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Verkenning project Werkplaats Veenkoloniën

Doelstelling

Negen Drentse en Groningse gemeenten, twee waterschappen en twee provincies werken
samen in het samenwerkingsverband Agenda voor de Veenkoloniën. Dit is het resultaat van
de activiteiten van de Commissie Structuurversterking Veenkoloniën (Commissie-Hoekstra)
die in 2001 de problemen in de Veenkoloniën in kaart bracht. Dat waren er drie:
eenzijdigheid, afhankelijkheid en een negatief imago. Zowel de economie als het landschap
zijn eenzijdig. De economie van de regio drijft grotendeels op de fabrieksaardappel en de
suikerbiet en is daarmee erg afhankelijk van subsidies uit Brussel. De scholingsgraad is,
zoals in zoveel regio’s, te laag en er bestaat te veel gesubsidieerde arbeid. Als deze zaken
worden aangepakt, zal ook het imago verbeteren en de economie versterken. Dit is een
complexe opgave. De Veenkoloniën was de eerste regio die een Regioagenda koppelt aan
het onderwijs en onderzoek en ook de eerste waarin de doelstellingen van het Programma
Regionale Transitie om te komen tot een Nederlands regionaal kennisraamwerk zijn
geconcretiseerd.
De hoofddoelstelling is om op zeven thema’s een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
de regio Veenkoloniën. Het uitgangspunt daarbij is samenwerking tussen de zogeheten 5
O’s: overheden, ondernemers, onderzoek, onderwijs en omgeving.

Werkwijze

In december 2008 is het Regiocontract ‘Werkplaats Veenkoloniën’ getekend tussen de leden
van de Agenda voor de Veenkoloniën, het ministerie van LNV (thans EZ) en Hogeschool Van
Hall Larenstein (als penvoerder), Wageningen UR en AOC Terra.
De kennisvraagbehoefte, gekoppeld aan de regionale innovatie opgaven (het
Gebiedsprogramma Veenkoloniën 2008-2012), zijn uitgangspunt geweest voor de gezochte
samenwerking door de regio met de onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Het Regiocontract
Veenkoloniën is een meerjarige en geprogrammeerde samenwerking en biedt de uitdaging
om een longlist aan concrete projecten – opgenomen in de gezamenlijk ontwikkelde
Kennisagenda Veenkoloniën – over een lange termijn te verknopen aan zoveel mogelijk
niveaus binnen het onderwijs en onderzoek. Van mbo tot universitair onderwijs, van
propedeuse- tot afstudeer- en postdocniveau en van onderwijs tot wetenschappelijk
onderzoek.
Na intensief overleg met de regio is een vervolgprogrammering 2012 - 2014 gemaakt. Om de
werkplaats Veenkoloniën te kunnen voortzetten, is financiering nodig. Afgesproken is dat de
GKC een eenmalige financiële bijdrage zal leveren op voorwaarde dat de regionale partners
en de betrokken onderwijsinstellingen ieder een even grote bijdrage zullen leveren.
Penvoerder is hogeschool Van Hall Larenstein.

Resultaat

Uit de rapportage Kenniswerkplaats Veenkoloniën 2012/2013:
De Kenniswerkplaats Veenkoloniën bestaat al geruime tijd. Dankzij de financiële steun vanuit
de overheden was het mogelijk deze Kenniswerkplaats te ontwikkelen. Ontwikkelingen in de
regio, in het onderwijs met regioleren en het naar tevredenheid functioneren van de
kenniswerkplaats, heeft de regio samen met het groene onderwijs besloten de
Kenniswerkplaats in 2014 voort te zetten.

In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Kenniswerkplaats
biedt. Zeker ook nu AOC Terra in Groningen heeft besloten te starten op Regioleren. Dat
vraagt om meer projecten. Ook met de vernieuwde belangstelling voor de opleiding
Plattelandsvernieuwing is er een toenemende vraag naar vraagstukken uit de regio. Redenen
genoeg voor de Agenda voor de Veenkoloniën en de onderwijspartners om de samenwerking
tenminste voort te zetten in het jaar 2014 – 2015. Die jaren zullen met name in het teken
staan van de uitvoering van het Innovatieprogramma Landbouw Veenkoloniën. De
Kenniswerkplaatsmanager blijft in dienst en zet haar werkzaamheden in 2014 voort.
In 2012 en 2013 stonden drie thema’s centraal, namelijk landbouw, water en energie. Er zijn
in totaal 18 project uitgevoerd: 5 over energie, 12 over landbouw en 1 over leefbaarheid. Er
hebben 137 studenten aan deze verschillende projecten in de Kenniswerkplaats gewerkt.
Daarmee zijn er 30.153 studenturen ingezet in de regio Veenkoloniën. De studenten waren
afkomstig van AOC Terra, hogeschool Van Hall Larenstein, Wageningen Universiteit,
Vilentum Hogeschool (CAH en Stoas) en de Rijksuniversiteit Groningen. Voor schooljaar
2013/2014 zijn er opnieuw 15 projecten gedefinieerd waarvan een aantal al zijn uitgevoerd of
nog in uitvoering zijn.
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