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Feiten en cijfers

 Ruim 500 gasten

 Een prachtig podium voor de innovatieve  
bedrijven uit Drenthe en het Noorden

 Geslaagde netwerk- en lobby-bijeenkomsten  
met nieuwe contacten, vervolgafspraken en  
verkenningen voor samenwerking

 Geschatte PR-waarde meer dan 300.000 euro: 
 • Trending topic op Twitter  

• 3.300 paginaviews op www.drenthe.nl/ambassade 
 • Media-aandacht via landelijke en regionale televisie,  

 radio, kranten en online publicaties, met live-uitzendingen 
  door Studio Drenthe.



Terugblik Drentse ambassade
Drenthe is geweldig! En zo hebben we ons in de Drentse ambassade, tijdens het 

vijfde Prinsjesfestival, gepresenteerd in Den Haag. Op tientallen manieren hebben we 

laten zien wat Drenthe te bieden heeft. Met voorlopers op het gebied van groene economie, 

landbouw, energie en grensoverschrijdende samenwerking. Met innovatief ondernemerschap in 

het Noorden. Met onze jonge Drentalenten en scholieren in het kader van het Prinsjesdebat en met 

Drentse culturele parels in het buitenprogramma.

 

De Drentse ambassade heeft Drenthe trots en verbinding gebracht. We hebben vele doelgroepen 

betrokken en bereikt. Jong, ondernemend, politiek, sportief en cultureel Drenthe was betrokken bij 

de organisatie en activiteiten. Van wetenschapper tot journalist, politicus tot lobbyist, scholier tot 

ondernemer… Allen brachten zij een bezoek aan onze Drentse uitvalsbasis in Nieuwspoort.

 

In de diverse ontmoetingen werden we overladen met positieve reacties. ‘Een goed initiatief’,  

‘Prima profilering van Drenthe’, ‘Wat goed dat Drenthe zo zichtbaar is’ en ‘Dit smaakt naar meer’.  

Het college is daarom vastbesloten om hier op verschillende manieren een vervolg aan te geven.

 

Rest ons niets anders dan allen die betrokken waren, te bedanken voor hun inzet en bijdrage.  

Aan alle bezoekers, dank voor uw komst.

 

Namens Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe,

 

Jozias van Aartsen



Officiële opening van  
de Drentse ambassade 
in Den Haag
door Jozias van Aartsen, 

commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.



Met dank aan Jaap Smit 
(commissaris van de Koning 
in de provincie Zuid-Holland), 
Rabin Baldewsingh 
(loco-burgemeester van 
Den Haag), Rikus Jager 
(Vereniging van Drentse 
Gemeenten, Lévi Weemoedt 
(dichter), de Pauperband, 
Koperensemble Fanfare  
Korps Nationale Reserve en 
de Regimentsfanfare Garde 
Grenadiers en Jagers.



De geloofwaardigheid van de journalistiek

MEDIABIJEENKOMST
Woensdag 13 september 
15.30-17.00 uur in Nieuwspoort

Joris Luyendijk

 Marc Veeningen

 

 Hans Nijenhuis 

Bert Huisjes

 Dink Binnendijk

Met dank aan Joris Luyendijk 
(journalist/publicist), Dink 
Binnendijk (hoofdredacteur/
directeur RTV Drenthe), Marc 
Veeningen (hoofdredacteur 
Omroep Gelderland), Hans 
Nijenhuis (hoofdredacteur AD) en 
Bert Huisjes (directeur/hoofdre-
dacteur WNL).

De provincie Drenthe organiseerde 
samen met RTV Drenthe en Perscentrum 
Nieuwspoort een bijeenkomst over  
‘De geloofwaardigheid van de journalistiek’.  
De prikkelende inleiding van Joris Luyendijk 
over de parlementaire journalistiek in ons 
land was voldoende voeding voor een 
geanimeerd debat. 



“Drentse ambassade: laat je eens effe mooi zien.” 
Jozias van Aartsen



 Berno Strooman

 Diederik Samsom

Agnes Mulder

Freek Buijtelaar

  Tjisse Stelpstra

“Wie regie moet voeren 

op de energietransitie? 

Gemeenten, die staan 

dicht bij de particuliere 

huiseigenaar.”

Diederik Samsom

“We willen een eerlijke 

verdeling van de lusten en 

lasten. Daar zijn nog wel 

wat stappen voor nodig.”

Agnes Mulder

“De energietransitie, de 

hele omschakeling, moet 

je echt met de samen- 

leving doen en we zien 

daar een belangrijke rol  

in voor, niet alleen de 

regionale overheid, maar 

vooral ook de lokale 

overheid. Want die staat 

het dichtst bij de mensen.”

