Tijdens de presentatie van het concept van de Strategie No(o)rd 2020+ zijn er meer dan
90 opmerkingen, aanmerkingen en vragen binnengekomen vanuit het aanwezige
publiek via telefoon, tablet en laptop. Enkele daarvan zijn door de aanwezige experts
beantwoord. Daar er niet genoeg tijd was om alle vragen tijdens de pa neldiscussie(s)
te beantwoorden, willen wij middels dit document op een aantal vragen terugkomen,
ook om inzicht te geven in het soort vragen die zijn gesteld.
De vragen die exemplarisch hier worden beantwoord vindt u per themagebied in het
groen, het antwoord vindt u in het blauw daaronder.
Mocht u nog vragen hebben over de Strategie No(o)rd 2020+, over de Eems Dollard
Regio (EDR) of het INTERREG A-programma, dan kunt u natuurlijk altijd contact met
het regionale programmamanagement INTERREG/EDR (RPM) opneme n. Ook staat het
RPM u graag te woord als u projectideeën of voorstellen heeft.
Regionaal programmamanagement INTERREG/EDR
edr@edr.eu
www.edr.eu
www.deutschland-nederland.eu
+31 (0)597 52 19 12

Thema: Energie als grondstof - nieuwe markten voor de regio
Zijn er grensoverschrijdende energieprojecten (D-NL)?
Zijn er gesprekspartners aan Nederlandse zijde?
Zijn er nog andere innovaties op het gebied van energieopslag?
Kunnen wij van de Nederlanders leren bij de energietransitie?
Er worden op dit moment meerdere grensoverschrijdende energieprojecten uitgevoerd met
Nederlandse en Duitse projectpartners. In de Eems-Dollard-regio worden de volgende projecten in
het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland ondersteund, waarbij
uitsluitend Nederlandse en Duitse projectpartners belast zijn met de uitvoering en waarbij de
resultaten ook grensoverschrijdend worden ingezet. Meer gedetailleerde informatie, waaronder
contactgegevens, over deze projecten vindt u op de bijbehorende websites.
Er wordt in deze projecten niet uitsluitend van Duitse of Nederlandse zijde geleerd, de
grensoverschrijdende samenwerking met inzichten en ideeën van beide landen brengt de
ontwikkeling en inzet van nieuwe kennis tot stand.
Project
SEREH (Smart Energy Region Emmen Haren)

Website
https://sereh.eu

Groene Kaskade

http://gr-kaskade.eu/

Power to Flex

https://www.powertoflex.eu/

LNG PILOTS

https://lngpilots.eu/

MariGreen
Kontaktlo(o)s Laden

http://nl.marigreen.eu/
https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuwsartikel/provinciestart-met-duitse-en-nederlandse-partners-project-kontactloos-laden/

COASTS: CO2-Abfang, -Speicherung und Transfer in der
Schifffahrt

Lead partner: MARIKO GmbH https://www.mariko-leer.de/
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Waarom zijn er dan nog geen ideeën hoe wij met bijvoorbeeld teveel energie omgaan? Wat is het
probleem, ideeën vinden?
Getuige het aantal grensoverschrijdende energieprojecten zijn er geen moeilijkheden om ideeën te
vinden. Problemen ontstaan echter eerder op juridisch vlak en bij grensoverschrijdende
systematische implementatie bij de praktische uitvoering van ideeën. Daar houden deze projecten
zich echter mee bezig zodat het “energievraagstuk” met zowel Duitse als Nederlandse deelname
opgelost kan worden. Het project SEREH richt zich specifiek op de grensoverschrijdende
“struikelblokken” met betrekking tot energie-uitwisseling over de landgrens – en heeft de potentie
om een Europees voorbeeldproject op dat gebied te zijn.
Hoe kunnen gemeenten hun strategie op het gebied van energietransitie versterken via de
Strategie No(o)rd 2020+? Hoe maakt de EDR dit toegankelijk?
De Strategie No(o)rd 2020+ omschrijft de speerpunten van de regio na 2020 en biedt een raamwerk
waarbinnen Europese projecten in de toekomst ondersteund kunnen worden vanuit het Europese
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het vraagstuk omtrent energie wordt expliciet
beschreven in de Strategie No(o)rd 2020+ onder het kopje 3.1.2 Modelregio voor de Energietransitie.
Verder wordt de energietransitie in samenhang met klimaatverandering als uitdaging voor de EemsDollard-regio verder uitgewerkt. Daarmee biedt de Strategie No(o)rd 2020+ een concreet
aanknopingspunt om grensoverschrijdende energieprojecten te ontwikkelen. Het project SEREH
(https://sereh.eu) is hiervan wederom een mooi voorbeeld waarbij de gemeenten Emmen en Haren
(Ems) samenwerken.
Het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans herbergt het regionale
programmamanagement INTERREG (RPM). Het RPM begeleidt en adviseert bij projectaanvragen in
het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland, zo ook bij energieprojecten.
Meer informatie over dit programma vindt u op www.deutschland-nederland.eu. Indien u zelf een
projectidee heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via edr@edr.eu of telefonisch via +31 (0)597
52 19 12.

