SAMENWERKINGSINTENTIE Eemsdelta en Regio Groningen-Assen
Inleiding
Deze samenwerkingsintentie tussen Eemsdelta en Regio Groningen-Assen is gesloten op 15 oktober
2012. Doel van beide regio’s is om te komen tot één economische zone waarin het ondernemerschap
en de werkgelegenheid wordt bevorderd en gezamenlijk economisch verdienvermogen wordt
versterkt.

Begrippenkader
In deze samenwerkingsintentie worden de volgende begrippen gebruikt:
-

Regio Groningen-Assen:
Samenwerking tussen de provincies Drenthe en Groningen en 12
gemeenten (Assen, Bedum, Groningen, Haren, HoogezandSappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo,
Winsum, Zuidhorn).

-

Eemsdelta:
Samenwerking tussen de DEAL gemeenten Delfzijl, Eemsmond,
Appingedam, Loppersum.

-

De regio Groningen Assen:
Het geografische gebied afgebakend door de 12 samenwerkende
gemeenten en de daarbinnen werkzame bedrijven,
onderwijsinstellingen en overige organisaties.

-

De regio Eemsdelta:
Het geografische gebied afgebakend door de 4 samenwerkende
gemeenten en de daarbinnen werkzame bedrijven,
onderwijsinstellingen en overige organisaties.

-

Economisch platform van Regio Groningen-Assen:
Een platform voor economische ontwikkeling waarin Regio
Groningen-Assen, het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerken.

-

De stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt & Infrastructuur Eemsdelta:
Afstemmingsplatform tussen de vier Eemsdelta gemeenten en de
Provincie Groningen. Deelnemers, de voorzitter de burgemeester van
de gemeente Eemsmond, de gedeputeerde van de provincie
Groningen en de coördinerende wethouders Arbeidsmarkt en
Infrastructuur voor de vier gemeenten.

-

Stuurgroep Plus Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur Eemsdelta:
Een platform voor afstemming tussen Eemsdelta, vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven in de regio Eemsdelta en het HBO en MBO
onderwijs.
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-

Voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Economie Regio Groningen-Assen:
De wethouder voor Economie c.a. van de gemeente Groningen is
voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie Regio
Groningen-Assen. De wethouder is tevens voorzitter van het
Economisch Platform van de regio Groningen Assen.
De wethouder treedt bij deze samenwerkingsintentie zowel op als
voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie alsook als
voorzitter van het Economisch Platform van de Regio
Groningen-Assen.

-

Voorzitter Stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur Eemsdelta:
De burgemeester van de gemeente Eemsmond is voorzitter van de
Stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur Eemsdelta.
De burgemeester is tevens voorzitter van de Stuurgroep Plus
Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur.

