Voortgangsrapportage
Europa 2020

Inleiding
De Voortgangsrapportage Europese programma’s geeft (inhoudelijk) inzicht in de projecten die met
Europese en Drentse middelen gefinancierd worden. De financiële verantwoording is weer gegeven in
de jaarrekening 2020. Deze rapportage geeft inzicht in de Europese projecten die het afgelopen jaar in
Drenthe gestart zijn. De verschillende projecten zijn geclusterd naar Europees programma. De volgende
Europese programma’s zijn onderdeel van deze rapportage:
•
•
•
•
•

EFRO
INTERREG VA (Deutschland-Nederland)
INTERREG VB (Noordzee)
INTERREG V Europe (C)
POP3

Per programma brengt deze rapportage algemene ontwikkelingen in kaart en welke projecten zijn
gestart. Voor deze projecten geeft het rapport de financiële omvang van het project weer, hoeveel van
deze financiële kosten gedekt wordt vanuit Europa, hoeveel uit Drentse cofinanciering en hoeveel uit
overige dekking. Per project wordt ook een korte inhoudelijke omschrijving gegeven.

Europese cofinanciering voor Drentse projecten
De Europese Commissie heeft voor de programmaperiode 2014 - 2020 vele miljarden aan Europese
middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen die staan beschreven in de Europa 2020 strategie
te verwezenlijken. Provincie Drenthe heeft op een strategische manier gebruikt gemaakt van de kansen
die Europa biedt om provinciale beleidsdoelen te bereiken en zal dit ook blijven doen. Voor wat betreft
de Europese programmaperiode 2014-2020 zal deze rapportage de laatste zijn.

Drentse doelstellingen zoals omschreven in De investeringsagenda 2020-2023 sluiten goed aan op de
Europese doelstellingen zoals omschreven in de Europa2020 strategie. Denk hierbij aan thema’s als
energietransitie en grensoverschrijdende spoorverbindingen. Door Drentse projecten te koppelen aan
deze Europese doelstellingen, ontstaan er kansen op Europese cofinanciering. De
cofinancieringsreserve biedt mogelijkheden om actief en flexibel kansen te zoeken en te creëren zodat
Drentse projecten daadwerkelijk met Europese financiering medegefinancierd kunnen worden. De
bijdrage vanuit de cofinancieringsreserve is altijd een deel van de Drentse provinciale bijdrage, dit is zo
afgesproken in het spelregelkader. De cofinancieringsreserve Europa is belangrijk voor het realiseren
van de projecten.

Er zijn veel verschillende Europese programma’s. Zo zijn er programma’s die de culturele sector
ondersteunen, maar ook programma’s die ingezet worden voor cofinanciering van logistieke projecten.
Ook hebben programma’s verschillende werkgebieden. Er zijn programma’s die geschreven worden
voor een bepaald gebied. Zo heeft het Duits-Nederlandse grensgebied het INTERREG DeutschlandNederland als programma. Ook zijn er programma’s met heel Europa als werkgebied. Denk hier
bijvoorbeeld aan INTERREG Europe.

De programma’s die aan bod komen in deze voortgangsrapportage hebben onder andere Nederlandse
provincies als regionale partner. Dit wil zeggen dat de provincie Drenthe mede-uitvoerder is van de
programma’s in deze rapportage. Mede-uitvoerder betekent dat de provincie invloed uitoefent op de
beleidsthema’s van het programma.
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Multiplier
Van elke geïnvesteerde euro gaat een multipliereffect uit. Omdat de meeste programma’s slechts een
deel van de projectkosten financieren, is de projectomvang en bijbehorende investeringsimpuls groter
dan het bedrag aan Europese subsidie. In Europese programma’s varieert de subsidie globaal gesteld
van 30% tot 100%. In andere programma’s moet tegenover iedere Europese euro minimaal een
‘nationale’ euro staan (met historische ervaringscijfers in EFRO bijvoorbeeld dat de multiplier oploopt
tot bijna 4).

Op basis van ervaringscijfers is een gemiddeld subsidiepercentage per programma vastgesteld. De
hieruit volgende multiplier per programma is weergegeven in onderstaande tabel 1. Door deze
informatie te combineren met de verleende subsidie per programma, kan per onderzoeksgebied de
investeringsimpuls en de gewogen multiplier worden vastgesteld. De gewogen multiplier voor deze
programma’s bedraagt 2,72.

