concrete 

kansen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking met de 

buurlanden en door geheel Europa. De nieuwe Interreg-programma’s 

krijgen hun definitieve vorm en budget na afronding van de onderhan-

delingen over het Meerjarig Financieel Kader.  

 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) 

Ook over het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid 2021-2027 

wordt nog steeds onderhandeld. Het voorstel bevat 9 doelstellingen, 

die o.a. ingaan op het tegengaan van klimaatverandering, kwaliteit van 

voeding en beschermen van gezondheid, en een vergroot concurrentie-

vermogen. De RIS3 heeft al enkele mogelijke synergiën geïdentificeerd 

tussen de EFRO programmering NNL en het Plattelandsontwikkelings-

programma (POP) dat onderdeel is van het GLB. Deze synergiën liggen 

o.a. op het gebied van de ontwikkeling en uitrol van technologieën 

rond onderwaterdrainage en waterzuivering en innovaties rond bio-ba-

sed materialen.   

 
23 2020 COM 22 

 

 

 

Just Transition Mechanism 

Onderdeel van de Green Deal is het Just Transition Mechanism (JTM), 

dat zich richt op de sociaal economische transitie van regio’s die nog in 

sterke mate afhankelijk zijn van fossiele en koolstof intensieve indu-

strie. Het JTM is een aanvulling op bestaande investeringen en financie-

ring vanuit nationale overheden en het MFK, gericht op de klimaat- en 

energietransitie. Een van de drie pijlers van het JTM is het Just Transi-

tion Fund (JTF)23, specifiek gericht op het ondersteunen van regio’s bij 

het doorvoeren van sociaaleconomische aanpassingen ten gevolge van 

de klimaattransitie.  

 

Ook Nederland krijgt een budget uit het JTF, dat moet worden aange-

vuld door geld uit EFRO en/of ESF+ en nationale cofinanciering. Voor 

Nederland gaat het om 220 miljoen euro, dat vervolgens aangevuld 

moet worden met cohesiemiddelen (EFRO inclusief Interreg, ESF). In het 

landenrapport in het kader van het Europees semester wordt Groningen 

specifiek genoemd als mogelijke ontvangen van investeringen in het 

kader van het Just Transition Fund: … om deze redenen kan de provin-

cie Groningen als een doelgebied voor investeringen uit het Fonds voor 

een rechtvaardige transitie in Nederland worden beschouwd. Op basis 

van deze voorlopige beoordeling lijkt het gerechtvaardigd om de 
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bijdrage van het Fonds voor een rechtvaardige transitie op deze gebie-

den te concentreren.24  

 

Omvang en cofinancieringseisen van het JTF liggen overigens nog niet 

vast en vormen onderdeel van de onderhandelingen over de Europese 

begroting voor 2021-2017.  

 

Het JTF sluit in Noord-Nederland goed aan op de transities ‘van lineair 

naar circulair’ en ‘van fossiel naar duurzame energie’ omdat bij beide 

een vermindering van de fossiele afhankelijk aan de orde is. Voor 

Noord-Nederland biedt het JTF kansen om fondsen naar Noord-Neder-

land te halen, meer specifiek voor de coropregio Delfzijl en omgeving 

(met het chemiecluster en de Eemshaven).  

 

Nationaal beleid  

 

Kennis- en InnovatieAgenda’s  

Het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het Rijk is on-

der meer uitgewerkt in Kennis- en InnovatieAgenda’s (KIA’s).25 De zes 

KIA’s - waaronder vier thematische, een dwarsdoorsnijdende over sleu-

teltechnologieën en één over maatschappelijk verdienvermogen – zijn 

vormgegeven door publiek-private-samenwerkingsverbanden, waarin – 

naast het Rijk ook het bedrijfsleven, kennisinstellingen en regio’s parti-

ciperen in wisselende samenstellingen. De KIA’s vormen daarmee de 

basis voor het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC), waarin afspraken 

zijn vastgelegd over de (financiële) bijdrage van partners aan de 

 
24 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-re-

port-netherlands_nl.pdf 

25 https://www.topsectoren.nl/innovatie 

uitvoering van de KIA’s. Thematisch sluiten alle vier transities in de 

RIS3 van Noord-Nederland aan op de volgende KIA’s:  