Thema: Goed werken en wonen – onze regio biedt grenzeloze kansen
„…niet alleen praten over de burger, maar de burger betrekken…“
De EDR is er, algemeen gesproken, op aangewezen dat burgers, verenigingen, organisaties,
gemeenten en andere partners zichzelf actief inbrengen. De mogelijkheid om deel te nemen heeft
eenieder in onze regio. Vaak wordt de EDR gebruikt als netwerk en snel beschikbare
aanspreekpartner – bijvoorbeeld wanneer een vereniging een samenwerkings- of
uitwisselingspartner aan de andere kant van de grens zoekt. De EDR kan in de meeste gevallen
daarbij helpen en contacten tot stand brengen. Wanneer het gaat om het thema Duitsland (of voor
de andere kant van de grens Duitsland) is de EDR voor veel mensen in de regio de eerste
aanspreekpartner. Niet alleen op het gebied van het leggen van contacten, maar ook op het gebied
van projectondersteuning biedt de EDR inwoners van de regio een zo makkelijk mogelijke ingang,
waarvan dan ook door tal van burgers, verenigingen, scholen, organisaties en andere partners
intensief gebruik wordt gemaakt.
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In het kaderproject Net(z)werk+ wordt de ondersteuning van grensoverschrijdende projecten snel en
eenvoudig gerealiseerd. Honderden succesvolle projecten die in het kader van Net(z)werk+ zijn
uitgevoerd laten zien dat de burgerbevolking erkend heeft welke mogelijkheden er zijn ter
ondersteuning van grensoverschrijdende projecten. Daarin is nog een verdere stap gemaakt door het
invoeren van een vereenvoudigde aanvraagprocedure hetgeen de ondersteuning van kleinere
grensoverschrijdende projecten met directe burgerparticipatie nog sneller en eenvoudige maakt. De
projectvoorbeelden zijn talrijk en indiceert dat voor een brede laag van organisatievormen toegang
tot de mogelijkheden die de EU biedt in de vorm van ondersteuning herkenbaar is.
Bovendien staan burgers ook dagelijks in contact met de EDR via de advisering van het GrensInfoPunt
Eems Dollard Regio (GIP EDR). GIP EDR is onderdeel van het INTERREG-project Arbeidsmarkt Noord.
Bij GIP EDR kunnen mensen uit de regio gratis antwoord krijgen op hun vragen ten aanzien van
studeren, werken, wonen of ondernemersactiviteiten in het buurland.
Voorwaarde om vanuit de inhoud te kunnen werken is dat je elkaar kent en elkaars prioriteiten daar ‘haakt’ het vaak.
Voor de grensoverschrijdende samenwerking aan een concreet thema is het zeker belangrijk dat de
prioriteiten en verantwoordelijkheden aan beide zijden bekend zijn. Informatie en communicatie
‘over de grens’ alsook concrete grensoverschrijdende ervaring opdoen op alle vlakken blijft een
opdracht die over langere tijd verloopt, in het bijzonder ter voorbereiding op thematische
samenwerking. Laagdrempelige Net(z)werkprojecten alsook de ondersteuning van institutionele en
structurele samenwerking dragen eraan bij dat organisaties en personen elkaar leren kennen,
grensoverschrijdende thema’s identificeren en op deze basis de regio zich verder kan ontwikkelen.
Moet bij INTERREG een nieuw ondersteuningscriterium ingevoerd worden om de continuering (van
projecten) na het einde van de ondersteuning te verzekeren?
Op dit moment is de zogeheten “duurzaamheid van een project’ een belangrijk criterium bij het
beoordelen van projecten. Zo moeten samenwerkingen, indien mogelijk, ook na het einde van een
project blijven bestaan/verder ontwikkeld worden en, in het bijzonder, moeten de resultaten van
een project ook publiek toegankelijk blijven. Ook na het einde van een project wordt het betreffende
netwerk verder begeleid en ondersteund en blijft de EDR als aanspreekpartner beschikbaar.
Hoe kunnen we sport als bindmiddel inzetten voor de jeugd?
Gemeenschappelijke sportevenementen zijn een uitstekende mogelijkheid voor de jeugd om te
ervaren dat kinderen en andere jongeren aan “de andere kant van de grens” helemaal niet zo anders
zijn en dat men zich, ondanks het verschil in taal, goed verstaanbaar kan maken en samen plezier
kunnen hebben. Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere leeftijdsgroepen, daarom zijn
uitwisselingen en kennismaken vanuit sportactiviteiten niet het enige onderdeel van het werk van de
Eems Dollard Regio (EDR). Via Net(z)werk+ (www.netzwerk-plus.eu) kan men een veelvoud aan
activiteiten op onbureaucratische wijze financieel laten ondersteunen.
Aan beide zijden van de grens moeten we migranten opleiden en integreren. Kan een bijdrage
leveren aan tekorten op de arbeidsmarkt. Graag kennisuitwisseling!
De integratie van migranten is aan beide zijden van de grens een actueel thema. In het
grensoverschrijdende netwerk van Arbeidsmarkt Noord werken verschillende organisaties op het
gebied van onderwijs (scholen, onderwijsinstituten, hogescholen) samen met partners op het gebied
van arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld Arbeitsagenturen, UWV, gemeenten en jobcenters samen (zie
ook: www.arbeidsmarkt-noord.eu). Wij gaan graag in op deze suggestie en gaan in ons netwerk
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bespreken hoe een ervaringsuitwisseling tot stand kan komen met Arbeidsmarkt Noord en personen
die zich in de praktijk bezighouden met integratiebevordering.