Europees programma

Multiplier

POP3

2,86

INTERREG A Duitsland-Nederland

1.90

INTERREG B Noordzee

2,00

INTERREG V Europe

4,00

OP EFRO Noord

2,86

Gewogen gemiddelde multiplier

2,72

Tabel 1: Multiplier

Het zogenoemde multipliereffect van elke geïnvesteerde euro maken de Europese middelen tot
belangrijke impulsgelden voor de provincie. De Europese middelen zijn een katalysator bij het
stimuleren van vooral het bedrijfsleven en Triple Helix partners om te innoveren en innovatiekracht te
verbinden met belangrijke en actuele maatschappelijke opgaven.
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OP EFRO NOORD
Dit hoofdstuk geeft de voortgang binnen OP EFRO weer. De volgende zaken komen aan bod:
•

•
•
•
•

Tabel met daarin de EFRO-projecten uit 2020 weergeven. Per project wordt de totale
projectomvang, Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal
eigen financiering) gegeven;
Cirkeldiagram met daarin de totale omvang van de nieuwe projecten samen uitgesplitst naar
Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering);
De ontwikkeling van de EFRO-subsidie voor Drentse partners door de jaren heen;
Algemene tekst over het programma;
Inhoudelijke toelichting over de projecten gestart in 2020.

Naam

Totale
projectomvang
(€)

Project Binder 3 D

Drentse
cofinanciering
(€)

Overig (€)

1.827.332,50

730.933,00

182.733,25

913.666,25

652.523,40

261.009,36

-

391.514,04

2.479.855,90

991.942,30

Wireless Datalab
Totaal

Europese
subsidie (€)

182.733,25 1.305.180,29

Tabel 2: EFRO-projecten 2020.

EFRO

€991.942
€1.305.180

€182.733

Europese Subsidie

Drentse Cofinanciering

Overig

Figuur 1: Cofinanciering van de provincie Drenthe en Europese subsidie ten opzichte van de totale omvang van
het project/openstelling voor 2020.
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Figuur 2: EFRO-subsidie aan Drentse partners door je jaren heen

Het lijndiagram in figuur 2 is gegenereerd uit het EU-monitoringsysteem van ERAC. Dit bureau houdt
bij waar in Nederland en bij welke partners Europese subsidies terechtkomen. Voor Drentse
organisaties doet ERAC dit sinds medio 2016. Dit verklaart de stijging in de lijn vanaf dit tijdstip. Dit wil
dus niet zeggen dat voor 2016 geen EFRO-subsidie aan Drentse organisaties is beschikt.

Algemene Ontwikkelingen
Het reguliere deel van het gehele EFRO-programma is per 31 december 2020 volledig besteed. Eind
2020 zijn de laatste aanvragen inhoudelijk behandeld door de deskundigencommissie van SNN. De Call
Valorisatie die vervolgens werd opengesteld, werd ook al snel overtekend. Waar het behalen van de
bestedingsnorm nog een uitdaging leek, is de norm voor 2020 relatief eenvoudig gerealiseerd. Eind
2020 is voor in totaal 118 miljoen euro aan kosten door projecten bij SNN gedeclareerd. Hiervan is 108
miljoen euro opgenomen in de betaalaanvraag bij de Europese Commissie.
Verdeling budgetten over prioriteiten, doelstellingen en provincies:
De laatste openstellingen op het OP EFRO programma sloten op 1 juli 2020. Alle calls, op
Human Capital na, zijn overtekend. Het totaal aan aanvragen komt uit op 218 miljoen. Hiervan was circa
180 miljoen gericht op prioriteit 1 Innovatie en 40 miljoen op prioriteit 2 CO2-reductie. Het volume aan
toegekende projecten komt op 148,8 miljoen euro.
De maatschappelijke uitdagingen zijn redelijk evenredig verdeeld, waarbij ‘voedselzekerheid, duurzame
landbouw en bio-economie' een aanzienlijk aandeel voor z’n rekening neemt van bijna 30%. Deze wordt
op de voet gevolgd door ‘gezondheid en welzijn’.
De toekenningen per provincie lopen aardig uiteen, zeker gezien het aandeel mkb-bedrijven per
provincie. Groningen en Fryslân hebben nagenoeg een gelijk aantal van circa 300 bedrijven en Drenthe
heeft circa 200 bedrijven. Van het totaalbedrag van circa 150 miljoen euro is 16 miljoen in Fryslân
uitgegeven en in Groningen 56 miljoen. Drenthe heeft een toegekend bedrag van 14 miljoen en
gezamenlijk is er ruim 60 miljoen besteed. Het relatief lage bedrag voor Drenthe heeft vaak te maken
met het gezamenlijk oppakken van projecten met partners in andere provincies en het geringe
aantal onderzoeks- en kennisinstellingen met impact, zoals de RUG en het UMCG.
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Inhoudelijke toelichting projecten
1. Binder 3D
Het noordelijk MKB loopt sterk achter met het implementeren van 3D printtechnieken voor industriële
toepassingen waarbij maakbaarheid, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van belang zijn. Zij
hebben nog een flinke drempel te overwinnen. Bedrijven voelen de urgentie om in actie te komen
maar vinden het nog moeilijk om er echt mee aan de slag te gaan. De proeftuin beoogt deze drempel
te verlagen door het ontwikkelen van een lerend netwerk, door te begeleiden in validatie en
implementatie van verdienmodellen en het realiseren van een experimenteeromgeving met hierin
toegang tot specialistische kennis en apparatuur. De proeftuin richt zich op maakbedrijven in NoordNederland die de potentie van industrieel 3D printen voor haar bedrijf willen onderzoek.
De hoofddoelstelling van het proeftuinproject is: “Het creëren van acceptatie en bewustwording van de
mogelijkheden van Additive Manufacturing (AM) om zodoende innovatie en economische groei te
stimuleren binnen het noordelijke MKB.”
Projectlooptijd: 1.7.2020 - 1.7.2023