- Circulair: KIA Energietransitie & duurzaamheid, deelagenda Cir-

culaire economie 

- Energie: KIA Energietransitie & duurzaamheid, deelagenda Inte-

grale Kennis- en Innovatieagenda Klimaat en Energie 

- Gezondheid: KIA Gezondheid en zorg 

- Digitalisering: KIA Sleuteltechnologieën 

 

Door toepassingen in pilots, proefproductie, eerste uitrol en living labs 

wordt door middel van de KIA’s en uitvoering middels de KIC daadwer-

kelijke impact op de transities gerealiseerd. De ‘MKB innovatiestimule-

ring topsectoren’ (MIT) – een gezamenlijke regeling van Rijk en regio 

met verschillende instrumenten– vormt een laagdrempelige aanvulling, 

die specifiek is gekoppeld aan de topsectoren. 26 

 

Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn 

De vier transitieopgaven die de kern van RIS vormen sluiten niet alleen 

aan op de nationale KIA’s, maar sluiten ook aan op de ambities die het 

Rijk heeft geformuleerd in de ‘Kamerbrief over groeistrategie voor Ne-

derland op de lange termijn’.27  De zes speerpunten waarop ambities 

zijn geformuleerd bevatten onder andere het versterken van onder-

zoeks- en innovatie-ecosystemen, met nadruk op sleuteltechnologieën 

en digitalisering. Het Kabinet voegt daaraan toe: “Deze investeringen in 

hoogwaardige onderzoeks- en innovatie-ecosystemen kunnen een bij-

drage leveren aan maatschappelijke uitdagingen en transities en moe-

ten vanaf het begin gekoppeld zijn aan een integrale benadering door 

26 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling 

27 www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/kamerbrief-over-

groeistrategie-voor-nederland-op-de-lange-termijn 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-netherlands_nl.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european_semester_country-report-netherlands_nl.pdf
https://www.topsectoren.nl/innovatie
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/kamerbrief-over-groeistrategie-voor-nederland-op-de-lange-termijn
http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/13/kamerbrief-over-groeistrategie-voor-nederland-op-de-lange-termijn
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ze te richten op de versterking van een regionaal, nationaal of interna-

tionaal onderzoeks- en innovatie-ecosysteem”. Ook het benutten van 

de transities in de energie, industrie en landbouw is één van de zes 

speerpunten. Deze drie onderling verbonden transities worden allen 

gerelateerd aan de beweging richting een circulaire economie én de di-

gitale technologieën die deze omslag mede mogelijk maken.  

 

Kamerbrief met Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie 

De focus op digitalisering komt verder specifiek terug in het ‘Strate-

gisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie’28, waarin de overkoepe-

lende AI-aanpak van het kabinet wordt geschetst. Het eerste spoor 

richt zich specifiek op het benutten van maatschappelijke en economi-

sche kansen door intensieve publiek-private samenwerking met bedrij-

ven van elke omvang. Dit spoor wordt uitgewerkt middels de Neder-

landse AI Coalitie (NL AIC). Spoor 2, rond kennis, vaardigheden en op-

leidingen,  uit zich in investeringen in onderzoeksprogramma’s, inno-

vatiefinanciering voor start-ups, scholing, datadelen en het ontwikke-

len van digitale connectiviteit met en voor AI.  