Thema: Water: een beschermwaardig goed en onderschatte uitdaging
Wat zijn de gemeenschappelijke watervraagstukken in de Eems-Dollard-regio?
Ervaring met grensoverschrijdende samenwerking watermanagement: Verrijking of extra
hindernis?
Zou de samenwerking van private bedrijven met het waterschap niet een kerntaak moeten zijn van
het waterschap in plaats van dat dit van buitenaf ondersteund moet worden?
Aan beide zijden van grens moet en EU richtlijn voor Maritime Spatial Planning geïmplementeerd
worden (afstemming maritieme activiteiten): samenwerking gewenst!
Het thema water met zijn veelvoudige facetten stopt niet aan de grens en betreft de gehele EemsDollard-regio in gelijke mate. In de Strategie No(o)rd 2020+ wordt dit beschreven onder punt 6.2.2. in
een eigen hoofdstuk. Hier zijn de uitdagingen op het gebied van grondwaterbescherming,
afwatering, digitalisering, klimaatverandering, vakkrachten en governance uitvoerig beschreven. Om
oplossingen breed te benaderen is de samenwerking van alle stakeholders, van kennisinstellingen tot
private ondernemingen alsook de daarvoor verantwoordelijke organisaties van de staat noodzakelijk.
De verantwoordelijkheden bij laatstgenoemde eindigt meestal bij de landsgrens, zodat Europese
subsidieprogramma’s op dit gebied de grensoverschrijdende samenwerking moeten ondersteunen.
Wat kunnen wij doen tegen die volgen van de extreme droogde van 2018?
Wat wordt er op dit moment gedaan om het verbruik van drinkwater voor “niet-drinkwater-zaken”
te verminderen?
Moeten we niet, om bijvoorbeeld tegeltax te voorkomen, met het bouwen van nieuwe woningen,
wateropvang regelen?
Meer nog dan de totale hoeveelheid neerslag zijn pieken en dalen tegenwoordig een probleem.
Wat doen waterschappen met de pieken, behalve ze heel snel afvoeren?
Hoe zorgen we ervoor dat we uit wateropgave ook nieuwe economische kansen halen?
In de Strategie No(o)rd 2020+ zijn de bovengenoemde voorbeelden opgenomen in hoofdstuk 6.2.2.
Binnen het INTERREG-programma bestaat de mogelijkheid om netwerken op te bouwen en deze ook
financieel te ondersteunen, om zich bezig te houden met innovatieve ideeën en deze aan te wenden
om de bovenstaande problemen aan te pakken. De grensoverschrijdende samenwerking ondersteunt
daarbij een breed spectrum van voorgestelde oplossingen als gevolg van de uiteenlopende
benaderingen van de betreffende problemen. Door de mogelijke brede deelname van
kennisinstellingen tot private ondernemingen is zekergesteld, dat economische kansen (h)erkend
worden met economisch succes omgezet kunnen worden.
Is de houding ten opzichte van het 'gebruik' van de Waddenzee in Nederland anders?
Het ecosysteem van de Waddenzee kan niet op regionale schaal behouden blijven.
Klimaatverandering is namelijk ook niet regionaal
Klimaatverandering is een globaal probleem hetgeen onder andere veroorzaakt wordt door de
handelwijzen en beslissingen van stakeholders waarop wij vanuit onze regio nauwelijks invloed