2. Wireless Data lab
Informatie en communicatietechniek (ICT) in onze moderne maatschappij is ‘everywhere’. Nieuwe
vormen daarvan zullen de komende vijf jaar centraal staan in opkomende technologieën zoals robots,
drones, zelfrijdende voertuigen, toerisme, smart farming, smart factories en nieuwe medische
apparaten. Het opent de weg naar nieuwe toepassingen die efficiënter en daarmee duurzamer zijn. In
veel gevallen wordt de data op de bekende wijze via kabel of fiber opgenomen en getransporteerd. Er
zijn echter steeds meer situaties waarbij een deel van die data “door de lucht gaat”: draadloos
datatransport. Dat kan beginnen bij een regensensor bij het landbouwbedrijf tot aan de 5G-verbinding
om video-data verder te leiden. Het toepassen van deze draadloze toepassingen lijkt vanzelfsprekend,
maar het ontwerpen ervan gaat niet vanzelf.
Het Wireless Data Lab voorziet (startende) ondernemers uit Noord-Nederland in de behoefte aan
technische ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe producten/diensten waarin in het bijzonder
draadloze techniek (Radio Frequentie of kortweg RF-techniek) wordt toegepast. Het Wireless Data
Lab is hiermee duidelijk complementair aan andere proeftuinen in Noord-Nederland. Het WirelessData Lab is een plaats waar geavanceerde ontwerpsoftware, hoogstaande meetapparatuur,
technische expertise en een netwerk van innovatieadviseurs samenkomen. Alles ten dienste van een
ondernemer die een idee voor een innovatieve draadloze toepassing in een compleet product wil
omzetten.
ASTRON in Dwingeloo (Drenthe) heeft vanwege haar astronomisch onderzoek m.b.v. radiotelescopen
veel kennis en ervaring met het bouwen van Radio Frequentie (RF) systemen. Draadloze techniek
vormt in feite het hart van haar geavanceerde radiotelescopen. Hiervoor beschikt ASTRON over een
operationeel laboratorium met een uitgebreide RF-ontwerpafdeling en met geavanceerde (kostbare)
meetinstrumenten. De radiotelescopen van ASTRON zijn van wereldfaam. Dankzij dit Wireless-Data
EFRO-Proeftuinproject kunnen deze unieke voorzieningen ook toegankelijk worden gemaakt voor
ondernemingen die starten of reeds bezig zijn met de ontwikkeling van hun eigen draadloze
toepassingen.
Projectlooptijd: 1.9.2020 - 1.9.2023
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INTERREG VA DEUTSCHLAND-NEDERLAND
Dit hoofdstuk geeft de voortgang binnen INTERREG VA Deutschland-Nederland weer. De volgende
zaken komen aan bod:
•

•
•
•
•

Tabel met daarin de INTERREG VA Deutschland-Nederland-projecten weergeven. Per project
wordt de totale projectomvang, Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige
financiering (meestal eigen financiering) gegeven;
Cirkeldiagram met daarin de totale omvang van de nieuwe projecten samen uitgesplitst naar
Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering);
De ontwikkeling van de INTERREG VA Deutschland-Nederland-subsidie voor Drentse partners
door de jaren heen;
Algemene tekst over het programma;
Inhoudelijke toelichting over de projecten gestart in 2020.