 

Klimaatakkoord 

Het klimaatakkoord29 zet daarnaast nieuwe sectorale afspraken en 

doelstellingen uit die nauw verbonden zijn met de transitieopgaven uit 

de RIS Noord-Nederland. Binnen sector ‘Elektriciteit’ wordt ingezet op 

70% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in 2030, met een sterke re-

gionale component middels de dertig Regionale Energie Strategieën 

(RES) die in maart 2021 klaar moeten liggen. Aardgasvrije wijken is de 

focus van de sector Bebouwde omgeving. In de sector Industrie zit ook 

 
28 www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/08/kamerbrief-ai 

29 www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord 

een circulaire focus: hergebruik van grondstoffen en circulaire produc-

tie. Ook digitalisering speelt hier een rol. Het Rijk werkt samen met de 

Taakgroep Financiering aan financiering door de markt. 

 

Rijksbreed programma 'Nederland circulair in 2050' 

Het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’30 richt zich op 

de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. 

Het programma is uitgewerkt in vijf strategische doelen (Biomassa en 

voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie, Bouw en Consumptiegoederen) 

met concrete doelstellingen geoperationaliseerd zijn en de opmaat vor-

men voor de transitieagenda’s. Inzet op digitalisering en het leggen van 

nieuwe verbindingen tussen partijen op gemeentelijk, provinciaal en 

landelijk niveau zijn horizontale prioriteiten. Interventies vinden plaats 

middels wetgeving, marktprikkels, financiering en kennis en innovatie. 

 

Provinciaal beleid  

 

De vier transities (circulair, energie, gezondheid en digitalisering) die 

centraal staan in de RIS3 NNL sluiten aan bij de economische ambities 

en visies van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Hieronder 

worden kort de focus per provincie omschreven.  

 

Drenthe 

De provincie Drenthe richt zich met de Economische Koers 2020-2023 

op het aantrekken van bedrijven en het creëren en behouden van werk-

gelegenheid. En op innovaties, nieuwe netwerk(vorm)en en verdienmo-

dellen die helpen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Met 

30 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/rap-

porten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/10/08/kamerbrief-ai
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/circulaire-economie/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050
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als uiteindelijk doel het realiseren van een toekomstbestendige econo-

mie én samenleving. Hierbij concentreert de inzet zich op de opgaven 

Slim (innovatie, digitalisering en human capital), Groen (gesloten kring-

lopen, hernieuwbare grondstoffen en duurzame energiebronnen), en 

Impact (economisch rendement en maatschappelijke meerwaarde). Als 

voorbeeld voor de opgave Slim: de provincie wil bedrijven en inwoners 

ondersteunen om de digitale transitie optimaal te benutten. Het is hier-

bij van belang dat onderwijsmogelijkheden en de arbeidsmarkt goed op 

elkaar aansluiten. Voor de opgave Groen worden bedrijven gestimu-

leerd om de transitie van fossiele naar duurzame grondstoffen te ma-

ken, en van een lineaire naar een circulaire economie toe te werken. De 

energietransitie biedt zeker kansen voor ondernemers en organisaties 

in Drenthe, bijvoorbeeld waterstof toepassingen en het hergebruiken 

van bestaande infrastructuur voor nieuwe energietoepassingen. Onder 

de opgave Impact wordt verstaan dat de inzet op groen en slim econo-

misch rendement en maatschappelijke meerwaarde creëert. Zo wil de 

provincie bijdragen aan de brede welvaart in Drenthe. Hierdoor onstaat 

nieuwe bedrijvigheid en worden oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken bedacht. Dit bleek bijvoorbeeld al bij de Health Hub Ro-

den, waar innovatieve oplossingen voor de zorg ontwikkeld worden en 

kennis en werkgelegenheid voor de regio behouden is gebleven.  

 

De provincie Drenthe kiest ervoor om te focussen op bestaande sterke 

sectoren en sectoren met (innovatie)potentie. Als bestaande kansrijke 

sectoren worden de chemie, de (maak)industrie en de agribusiness ge-

noemd31. De sectoren met (innovatie)potentie zijn health & life scien-

ces, logistiek en vrijetijdseconomie. Instrumenten die ingezet kunnen 

 
31 Economische Koers Drenthe 2020-2023: Samen voor een sterke, slimme en 

groene economie met impact (Concept).  

worden zijn o.a. (kennis)netwerken, cofinanciering (subsidies), lobby, 

en wet- en regelgeving. Hierbij is het belangrijk dat de provincie on-

dersteunt en dat de ondernemer, gemeente, onderwijs- of kennisin-

stelling ‘in the lead’ is. 