2/4

Overwegingen:
- Aanleiding
In de bijeenkomst van het Economisch Platform van Regio Groningen-Assen van 13 oktober 2011 is
overeengekomen dat Eemsdelta en Regio-Groningen Assen gaan samenwerken. Afgesproken is dat
de voorzitter van de Stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur van Eemsdelta en de
voorzitter Economie van Regio Groningen-Assen dit voorbereiden.
Met deze samenwerking willen beide regio’s de economische ontwikkeling in de regio’s in onderlinge
samenhang bevorderen. Zij beogen dit vooral te doen door concrete programma's en projecten te
realiseren. Bedrijfsleven, overheid en onderwijs spelen hierin allen een rol.
De samenwerkingsintentie wordt na vaststelling actief gedeeld met het bedrijfsleven en het onderwijs
uit beide regio's. Gezamenlijke instemming vinden de regio’s ook noodzakelijk om de samenwerking
succesvol te laten zijn.
In het genoemde Economisch Platform van 13 oktober 2011 zijn de economische kansen verkend
rondom het thema energie door bestuurders van de overheden, het bedrijfsleven en het onderwijs uit
beide regio's.
- Doel van de samenwerking
De samenwerking is bedoeld om te komen tot één economische zone met een goed klimaat voor
ondernemerschap en een gezamenlijke arbeidsmarkt. De kwaliteiten in de beide regio’s worden
optimaal benut. Overheden stemmen met elkaar af om de goede condities en voorwaarden te creëren
voor economische ontwikkeling.
- Kwaliteiten en kansen van de regio’s
Geconstateerd is dat de energiesector in beide regio's goed vertegenwoordigd is. In de regio van de
Eemsdelta zijn grote elektriciteitsproductiebedrijven en andere energie-intensieve productiebedrijven
actief. Via de regio Eemsdelta is Nederland aangesloten op belangrijke nationale en internationale
transportverbindingen voor gas en elektriciteit. Verder beschikt de regio Eemsdelta over uitstekende
havenfaciliteiten en vormt daarmee een toegangspoort tot het internationale vaarwegennet.
In de regio Groningen Assen zijn hoofdvestigingen van bedrijven gehuisvest voor gaswinning,
gasverhandeling en -transport. Verder kent deze regio een concentratie aan kennisinstellingen op het
gebied van onderwijs (WO, HBO als MBO) en vele dienstverlenende bedrijven. De fysieke
verbindingen met de rest van Nederland over spoor, weg, water, door de lucht en de glaskabel lopen
voor beide regio's via de regio Groningen Assen.
Het kabinet heeft beide regio’s in de rijksnota Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte aangewezen als
één van de regio’s in Nederland met top-sectoren.
Beide regio’s bieden een fraaie verblijfomgeving met natuur, cultuur en hoogwaardige
woonvoorzieningen. Tevens beschikken de regio’s over veel ruimte voor economische ontwikkeling.
- Inhoud van de samenwerking
Energie, gezondheid en sensortechnologie zijn thema's uit de economische ambitieagenda van Regio
Groningen-Assen. In de regio Eemsdelta is zowel de sector energie alsook de sector chemie volop
vertegenwoordigd.
Energie, chemie en life science behoren tevens tot de top sectoren van het nationaal economisch
beleid. Samenwerking door beide regio’s in deze sectoren biedt grote economische kansen, niet in de
laatste plaats op de Duitse markt.
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Het regionaal economisch beleid laat zich niet uitsluitend vatten onder de top sectoren. De regio's
kunnen de economische ontwikkelingen in de volle breedte bevorderen door
• goede samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs
• bijdragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt en de aansluiting van het onderwijs op
deze arbeidsmarkt
• het streven naar een passende infrastructuur
• het bieden van een goede mix aan woon- en werklocaties
• waar nodig gezamenlijke profilering op nationale en internationale markten.
- De omgeving
Beide regio's beschikken over een platform waarin de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs
samenwerken. Voor Eemsdelta is dat de Stuurgroep Plus Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur,
voor Regio Groningen-Assen is dat het Economisch Platform. Afstemming tussen de deelnemers uit
beide platforms over de samenwerkingsintentie en de verder op te zetten programmering kan
daarmee snel en effectief inhoud worden gegeven en het succes van de regionale samenwerking
verankeren.
Besluit:
De voorzitters spreken de intentie uit te komen tot een gezamenlijke agenda die verder wordt
uitgewerkt in programma’s en projecten. De Stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en Infrastructuur
Eemsdelta en Regio Groningen-Assen nemen hiervoor het initiatief. De platforms in beide regio’s
worden daarbij volop betrokken.
Na vaststelling door de voorzitters voor economie in beide regio's wordt het voornemen tot
samenwerking met een persbericht bekend gemaakt.

Deze samenwerkingsintentie is in tweevoud ondertekend door:

Eemsdelta:

Regio Groningen-Assen:

M. van Beek

T. Schroor

Burgemeester gemeente Eemsmond, voorzitter
Stuurgroep Economie, Arbeidsmarkt en
Infrastructuur Eemsdelta, tevens voorzitter
Stuurgroep Plus Economie, Arbeidsmarkt en
Infrastructuur

Wethouder economie c.a. gemeente Groningen,
voorzitter Portefeuillehoudersoverleg Economie
Regio Groningen-Assen, tevens voorzitter
Economisch Platform Regio Groningen-Assen

15 Oktober 2012

15 Oktober 2012
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