Naam

Totale
Europese subsidie Drentse
projectomvang (€) (€)
cofinanciering (€)

Overig (€)

MariGreen (voltooid op
30.06.19, afgesloten)

9.942.108,00

4.971.055,00

42.751,00

4.928.302,00

BioÖkonomie im NonFood-Sektor (voltooid op
31.05.19, afgesloten)

7.773.971,16

3.886.985,08

107.571,02

3.779.415,06

FOOD2020 (voltooid op
31.12.18, afgesloten)

5.174.179,79

2.506.875,71

18.360,95

2.648.943,13

BiK - Bionica in het mkb
(voltooid op 31.03.20)

2.800.000,00

1.400.000,00

24.539,00

1.375.461,00

ID3AS (voltooid op
31.12.20)

9.105.937,00

4.552.968,50

112.003,02

4.440.965,48

LNG Pilots (voltooid op
31.12.19, afgesloten)

6.747.285,90

3.373.641,80

11.650,93

3.361.993,17

Power-to-Flex (voltooid
op 01.10.20)

2.974.439,26

1.457.475,03

11.893,18

1.505.071,05

Groene Kaskade
(voltooid op 01.04.20)

6.000.796,45

3.000.397,73

30.570,49

2.969.828,23

Vital Regions

1.761.290,00

880.645,00

19.659,00

860.986,00

FOOD 2020 - Phase II

4.461.059,50

1.999.945,00

30.000,00

2.431.114,50

Kontaktlo(o)s Laden

1.893.815,00

852.216,75

28.596,61

1.013.001,64

BioÖkonomie - Grüne
Chemie

6.668.319,00

2.500.000,00

151.172,00

4.017.147,00

SEREH

1.488.290,93

744.145,47

59.531,64

684.613,82

H2Watt

2.265.655,00

906.262,00

113.282,75

1.246.110,25

KI-AGIL

918.230,00

5.000,00

62.500,00

850.730,00

69.975.376,99

33.037.613,07

Totaal Prioriteit 1
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824.081,59 36.113.682,33

Naam

Totale
projectomvang (€)

Europese
subsidie (€)

Drentse
cofinanciering (€)

Overig (€)

Grenzeloos Veen
(voltooid op 30.06.19,
afgesloten)

6.570.185,63

3.285.092,82

457.018,56

2.828.074,25

Koepelproject
Arbeidsmarkt (voltooid op
30.06.19, afgesloten)

4.280.989,00

2.140.494,50

145.125,53

1.995.368,97

Net(z)werk+

6.750.000,00

3.375.000,00

150.000,00

3.225.000,00

Kulturachse Nord
(voltooid op 15.03.19,
afgesloten)

384.357,00

192.178,56

25.000,00

167.178,44

Common Care

1.080.000,00

540.000,00

50.000,00

490.000,00

Arbeitsmarkt Noord

4.289.644,00

2.144.822,00

168.171,00

1.976.651,00

Grenscultuur

388.800,00

191.340,00

38.800,00

158.660,00

Zonder Grenzen 2.0

450.000,00

225.000,00

37.500,00

187.500,00

Waterkwaliteit

1.374.242,10

549.696,82

68.712,11

755.833,17

Startup Eems-Dollardregio

1.400.000,00

560.000,00

70.000,00

770.000,00

Veenland

332.290,00

89.130,00

80.133,75

163.026,25

MariX

671.042,47

319.241,20

10.000,00

341.801,27

H2 Chance

225.924,50

112.962,00

2.824,00

110.138,50

Totaal Prioriteit 2

28.197.474,70

13.724.957,90

1.303.284,95

13.169.231,85

Totaal P1+P2

98.172.851,69

46.762.570,97

2.127.366,54

49.282.914,18

Tabel 3: INTERREG VA Deutschland-Nederland projecten 2020 en totaal (gehele periode)
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Interreg VA - Deutschland Nederland

€46.762.571

€49.282.914

€2.127.367
Europese Subsidie

Drentse cofinanciering

Overig

Figuur 3: Cofinanciering van de provincie Drenthe en Europese subsidie ten opzichte van de totale omvang van
het project/ openstelling.

Figuur 4: INTERREG VA Deutschland-Nederland-subsidie aan Drentse partners door de jaren heen

Het lijndiagram in figuur 4 is gegenereerd uit het EU-monitoringsysteem van ERAC.