 

Friesland 

De provincie Friesland heeft als collectieve missie om zich te ontwikke-

len tot een rijke brede welvaarsregio, waarin economische ontwikkeling 

hand in hand gaat met een verbeterde leefomgeving32. Hierbij wilt de 

provincie zich profileren als de meest gunstige ontwikkelregio voor de 

circulaire economie. De provincie ziet de transitie naar een circulaire 

economie als een kans voor nieuwe verdienmodellen en werkgelegen-

heid, maar ook als bijdrage aan het wereldwijde doel om efficiënter om 

te gaan met natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen. De provincie wil 

naar haar missie toewerken door de juiste randvoorwaarden te creëren 

(human capital, kennis- en fysieke infrastructuur, financiering, leef- en 

woonklimaat en governance), de ondersteuning aan de gehele MKB in 

Friesland voort te zetten, ondernemers met ambitie en potentie onder-

steunen op ondernemerschap, innovatie en internationalisering, en 

door verbinding te zoeken tussen kansrijke clusters. Sterke clusters van 

de afgelopen jaren waren agrofood, water, HTSM, maritiem, circulair 

plastics en recreatie & toerisme. De provincie wil graag bijdragen aan 

de Europese ambities door in te zetten om haar sterkte punten. In de 

beleidsbrief Fryslân en Europa 2020-2023 zijn de speerpunten water-

technologie, circulaire economie, de maritieme sector en natuurinclu-

sieve landbouw genoemd33. 

 

32 Startnotitie (circulaire)economie – Inzetten op circulair verdienvermogen binnen de 

context brede welvaart.  

33 Fryslân en Europa 2020-2023. Beleidsbrief.  
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Groningen 

De provincie Groningen focust in het economisch beleid op digitalise-

ring en verduurzaming34. Verbetering van de digitale infrastructuur en 

het ecosysteem, waarin innovaties kunnen ontwikkelen, is nodig. Digi-

talisering is van invloed op de andere drie transities die centraal staan 

in de RIS3 (circulair, energie, gezondheid) en heeft daarom een belang-

rijke rol. Verbetering van de digitale infrastructuur en van het ecosys-

teem, waarin innovatie zich kunnen ontwikkelen, is nodig om mee te 

komen in de bovengenoemde transities. Verduurzaming van de indu-

strie/economie levert kansen op voor de werkgelegenheid, en draagt 

tegelijkertijd bij aan klimaatdoelstellingen en de leefbaarheid in de 

provincie. De ambitie is uitgesproken door bedrijven, kennisinstellin-

gen en overheden om nationaal voorop te lopen in verduurzaming van 

de procesindustrie35. De Industrieagenda Eemsdelta en N-Nederland 

geeft gas op CO2-reductie zijn bouwstenen om de Groningse industrie 

te verduurzamen. Tegelijkertijd biedt de afbouw van de gaswinning 

kansen voor een versnelling in de energietransitie, o.a. voor ontwikke-

lingen op het gebied van groene chemie36.  

Ter ondersteuning van digitalisering en verduurzaming zet de provincie 

sterk in op menselijke kapitaal. Dit heeft als doel een betere aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook het vergroten van de kan-

sen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.   

 

 

  

 
34 Groningen@Work - Kadernota Economie en Arbeidsmarkt 2020-2023 

35 Idem 

36 Idem 



 

CONCEPT   37 

Bijlage 3: Profiel van de regio & SWOT analyse  
 

Ruimtelijke kwaliteit en een gelukkige bevolking zijn onderscheidende 

kwaliteiten van Noord-Nederland. Alle drie de noordelijke provincies 

behoren bij 30 regio’s in de EU met hoogste ‘Social Progress’. In 

Noord-Nederland liggen de twee regio’s met de hoogste brede welvaart 

van Nederland. In het Noorden vinden we hechte gemeenschappen, zijn 

de lijnen kort en de netwerken hecht.  