Tjisse Stelpstra

NETWERKBIJEENKOMST 
Regionale regie op ruimte en energie
Donderdag 14 september 11.30-14.00 uur in Nieuwspoort

De provincie Drenthe zet in op een energieneutraal Drenthe in 2050. Deze omschakeling heeft 
zichtbare en ingrijpende consequenties voor het landschap. Hierbij is een balans nodig tussen 
noodzakelijke maatregelen, beschikbare ruimte en acceptatie door de samenleving. 

Oproep van Drenthe:

De provincie Drenthe en de Drentse gemeenten hebben grote ambities op het
gebied van de energietransitie. Geef hen de ruimte en laat de regie in de regio!

Met dank aan Berno Strootman 
(Rijksadviseur voor de Fysieke 
Leefomgeving), Diederik Samsom 
(voormalig politiek leider PvdA), 
Agnes Mulder (Tweede Kamerlid) 
en Freek Buijtelaar (wethouder 
gemeente Borger-Odoorn).



 Jan Rotmans

 Hans de Boer

Cor Kamminga

Henk Brink

“Drenthe behoort qua 
innovatie bij de koplopers 
op het gebied van groene 
economie, maar dit is het 
best bewaarde geheim van 
Nederland.”
Jan Rotmans

“Drenthe heeft innovatieve 
bedrijven en loopt niet alleen 
achter de kudde aan.”
Hans de Boer

“We moeten de stap maken 
van ontwikkeling naar 
productie. De groene  
kunststofindustrie in 
Emmen kan in de toekomst 
honderden tot duizenden 
mensen banen opleveren.”
Cor Kamminga

“Het kabinet moet verder 
kijken dan de Randstad. 
Noord-Nederland is een 
sterke regio. Onze provincie 
heeft uitstekende kansen 
door de goede samen- 
werking in de keten van 
onderzoek, onderwijs, 
bedrijfsleven en overheden.”
Henk Brink

Met dank aan Jan Rotmans 
(hoogleraar Transitiekunde), Hans 
de Boer (voorzitter VNO-NCW) 
en Cor Kamminga (coördinator 
Aanjaagorganisatie Groene Chemie 
Drenthe).

NETWERKBIJEENKOMST 
Groene Economie
Donderdag 14 september 11.30-14.00 uur in Nieuwspoort

Wij zijn op weg naar een groene economie. Drentse bedrijven en onderwijsinstellingen lopen 
voorop in de ontwikkelingen op het gebied van biobased economy. 

Oproep van Drenthe:

• Faciliteer de realisatie van een sustainable chemical/cleantech fund. 
• Faciliteer pilotfaciliteiten en fieldlabs voor de doorgroei van broedplaats  

naar daadwerkelijke toepassing. 
• Behoud ook na 2017 geld voor Centres of Expertise (CoE) en  

Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV).

In deze bijeenkomst werd gediscussieerd over wat er nodig is voor de omslag naar  
een groene economie. Jan Rotmans roept de overheid op om een innovatiefonds  
op te richten. In Drenthe zijn al goede voorbeelden in de biobased chemie.  



Prinsjesdiner 
en Prinsjesprijs



Ondertussen in Studio Drenthe





“In Drenthe praten we niet 

alleen: doen zit in onze 

natuur.”

Henk Jumelet

“Drenthe heeft ruimte. 

[…] Van wie is het lande-

lijk gebied? Van iedereen! 

Omgaan met tegenstel-

lingen is de uitdaging.”

Cees Veerman

“Drenthe is een uitstekend 

Living Lab voor vernieuwing 

in en van de landbouw.’

Louise O. Fresco 

“De landbouw in Drenthe is 

geweldig. Ik pleit voor een 

Minister van Landbouw, 

omdat groene economie de 

toekomst van Nederland is.”

Jozias van Aartsen

“Drenthe: van grond naar 

bord en bloemenvaas.”

Eline Vedder en Dirk Bruins

De Drentse landbouwsector behoort tot een van de meest innovatieve sectoren in de wereld. 
De provincie Drenthe investeert in landbouw en agribusiness, op een manier waar de natuur 
ook beter van wordt. De potentie van de agrarische sector is enorm. Zij kan een wezenlijke 
bijdrage leveren aan diverse maatschappelijke vraagstukken. Niet alleen in (gezonde) 
voedselproductie, maar ook in klimaat, energie en leefbaarheid.  

Met dank aan Louise O. 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), Eline Vedder en 
Dirk Bruins (Drentse melkveehouders).

NETWERKBIJEENKOMST 
Landbouw van de Toekomst 
Vrijdag 15 september 11.30-13.30 uur in Nieuwspoort Louise O. Fresco

Cees Veerman

Jozias van Aartsen

Henk Jumelet

Eline Vedder

Dirk Bruins 

Oproep van Drenthe:
• Minister van Landbouw kom als eerste op bezoek in Drenthe!
• Drenthe is de regio bij uitstek voor nieuwe samenwerkingsvormen,  

producten en diensten; een living lab voor vernieuwing.