Algemene ontwikkelingen

Samenwerking over landsgrenzen zorgt voor aanzienlijke economische groei en samenhang in Europa.
De Europese Unie heeft daarom in 1990 het programma INTERREG gestart om samenwerking en
kennisuitwisseling te bevorderen tussen lidstaten. Het huidige vijfde INTERREG A programma loopt tot
en met het jaar 2020, waarna een nieuwe periode zal starten.
INTERREG VA Deutschland-Nederland is door de jaren heen steeds effectiever geworden in het
oplossen van grensproblemen en het bij elkaar brengen van Duitse en Nederlandse partijen.
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Samenwerking aan de grens draait om vertrouwen en begrip voor elkaars structuren en uitdagingen. In
de Europese programmaperiode 2014- 2020 staat hiervoor een bedrag van ca. € 220 miljoen ter
beschikking dat de partners binnen INTERREG aanvullen tot ca. 440 miljoen Euro.
De doelstellingen die met deze middelen in de huidige periode worden nagestreefd zijn:

•
•

Prioriteit 1 » het vergroten van de innovatiekracht in de grensregio (Thema’s: High Tech Systems
& Materials (HTSM), Agribusiness & Food, Health & LifeSciences, Energie & CO2-arme economie
en Logistiek.
Prioriteit 2 » het wegnemen van de grens als barrière

Inhoudelijke toelichting projecten

1. KI-AGIL
Het doel van KI-Agil is om, speciaal voor MKB-bedrijven, de voorwaarden voor de implementatie
van Artificial Intelligence (AI) en de hierop steunende innovatieve branches te verbeteren. Daarmee
wordt kunstmatige intelligentie ontsloten voor bedrijven door middel van agile arbeidsvormen. Het
project valt binnen prioriteit 1. De Hanzehogeschool Groningen en het Instituut voor Duale Studies
verkennen binnen zes MKB’s de grenzen van AI en zoeken naar implementeerbare
gebruikersmogelijkheden, met het doel om nieuwe werkvormen en businessmodellen in samenwerking
met deze bedrijven te ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met de maatschappelijke
grondbeginselen. 10 andere bedrijven in het grensgebied worden geïnformeerd over de mogelijkheden
omtrent de inzet van AI, wat in een vervolgproject verder uitgewerkt kan worden.
Projectlooptijd: 1.7.2020 - 30.6.2022

2. Grenzübergreifendes Kulturnetzwerk Naturpark Moor-Veenland
De acht musea in het Internationale Naturpark Moor-Veenland vormen een actief, grensoverschrijdend
cultureel netwerk. Dit project draagt eraan bij dat het netwerk duidelijk hechter wordt en dat de
meertaligheid van het aanbod een kwaliteitsimpuls krijgt. Het project valt binnen prioriteit 2. Om alle
bezoekers een aantrekkelijk en hoogwaardig grensoverschrijdend aanbod te kunnen doen, worden de
tentoonstellingen met hun informatie, films en rondleidingen allemaal tweetalig of zelfs drietalig gemaakt
en komt er een gezamenlijke, tweetalige audiotour. Die audiotour heeft meteen een
netwerkversterkende functie omdat er een gezamenlijk concept en een gedeelde database aan ten
grondslag ligt. Het grensoverschrijdende cultuurnetwerk in Naturpark Moor-Veenland kan op die manier
een aanbod opzetten dat optimaal onderling is afgestemd en beschikbaar is in twee talen zodat
bezoekers van beide kanten van de grens doelgericht worden geïnformeerd over de verschillende
regionale thema’s.
Projectlooptijd: 1.7.2020 - 30.6.2022
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3. MariX
Het maritieme bedrijfsleven is een sector met een relatief hoog omzetcijfer, met meer dan 500 bedrijven
en 22.000 werknemers in de maritieme kernsectoren die van groot structureel belang zijn voor de regio
Noord-Nederland/Weser-Ems. De uitdagingen voor het maritieme bedrijfsleven aan beide zijden van de
grens zijn complex. Onder andere worstelt de maritieme sector massief met de rekrutering van junior
personeel. Het MariX-project is gericht op loopbaanoriëntatie en de werving van junior personeel in de
scheepvaart en de scheepsbouw, met als doel het genereren van blijvende interesse in maritieme
technologieën en maritieme carrières om de toekomstige levensvatbaarheid van beroepen in deze
sector te bevorderen. Grensoverschrijdende netwerken moeten helpen om een zo groot mogelijke pool
van potentiële junior medewerkers en opleidingsplaatsen te creëren, zodat de grotere keuze kan leiden
tot een optimale match tussen werknemers en werkgevers. Het project valt binnen prioriteit 2.
Projectlooptijd: 1.7.2020 - 30.6.2022

