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Programma Drentse Ambassade Den Haag

Wie komt er nu niet graag naar Drenthe? In de week rond Prinsjesdag komt de mooiste provincie van  
Nederland naar Den Haag. U bent van harte welkom in de Drentse ambassade in Nieuwspoort, van woensdag 
13 tot en met maandag 18 september 2017. Graag nodigen wij u uit voor ons gevarieerde programma.

In onze ambassade tonen we de meest innovatieve kant van Drenthe. Toonaangevende wetenschappers, 
vertegenwoordigers van maatschappelijke en politieke organisaties en vernieuwende ondernemers vertellen 
het verhaal van Drenthe. Maak kennis met ons toekomstgerichte bedrijfsleven, onze innovatieve agrarische 
sector en onze koplopers in de energietransitie. En verken met ons de mogelijkheden van de Drentse 
grensregio, waarin we mooie resultaten behalen met onze Duitse buren. Natuurlijk is er ruim voldoende tijd  
en gelegenheid om te netwerken.

Ook in de Haagse binnenstad bruist het. Drenthe in Den Haag, dat mag u niet missen! 

WOENSDAG 13 SEPTEMBER
Netwerkbijeenkomst voor landelijke en regionale media - Nieuwspoort
Netwerkbijeenkomst, georganiseerd door Drentse media, met als thema de rol en het belang van regionale journalistiek in 
turbulente politieke tijden.

DONDERDAG 14 SEPTEMBER
11.30-14.00 uur Netwerkbijeenkomst Regionale regie op ruimte en energie - Nieuwspoort
De provincie Drenthe zet in op een energieneutraal Drenthe in 2050. De omschakeling naar duurzame energie heeft zichtbare en 
ingrijpende consequenties. Drenthe pleit voor regie van regionale en lokale overheden. De provincie is, samen met gemeenten, 
in dialoog met onze inwoners en met oog voor de impact op het landschap, op weg naar een schone energievoorziening.

In de bijeenkomst komt de spanning aan de orde tussen noodzakelijke maatregelen, beschikbare ruimte en acceptatie door de 
samenleving. We reflecteren op de Drentse context en inzet.

Inleiding en reflectie door Berno Strootman (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) en Diederik Samsom (voormalig 
politiek leider PvdA). Met bijdragen van Agnes Mulder (Tweede Kamerlid), Freek Buijtelaar (wethouder gemeente Borger-
Odoorn) en Tjisse Stelpstra (gedeputeerde provincie Drenthe).

11.30-14.00 uur Netwerkbijeenkomst Groene Economie - Nieuwspoort
Wij zijn op weg naar een groene economie. Dat biedt nieuwe kansen. Onze regio geeft antwoord op wereldwijde uitdagingen. 
Drentse bedrijven en onderwijsinstellingen lopen voorop in de ontwikkelingen op het gebied van biobased economy. Met een 
toonaangevend chemiecluster, excellente agribusiness en een maakindustrie die ‘groene innovatie’ volop toepast.

In de bijeenkomst discussiëren we over kansen en bedreigingen in de transitie naar een groenere economie.

Met bijdragen van Jan Rotmans (hoogleraar Transitiekunde), Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW), Cor Kamminga 
(coördinator Aanjaagorganisatie Groene Chemie Drenthe) en Henk Brink (gedeputeerde provincie Drenthe).

14.00 uur Officiële opening van de Drentse Ambassade - Nieuwspoort
De Drentse ambassade wordt officieel geopend door Jozias van Aartsen (commissaris van de Koning in de provincie Drenthe), 
Jaap Smit (commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland) en Saskia Bruines (loco-burgemeester van Den Haag).

16.30 uur Officiële opening van het Prinsjesfestival - Pathé Buitenhof
In Pathé Buitenhof wordt het Prinsjesfestival geopend met medewerking van de Drentse dichter Lévi Weemoedt. Ook wordt 
het startsein gegeven voor het Prinsjesdiner. In diverse restaurants in de binnenstad van Den Haag staat in de ambassadeweek 
een Drents Menu op de kaart, speciaal samengesteld door Drentse sterrenkoks.

