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De kracht van Emmen

• Grootste industriestad van Noord-Nederland
• Ruim 40.000 banen
• Ruim 7.700 bedrijven
• Meest in kunststofvezels gespecialiseerde regio van Europa
• Grootste olieveld van continentaal West-Europa
• CoCi-status: Centre for Open Chemical 

Innovation: Emmen behoort tot de vijf 
topregio’s van Nederland op gebied van 
groene chemie



De kracht van Emmen (vervolg)

• Belangrijkste logistieke hotspot van Noord-Nederland
• Aansluiting A37 op Duitse A31
• Kortste route tussen de havens van 

Amsterdam en Rotterdam en Noord-Duitsland  
(Bremen/Hamburg), de Baltische Staten 
en Scandinavië



De kracht van Emmen (vervolg)

• 2e winkelstad van Noord-Nederland 
• 18e winkelstad van Nederland
• 2013: beste markt van Nederland



De uitdagingen

• Relatief hoge werkloosheid
• Aansluiting vraag bedrijfsleven – aanbod onderwijs
• Participatie: iedereen doet naar vermogen mee
• Extra aandacht voor jongeren en mensen met afstand tot   

arbeidsmarkt 
• VPB: 300 jongeren aan het werk (actieplanjeugdwerkloosheid)
• Promotie regio
• Benutten van kansen (industrie/chemie, techniek en logistiek,

biobased economy, recreatie en toerisme) 



Biobased Economy (BBE)

•Versterken werkgelegenheid
•Kansen voor regio Zuidoost-Drenthe

BBE =
Biomassa en reststromen centraal
Grondstoffen uit de levende natuur 
(‘groene grondstoffen’)



Wat maakt BBE zo kansrijk in de regio Emmen?

• Aanwezigheid van Chemie, Land- en Tuinbouw en crossovers
• COCI-status: top-5 (groene) chemie gebieden Nederland
• Nichemarkten voor de nieuwe tuinbouwinnovaties        

(PlantValue; Food, Farma, Chemie etc.)



Regio Emmen heeft het allemaal in huis

Bedrijven
• Agrarische bedrijven 
• (Glas)tuinbouw
• Chemische industrie
• Innovatieve ondernemers

Onderwijs
• Kennisinstellingen (HBO, MBO)
• Private instituten (API, BCK)

Overheid
• Logistieke mogelijkheden (weg, rail)
• Meedenkende overheid
• Korte lijnen 



Voorbeelden

• Medicijn tegen hartfalen uit planten
• Extra gezonde stoffen uit vruchtgroenten
• Eendenkroos voor plantaardig eiwit 
• Valeriaan en mariadistel voor supplementen
• Opbinddraad voor tomaat- en komkommerteelt
• 3D-printing
• Biocomposieten brug
• En nog veel meer!
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Land - en tuinbouw

• Economisch drager van het platteland
• Grootste glastuinbouwareaal van Noord-Nederland: 

ongeveer 250 hectare, verdeeld over 65 bedrijven
• Ongeveer 600 agrarische bedrijven
• Actief Innovatieplatform Biobased Agribusiness



Recreatie en toerisme

• Dierenpark Emmen
• Veenvaart met het Koning Willem Alexanderkanaal 
• Veenpark
• Geopark de Hondsrug
• Bargerveen 



Banenplan

• Werk is en blijft speerpunt

• Banenplan SNN

• Gezamenlijk optrekken binnen Stedelijk Netwerk 
Emmen - Coevorden – Hardenberg - Hoogeveen 



Samenwerking

Samenwerking ondernemers – overheid – onderwijs 
versterkt de economie
• Kennis delen
• Informatie uitwisselen
• Verbindingen leggen

Uitvoering participatiewet

Social return



Dank voor uw aandacht!