4. H2 Chance
Binnen dit project, welke binnen prioriteit 2 valt, wordt grensoverschrijdend onderzoek gedaan naar het
verbeteren van biogasinstallaties met behulp van waterstof. Het doen van onderzoek naar efficiëntere
vergistingsinstallaties is nodig om de impact van deze installaties op het klimaat te kunnen verminderen.
Efficiëntere biogasinstallaties leiden bovendien tot een reductie van het grondstofverbruik. Dat is
gewenst, aangezien de concurrentie voor het verkrijgen van grondstoffen flink is toegenomen.
Onderzocht wordt op welke manier het gebruik van waterstof (H2) het vergistingsproces van de
biogasproductie efficiënter kan maken. Uiteindelijk moet dat ertoe leiden dat het geproduceerde gas
een hogere kwaliteit heeft (meer CH4; minder CO2) en de benodigde hoeveelheid biomassa lager is.
De benodigde waterstof wordt geproduceerd in twee testinstallaties, waarvan een in Duitsland en een
in Nederland staat.
Projectlooptijd: 1.11.2020 - 1.6.2022
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INTERREG VB NOORDZEE
Dit hoofdstuk geeft de voortgang binnen INTERREG VB Noordzee weer. De volgende zaken komen
aan bod:
•

•
•
•
•

Tabel met daarin de INTERREG VB Noordzee-projecten uit 2020 weer gegeven. Per project
wordt de totale projectomvang, Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige
financiering (meestal eigen financiering) gegeven;
Cirkeldiagram met daarin de totale omvang van de nieuwe projecten samen uitgesplitst naar
Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering);
De ontwikkeling van de INTERREG VB Noordzee-subsidie voor Drentse partners door de jaren
heen;
Algemene tekst over het programma;
Inhoudelijke toelichting over de projecten uit 2020.

Tabel 4: INTERREG VB Noordzee projecten 2020 en totaal (gehele periode).

Naam

Totale projectomvang Europese
(€)
Subsidies (€)

Drentse
cofinanciering (€)

Overig (€)

C5A

1.925.150

962.575

52.200

910.375

G Patra

3.912.319

1.956.160

182.500

1.773.659

Hytrec2

5.246.271

2.623.136

190.000

2.433.135

In for Care

4.457.710

2.228.855

154.497

2.074.358

Like!

4.251.964

2.125.982

125.000

2.000.982

Topsoil

8.453.013

4.226.507

340.500

3.886.006

Surflogh

2.718.376

1.359.188

350.000

1.009.188

COM3

4.203.832

2.101.916

125.000

1.976.916

Bling

4.981.490

2.490.745

136.500

2.354.245

Stronghouse

5.899.758

2.949.879

400.000

2.549.879

46.039.883

23.024.943

2.056.197

20.958.743

Totaal
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Interreg VB - Noordzee

€20.958.743

€23.024.943

€2.056.197
Europese Subsidie

Drentse cofinanciering

Overig

Figuur 5: Cofinanciering van de provincie Drenthe en Europese subsidie ten opzichte van de totale omvang van
het project/ openstelling.

Figuur 6: INTERREG VB Noordzee-subsidie voor Drentse partners door de jaren heen

Het lijndiagram in figuur 6 is gegenereerd uit het EU-monitoringsysteem van ERAC.
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Algemene ontwikkelingen

De provincie Drenthe is een actieve partner in deze projecten met acht gehonoreerde projecten in de
INTERREG VB Noordzee. De provincie laat daarmee zien een gewaardeerde, betrouwbare partner te
zijn en haalt daarmee een aanzienlijk bedrag en kennis naar Drenthe. Deze projecten kunnen alleen
worden uitgevoerd en toegekend wanneer ze aansluiten op het beleid van de provincie. Daarmee is de
eigen inbreng van de provincie ook gelijk gewaarborgd. Hierbij is het belangrijk op te merken dat in
voorgaande programma’s het telkens om de provincie als grondgebied ging en in dit programma de
projecten weergegeven worden met de provincie zelf als partner. In andere woorden in voorgaande
hoofdstukken zijn alle nieuwe projecten met Drentse partners weergegeven, terwijl in dit hoofdstuk
alleen de projecten met de provincie als begunstigde worden behandeld.