kunnen uitoefenen. Dat betekent echter niet, dat wij onze armen maar over elkaar moeten kruisen
en klimaatverandering eenvoudigweg maar moeten laten gebeuren. Door innovatieve ideeën alsook
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gebruiks- en attitudewijzigingen maar ook met een informatieoffensief kunnen wij het thema in het
bewustzijn van de mensen in de regio houden en daarmee ook onze mogelijkheden tot het leveren
van een bijdrage voor de omgang met de gevolgen van klimaatverandering leveren. Daarbij hoort
ook, dat aan beide zijden van de grens verantwoord wordt omgegaan met het Waddenmeer en dat
men in het kader van Wereldnatuurerfgoed Waddenmeer zich verplicht heeft, dit bijzondere gebied
te beschermen en te onderhouden.
Bodemdaling van veengronden is aan beide zijden van de grens een groot probleem ook in relatie
tot CO2 uitstoot als gevolg van oxidatie veembodems. Wat zijn de mogelijkheden voor
kennisuitwisseling
De Eems-Dollard-regio werd vroeger gekenmerkt door uitgestrekte veengebieden. Hoewel deze in de
loop van de laatste 200 jaar door het economische gebruik van de mens aanzienlijk zijn verminderd,
zijn er langs de Duits-Nederlandse grens nog steeds grote en waardevolle beschermingsgebieden. In
de afgelopen jaren is er een vruchtbare samenwerking geweest tussen verschillende actoren over de
grens. Samen met de private sector wordt getracht gezamenlijke oplossingen te vinden voor de vele
belangenconflicten. De samenwerking is hier geïnstitutionaliseerd in een grensoverschrijdende
vereniging, die zich bezighoudt met deze thema's binnen het INTERREG-project ´Grenzenlos MoorGrenzeloos veen´ .
Innovaties en competenties bij het thema water zijn voorhanden, hoe brengen wij deze over op de
burger
Water als thema staat relatief ver weg van de inwoners, zou het programma niet moeten
stimuleren dat juist initiatieven worden gestimuleerd waar de publieke interesse voor bestaat?
Een opgave van de Strategie No(o)rd 2020+ is onder andere om uitdagingen die zich voordoen in de
Eems-Dollard-regio uit te werken voor de toekomst om deze tijdig met gepaste maatregelen het
hoofd te kunnen bieden. Onafhankelijk van de verankering van de thema’s in het bewustzijn van de
bevolking moeten ook vroegtijdig strategieën ontwikkeld worden om ook toekomstige generaties
een levensvatbare regio over te dragen.
Wie moet dat betalen? De staat, bedrijven of burgers?
Het thema water kan alleen met de gemeenten en mensen ter plekke duurzaam opgelost worden.
Het thema water is zeker een gezamenlijke taak waaraan eenieder gezamenlijk moet werken. Dit
omvat dus ook de financiering. Maar, over Europese subsidieprogramma’s en hier in het bijzonder
het INTERREG-programma, bestaat de mogelijkheid om pilotprojecten alsook innovatieve
maatregelen financieel te ondersteunen om het thema richtinggevend aan te pakken.
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