 

Noord-Nederland heeft sterke kennisposities op de volgende gebieden:  

5. Agrofood. Spelers zijn onder meer multinationals, MKB (w.o. 

machinebouwers en dienstverleners, het Dutch Biorefinery Cluster, 

het Carbohydrate Competence Centre. 

6. Chemie. Spelers zijn onder meer Chemport Europe, het Innolab 

chemie en Het Green PAC Centre for Open Chemical Innovation 

(COCI).  

7. Water. Spelers zijn onder meer het kennis- en bedrijvencluster 

rondom water met daarin o.a. Wetsus, WaterCampus Leeuwarden, 

Centre of Expertise Water Technology, de Wateralliance.  

8. Zorg/ Healthy Ageing. Spelers zijn onder meer het Healthy Ageing 

Network Noord-Nederland, Lifelines, Life Cooperative en de 

clusters van bedrijven op Campus Groningen en IC Drachten.  

9. Energie. Spelers zijn onder meer grote bedrijven in de fossiele gas-

mijnbouw en de energiesector, de interdisciplinaire onderzoeks-

centra bij de RuG (ESRIG (duurzaamheid), GCEL (energierechten) en 

CEER (economie)), EnTranCe, de Energiecampus en de New Energy 

Coalition. 

10. HTSM/ Digitalisering. Spelers zijn onder meer Astron, WO- HBO- en 

MBO-opleidingen en multinationals zoals IBM en Google evenals 

start-up en snelle groeiers, diverse netwerkorganisaties, de Region 

of Smart Factories en de IT Academy Noord-Nederland  

 

Door deze regionale sterktes in te zetten, verder te verfijnen en met el-

kaar te verbinden kunnen we ons aanpassen en nieuwe ontwikkelkan-

sen benutten.  

 

Sterktes Zwaktes 

• Menselijke maat in een nauw ver-

bonden ecosysteem: korte lijnen & 

hechte netwerken; 

• Sterke kennisinfrastructuur op het 

gebied van o.a. agrofood, chemie, 

energie, health/zorg, HTSM/digitali-

sering, primaire productie en water-

technologie;   

• Een gelukkige bevolking in een 

groene regio: ruimte, rust en aan-

trekkelijke leefomgeving; 

• Geografische ligging (Noordzee en 

Eemshaven) leent zich goed als ex-

perimenteerruimte voor innovatie-

toepassingen in energie.  

• Aantrekkingskracht (internationale) 

studenten 

• Sterke betrokkenheid van quadruple 

helix partijen bij de RIS3 

• Verschillende ambities bin-

nen NNL;  

• Investeringen in Research & 

Development door bedrijven 

relatief gering; 

• Onvoldoende verbinding tus-

sen netwerken en initiatieven; 

moeilijk voor nieuwe spelers 

om aan / in te haken; 

• Specialisaties zijn soms sub-

regionaal gefocust. Kennis 

spill-over is daardoor veelal 

lokaal en wordt niet breder 

uitgewisseld binnen NNL; 

• Niet in alle deelregio’s en 

sectoren is het ecosysteem 

voor ondernemerschap even 

sterk  

• Krimp van de beroepsbevol-

king 

 

 

Kansen Bedreigingen 
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• Verschuiving van kwantitatieve naar 

kwalitatieve groei;  

• Nieuwe markten door disruptieve 

technologieën;  

• Urgentie van bijv. stoppen gaswin-

ning en mogelijk vastlopen zorgsys-

teem, is stimulans om innovatie te 

pushen.  

• Benutten van beschikbare data en 

grondstoffen 

• Connectiviteit/bereikbaarheid/HSL 

 

• Grote (potentiele) mismatch 

vraag en aanbod arbeids-

markt;  

• Relatief lagere investering in 

scholing en training 

• Economie NNL gevoelig voor 

conjunctuurschommelingen; 
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