Inhoudelijke toelichting projecten

1. STRONGHOUSE
Onderstaande thema’s spelen bij de provincie Drenthe, gemeenten, corporaties en de deelnemers aan
de Expeditie een belangrijke rol. Dit project is bedoeld om gebiedsgericht schaalvoordelen en
instrumenten te ontwikkelen om huiseigenaren te verleiden duurzaam te investeren in hun woningen en
de drempel daarvoor te verlagen.
1. Nieuwe investeringsinstrumenten voor particuliere huiseigenaren en collectieven (wijk- en
dorpsverenigingen, VvE’s)
2. Ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van woningverbetering en energie
3. Activeren van het MKB om woningverbetering te ondersteunen
4. Toepassing van nieuwe technologie in woningen
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2. HyTrEc2
Aangezien 94% van het vervoer momenteel op olie is gebaseerd, zullen groene vervoersoplossingen
zoals waterstof een sleutelrol spelen bij het behalen van de EU-doelstellingen op het gebied van
energie en klimaatverandering. Elektrische voertuigen met waterstof-brandstofcellen (FCEV's) zijn van
cruciaal belang omdat ze een grotere actieradius hebben dan elektrische batterijvoertuigen. Deze
grotere actieradius is essentieel in de Noordzee regio, wat een groot aantal kleine en middelgrote
steden heeft met daarnaast een groot plattelandsgebied. Momenteel is er marktfalen veroorzaakt door
de hoge kosten van FCEV's, met name voor grote wagenparkbeheerders, zoals bestelwagens, en de
noodzaak om groene waterstof goedkoper te maken door kosten effectievere waterstofproductie, opslag en -distributie Het belangrijkste doel is om voorwaarden te creëren zodat een FCEV-markt kan
ontstaan en de Noordzee regio te promoten als een ‘Centre for Excellence’ voor brandstofcellen en
range-extenders. Het project heeft als doel de kosten van waterstofvoertuigen te verlagen en de CO 2uitstoot verminderen door onder andere:
•
•
•

Verbetering van de efficiëntie van diverse waterstofvoertuigen, zoals bestelwagens, grote
vrachtwagens en vuilniswagens.
Verbetering van de waterstof supply chain
Ontwikkeling van innovatieve methoden voor de productie, opslag en distributie van groene
waterstof.
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INTERREG VC EUROPE
Dit hoofdstuk geeft de voortgang binnen INTERREG VC Europe weer. De volgende zaken komen
aan bod:
•

•
•

Tabel met daarin de INTERREG VC Europe-projecten, welke actief waren in 2020,
weergegeven. Per project wordt de totale projectomvang, Europese subsidie, Drentse
cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering) gegeven;
Cirkeldiagram met daarin de totale omvang van de nieuwe projecten samen uitgesplitst naar
Europese subsidie, Drentse cofinanciering en overige financiering (meestal eigen financiering);
De ontwikkeling van de INTERREG VC-Europe-subsidie voor Drentse partners door de jaren
heen;

Naam

Totale
projectomvang
(€)

Europese subsidie Drentse
Overig (€)
(€)
cofinanciering (€)

Osiris

1.715.322

1.286.492

163.601

265.229

Rural Growth

1.704.948

1.278.711

189.737

236.500

Totaal

3.420.270

2.565.203

353.338

501.729

Tabel 5: INTERREG VC Europaprojecten

Interreg VC - Europa
€501.729

€353.338

€2.565.203

Europese Subsidie

Drentse Cofinanciering

Overig

Figuur 7: Cofinanciering van de provincie Drenthe en Europese subsidie ten opzichte van de totale omvang van
het project/ openstelling.
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Figuur 8 geeft de INTERREG VC subsidie aan Drentse partners door de jaren heen weer. Het
betreft hier twee projecten uit 2016 (OSIRIS en RuralGrowth).

Figuur 8: INTERREG VC Europe-subsidie aan Drentse partners door de jaren heen

Het lijndiagram in figuur 8 is gegenereerd uit het EU-monitoringsysteem van ERAC.
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POP3 - SUBSIDIES VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING
Dit hoofdstuk geeft de voortgang van POP3 weer. In dit hoofdstuk wordt de voortgang per maatregel
weergegeven. Dit omdat op maatregelniveau een beter inhoudelijk beeld ontstaat van de daadwerkelijke
voortgang, dan op projectniveau. Dit omdat de verschillende projecten veelal klein van omvang zijn.
Het volgende komt aan bod in dit hoofdstuk:
•
•
•
•

Fiche met daarin de voortgang op programmaniveau (totaal);
Tabel met daarin de voortgang per maatregel (afgelopen jaar);
Cirkeldiagram met daarin de uitsplitsing van de totale omvang van POP3 naar Europese
subsidie, Drentse cofinanciering en overige financieringsbronnen;
Inhoudelijke toelichting per maatregel.

Figuur 9: Fiche voortgang programma
In 2020 zijn er nog een beperkt aantal openstellingen geweest. Onder andere voor LEADER en de Jonge
Landbouwers regeling.
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Veehouderij en landbouw zijn erg belangrijk voor de economie van Drenthe. Om ook in de toekomst
sterk te staan met deze agrarische sector, investeert de provincie in innovatie en duurzaamheid en een
leefbaar platteland. Zodat het hier goed leven, wonen en werken is.