“De leegte in het grensgebied  
achter Emmen leidt tot een licht- 
anarchistische vrolijkheid bij de 
bewoners ervan.”
Tommy Wieringa

“In het actieteam Grensoverschrijdende 
Arbeid merken we dat signalen over 
belemmeringen geen gezeur zijn.” 
Matthijs Huizing

“Slimme infrastructuur is een 
voorwaarde voor ontwikkeling  
van de regio.” 
Joachim Berends

“Maak van de halve cirkel een hele 
cirkel door grensoverschrijdende 
samenwerking tussen Noord-
Nederland en Nedersaksen.”
Cees Bijl

“We moeten de grens cultureel en 
mentaal overwinnen en creatief 
omgaan met regels.”
Bert Bouwmeester

“Den Haag komt door de Brexit  
op het randje van Europa te liggen.” 
Bert van der Laan

Met dank aan Tommy 
Wieringa (schrijver), Matthijs 
Huizing (voorzitter Actieteam 
Grensoverschrijdende Economie 
en Arbeid), Joachim Berends 
(directeur Bentheimer Eisenbahn), 
Bert Bouwmeester (burgemeester 
gemeente Coevorden) en Bert 
van de Laan (adviseur Stichting 
Nedubex).

Grensoverschrijdend werken met Duitsland biedt kansen voor de regionale economie. Tijdens de 
bijeenkomst wordt gesproken over wat de belemmeringen voor grensoverschrijdende samenwer-
king zoal zijn: conflicterende regelgeving, diploma’s die niet erkend worden aan de andere kant 
van de grens, cultuurverschillen, een taalbarrière maar ook het ontbreken van goede infrastruc-
tuur.  We blijven zoeken we naar mogelijkheden om belemmeringen te doorbreken. 

NETWERKBIJEENKOMST 
Grensoverschrijdende arbeid
Vrijdag 15 september 11.30-13.30 uur in NieuwspoortTommy Wieringa

Matthijs Huizing

Joachim Berends

Bert Bouwmeester

Bert van de Laan 

Cees Bijl

Oproep van Drenthe:

Bestem de overgebleven middelen uit het sectorplan voor goede  
grensoverschrijdende projecten die hebben bewezen wel te werken.  
Wij hebben goede voorbeelden. Om die uit te bouwen is geld en  
aanpassing van de regelgeving nodig. 



Prinsjesmarkt







Drentse jongeren van het Vincent van Gogh College uit Assen werden met de provinciale Drentalenten 
ontvangen in de Drentse ambassade en kregen een rondleiding door de Tweede Kamer. Daarna deden 
vier deelnemers mee aan het Prinsjesdebat, waar zij Drenthe met verve vertegenwoordigden.

JONGERENDAG
Maandag 18 september 
10.00-17.00 uur in Nieuwspoort



PRINSJESDEBAT
Maandag 18 september 
in Nieuwspoort



NOORDELIJK EVENT
Maandag 18 september 
15.30-18.00 uur in Nieuwspoort

In het Noorden is veel ruimte voor ondernemers. Er is veel fysieke ruimte en de overheden geven veel 
ruimte. De beschikbaarheid van kennis en arbeidskracht maken het Noorden een aantrekkelijke plek voor 
grote en kleinere innovatieve bedrijven. Bovendien is er in het Noorden een hechte samenwerking tussen 
ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Dit zorgt ervoor dat het barst van de innovatieve bedrijven, 
projecten en ideeën. 

Wij zijn van mening dat je dit niet vaak genoeg kunt laten zien. Daarom kon Den Haag op 18 september 
kennismaken met enkele Noordelijke innovaties die nu al landelijk en wereldwijd het verschil maken. 

“Groene waterstof is dé  
game changer voor chemie, 
transport, woningen etc. 
Noord-Nederland is de 
perfecte regio.” 
Denise Kasova

“Onder de indruk van de 
innovatie in het Noorden! 
Healthy ageing, waterstof  
en nog veel meer!” 
Vera Bergkamp en Antje Diertens

We are Top Dutch

DEELNEMENDEBEDRIJVEN

• Health Hub uit Roden
• MedMen BV uit Groningen
• Grendel Games uit  
   Leeuwarden
• Watter uit Assen
• De Hippe Boerin uit 
   Groningen
• Noordelijk Innovation Board
• Resato International uit 
   Assen
• Holthausen BV Groep uit 
   Hoogezand
• DutchChain uit Groningen
• ASTRON uit Dwingeloo
• Drown Up uit Eelde





Colofon

De Drentse ambassade is georganiseerd door  
de provincie Drenthe, met dank aan alle partners,  
sprekers, ondernemers en anderen die een bijdrage 
hebben geleverd.
Fotografie: Remco den Arend, Suzanne Bolk,  
Sebastiaan de Groot, David de Haan, Annelie Pronk  
en provincie Drenthe.

www.drenthe.nl/ambassade
ambassade@drenthe.nl 
tel. (0592) 365 555