19.00 uur Prinsjesprijsdiner van Drenthe
Een diner in de Drentse ambassade voor speciale gasten van de provincie Drenthe. Tijdens het diner wordt de Prinsjesprijs 2017 
uitgereikt. De uitreiking van de Prinsjesprijs is onderdeel van het Prinsjesfestival. De prijs wordt sinds 2013 uitgereikt aan een 
politicus die in optreden of handelen van bijzondere betekenis is of is geweest voor het gezag van het parlement en voor de 
vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland.

VRIJDAG 15 SEPTEMBER
8.00-10.00 uur Ontbijtbijeenkomst met Drentse gemeenten - Nieuwspoort

11.30-13.30 uur Netwerkbijeenkomst Landbouw van de toekomst - locatie volgt
De Drentse landbouwsector behoort tot een van de meest innovatieve sectoren in de wereld. Wij voorzien de wereldbevolking 
van voedingsproducten van een hoge kwaliteit. De vraag naar veilig en goed voedsel neemt toe, gecombineerd met het 
verlangen om duurzaam en schoon te produceren. In de mondiale transitie spelen Drentse bedrijven, instellingen en overheden 
een belangrijke rol. Toekomstgerichte landbouw in Drenthe staat voor innoveren, moderniseren en verduurzamen. De provincie 
Drenthe investeert in landbouw en agribusiness, waar de natuur ook beter van wordt.

In deze bijeenkomst verkennen we de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de betekenis ervan voor 
Nederland en Drenthe in het bijzonder.

Met bijdragen van Louise Fresco (voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research), Cees Veerman (oud-minister van 
Landbouw en econoom), Jozias van Aartsen (oud-minister van Landbouw en commissaris van de Koning in de provincie Drenthe) en 
Henk Jumelet (gedeputeerde provincie Drenthe).

11.30-13.30 uur Netwerkbijeenkomst Grensoverschrijdende Arbeid - Nieuwspoort
Inwoners van de Nederlandse en Duitse grensstreek weten het wel. Grenzen zijn geen grote muren of hekken meer, die landen 
van elkaar scheiden. Overheidsbeleid stopt echter wel vaak bij de grens en werpt soms extra barrières op voor hen die er juist 
overheen willen. Wat betekent dit voor de mensen en bedrijven in een grensstreek? Grensoverschrijdend werken met Duitsland 
biedt kansen voor de regionale economie. In Drenthe hebben we al mooie voorbeelden van grensoverschrijdende samenwerking.

In deze bijeenkomst delen we inspirerende voorbeelden en discussiëren we over wat er nog nodig is om de grenzen verder te slechten.

Met bijdragen van Tommy Wieringa (schrijver en bekend van de VPRO-serie De Grens), Matthijs Huizing (voorzitter Actieteam 
Grensoverschrijdende Economie en Arbeid), Joachim Berends (directeur Bentheimer Eisenbahn), Bert Bouwmeester 
(burgemeester gemeente Coevorden) en Cees Bijl (gedeputeerde provincie Drenthe).

ZATERDAG 16 SEPTEMBER
12.00-18.00 uur PrinsjesMarkt en Hatwalk i.s.m. Stichting Prinsjesfestival
Een veelzijdige markt voor het brede publiek op het Lange Voorhout met onder meer Drentse producten,  
een Drenthe Paviljoen en beleefplein met Drentse musea, attracties en instellingen.

MAANDAG 18 SEPTEMBER
10.00-17.00 uur Jongerendag
Drentse jongeren worden ontvangen op de Drentse ambassade en krijgen een rondleiding door de Tweede Kamer. Daarna  
doen zij mee aan het Prinsjesdebat, het politieke jongerendebat met prijzen voor beste debater en beste citaat.

15.30-17.30 Noordelijk event i.s.m. VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord
Op deze middag is het bedrijfsleven uit het Noorden aanwezig om te laten zien dat het goed en vernieuwend zaken doen is in 
het Noorden. Tijdens deze netwerkbijeenkomst presenteren innovatieve ondernemers uit verschillende sectoren (healthy ageing, 
landbouw, digitalisering en energie) zich in Nieuwspoort.

Meer informatie?  -  www.drenthe.nl/ambassade  -  ambassade@drenthe.nl  -  telefoon (0592) 36 55 55