Doel & budget tot en met 2020
In totaal is € 54 miljoen subsidie beschikbaar voor een duurzame en concurrerende agrarische sector
en een leefbaar platteland. Dit geld is beschikbaar voor:
•
•
•
•

Innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
Natuur en landschap
Verbetering van de waterkwaliteit
Verbetering van leefbaarheid en economie

Afhankelijk van de aanvraag, wordt 25 tot 100 procent van een aanvraag gesubsidieerd.
De systematiek van POP is anders dan de voorgaande Europese Fondsen. Bij POP is sprake van een
openstelling van een subsidiemaatregel. Daar kunnen publiek en private instellingen een voorstel voor
indienen. De volgende maatregelen zijn gedurende de looptijd van POP3 opengesteld:

Trainingen, workshops en coaching van ondernemers algemeen
Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en
coaching aan een groep van landbouwondernemers. Dit heeft als doel het informeren over innovaties
en modernisering en de toepassing ervan te bevorderen, enkel voor zover deze betrekking hebben op
een of meerdere van onderstaande beleidsdoelstellingen:
1.
2.
3.
4.

Natuur-inclusieve landbouw
precisielandbouw
kringlooplandbouw
Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur

Trainingen, workshops en coaching van ondernemers Veenkoloniën algemeen -precisielandbouw
Subsidie kan worden verstrekt voor demonstraties en/of het verzorgen van trainingen, workshops en
coaching aan een groep van landbouwondernemers enkel voor zover deze betrekking hebben op het
verspreiden en het in de praktijk toepassen van bestaande kennis die leidt tot het optimaliseren van
precisielandbouw en de toepassing hiervan voor een landbouwonderneming met veenkoloniaal
bouwplan.

Investeringen Veenkoloniën regulier - fysieke investering veenkoloniën
Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het
doel van de investering:
1. de kosten van de bouw, verbetering, verwerving of leasing van onroerende goederen;
2. de kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de
marktwaarde van de activa;
3. de kosten van adviseurs, architecten en ingenieurs;
4. de kosten van adviezen duurzaamheid op milieu en economisch gebied
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Investeringen jonge landbouwers
De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines te
stimuleren. In deze openstelling is de investeringslijst wederom uitgebreid ten opzichte van eerdere
openstellingen, waardoor voor de verschillende sectoren het aanbod aan duurzame investeringen groter
is. Daarnaast heeft er een actualisering op basis van beleidsmatige afwegingen en de ervaringen naar
aanleiding van eerdere openstellingen plaatsgevonden. De modernisering moet bijdragen aan
verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid,
landschap/ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit. Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op
verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging door dezelfde goederen die al op het bedrijf
aanwezig waren, komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Niet productieve investeringen biodiversiteit
Subsidie wordt verstrekt voor niet productieve investeringen die betrekking hebben op de maatregelen
zoals beschreven in het Programma Natuurlijk Platteland en die de biodiversiteit binnen het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de provincie Drenthe versterken.

Niet productieve investeringen water
Subsidie kan worden verstrekt voor investeringen die bijdragen aan het vasthouden of bergen van water,
de (her)inrichting, transformatie of het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water-, KRW- en
klimaatdoelen, inclusief de daarbij behorende werkzaamheden en kunstwerken.

Samenwerking voor innovaties
Subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van een innovatieproject dat zich bevindt in TRL-niveau 4,
5, 6 en/of 7 en bijdraagt aan één of meer van de volgende thema’s:
a.
b.
c.
d.
e.

Natuur inclusieve landbouw;
Precisielandbouw;
Kringlooplandbouw;
Programma toekomstgerichte landbouw;
Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur.

Uitvoering van leaderprojecten
Leader richt zich op het versterken van het platteland. In Drenthe richt het programma zich op ZuidwestDrenthe. Leader Zuidwest-Drenthe richt zich op het versterken van de economie en daarmee de
leefbaarheid in Zuidwest-Drenthe. De focus ligt op de vrijetijdseconomie. Jaarlijks is circa 1 miljoen euro
beschikbaar. Het principe is niet ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Er zijn selectiecriteria en alleen
de beste projecten zullen gehonoreerd worden. Belangrijk daarbij is de verbinding tussen platteland en
stad, en samenwerking met andere sectoren.
Veehouderij en landbouw zijn erg belangrijk voor de economie van Drenthe. Om ook in de toekomst
sterk te staan met deze agrarische sector, investeert de provincie in innovatie en duurzaamheid en een
leefbaar platteland. Zodat het hier goed leven, wonen en werken is.
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