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Inleiding 

In september 2012 hebt u een statenbrief (27/3.1/2012004504) geagendeerd over de ontwikkelingen 
rond sensorsysteemtechnologie in Drenthe. Aan het eind van die brief wordt aangegeven dat de ko-
mende jaren provinciale middelen nodig blijven voor de verdere versterking en uitbouw van de net-
werkvorming en kennisinfrastructuur vanaf 2014. Dit statenstuk geeft daaraan invulling.

Advies 

1) Als provincie Drenthe de komende jaren blijven inzetten op verdere ontwikkeling van het sen-
sorcluster. 

2) Instemmen met een aanvullend voorschot in de vorm van een renteloze lening van 
€ 620.000,-- aan de stichting Sensor Universe. 

3) Instemmen met het verstrekken van een bedrag van € 2,8 miljoen aan de stichting INCAS³. 
4) Instemmen met een bijdrage van in totaal € 1,875 miljoen voor de overige onderdelen van het 

sensorcluster voor de periode 2014-2018 en beschikken in 2014. 
5) Instemmen met het dekken van de financiële gevolgen van de onder 2 tot en met 4 genoemde 

bedragen uit Versterking Economische Structuur. 

Beoogd effect 

De doorontwikkeling en verdere verankering van het sensorcluster in Drenthe. 
Het stimuleren van innovatie met als doel het creëren en behouden van werkgelegenheid. 

Argumenten 

1.1 Ondersteuning van het sensorcluster pas binnen het beleidskader van de provincie Drenthe 
De ontwikkeling van het sensorcluster vormt een van de zwaartepunten van het economisch 
beleid van de provincie zoals vastgelegd in het collegeprogramma, uitgewerkt in het Kader 
voor Economische Investeringen (KEI) en herbevestigd in de nota Koers in onzekere tijden. 

 
1.2 In de reguliere markt kan Sensor Universe geen geld lenen 

Sensor Universe vraagt aan de provincie een aanvullend voorschot in de vorm van een rente-
loze lening om het totaal nog te ontvangen subsidiebedrag van € 620.000,-- voor te financie-
ren. Vanaf de start van Sensor Universe was het bij alle partijen duidelijk dat er aan het eind 
van de projectperiode een liquiditeitsprobleem zou ontstaan. Dit is inherent aan subsidiegefi-
nancierde organisaties zonder verdere eigen inkomsten of eigen vermogen. Het gaat hier om 
het voorfinancieren van al toegekende subsidies. Het verzoek van Sensor Universe komt dan 
ook niet onverwacht. In de huidige markt kan bij de Nederlandse Waterschapsbank een voor 
dezelfde looptijd (tot 31 december 2015) voor circa 0,9% geleend worden. In dit tarief is 
slechts een kleine risicocomponent opgenomen. In het treasurystatuut is vastgelegd dat het 
vanuit een publieke taak mogelijk is tegen een lager dan marktconform tarief geld uit te lenen. 
Vanwege de liquiditeitspositie van Sensor Universe is gekozen voor een 0% lening. 

 
1.3 Dit besluit is conform verwachting 

Bij de toekenning van de provinciale subsidie aan INCAS³ in 2009 (in totaal € 5,1 miljoen) is er 
al vanuit gegaan dat een vervolgbijdrage vanuit de provincie mogelijk nodig zou zijn om ook 
na de SNN-subsidieperiode een structureel gezonde organisatie achter te laten.  
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1.4 Met één bijdrage worden drie problemen opgelost 

De gevraagde bijdrage van € 2,8 miljoen lost in een keer drie problemen op. Er ontstaat vol-
doende eigen vermogen om met vertrouwen de toekomst van INCAS³ tegemoet te zien. Er is 
een oplossing voor het (tijdelijke) liquiditeitsprobleem dat inherent is aan het bevoorschottings-
ritme van subsidieprojecten (zie argument 2.1). Er is voldaan aan de eis van 15% eigen bij-
drage in de projectfinanciering. Zonder hulp zal INCAS³ niet aan deze eis kunnen voldoen en 
zal bij afrekening van het project een deel van de SNN-subsidie moeten worden terugbetaald.  

 
1.5 In de reguliere markt kan INCAS³ moeilijk geld lenen 

INCAS³ vraagt aan de provincie een aanvullend voorschot in de vorm van een renteloze le-
ning met een omvang van € 1,25 miljoen om het totaal nog te ontvangen subsidiebedrag van 
€ 2,8 miljoen voor te financieren. Dit heeft als doel het afdekken van het liquiditeitsprobleem 
dat ontstaat doordat de subsidie niet gelijk voor 100% beschikt wordt. In de huidige markt kan 
bij de Nederlandse Waterschapsbank een voor dezelfde looptijd (tot 31 december 2016) voor 
circa 1,22% geleend worden. In dit tarief is slechts een kleine risicocomponent opgenomen. In 
het treasurystatuut is vastgelegd dat het vanuit publieke taak mogelijk is tegen een lager dan 
marktconform tarief geld uit te lenen. Vanwege de liquiditeitspositie van INCAS³ is gekozen 
voor een 0% lening. 

 
1.6 Het sensorcluster is de drager van innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid in Drenthe 

Het sensorcluster heeft zich in vijf jaar goed ontwikkeld. Vanaf 2006 zijn vier organisaties op-
gericht: Sensor Universe, HIT, INCAS³ en Sensor City. Van deze vier zijn de laatste drie be-
langrijke pijlers van het sensorcluster geworden: de HIT aan de onderwijskant, INCAS³ als we-
tenschappelijke poot en Sensor City als unieke infrastructuur/onderzoeksfaciliteit. Sensor Uni-
verse is verantwoordelijk voor de branding en bonding enerzijds en business development an-
derzijds. 
Vanaf ca. 2007 is ca. € 135 miljoen geïnvesteerd in sensorprojecten, waarvan € 60 miljoen 
door marktpartijen. Het aantal sensorgerelateerde bedrijven in Noord-Nederland is grofweg 
verdubbeld (van 80 naar 175) en naar schatting zijn 700 arbeidsplaatsen gerealiseerd.  
Bedacht moet worden dat het cluster nog in de beginfase is. Sensor is van groot belang als 
enabler van andere noordelijke speerpunten: 90% van de noordelijke cross-overprojecten is 
sensor gerelateerd. 
2013 Is een belangrijk jaar voor het sensorcluster. Er moet een besluit worden genomen over 
de ontwikkeling van de Sensor Campus en op dit moment is het nog zo dat de projectperioden 
van de SNN-projecten Sensor Universe, INCAS³ en Sensor City aflopen. Dat maakt het nood-
zakelijk om nu te besluiten over de toekomst en de toekomstige financiering van deze projec-
ten. De conclusie op dit moment kan niet anders zijn dat we met alle betrokken partijen een 
mooi cluster aan het ontwikkelen zijn, waar we ook de komende vijf jaar de schouders, ook fi-
nancieel, onder moeten blijven zetten. Voor INCAS³ weten we al exact wat de benodigde pro-
vinciale bijdrage is. Voor Sensor Universe, Sensor City en de Sensor Campus moet dat dit 
jaar verder worden uitgewerkt. Op basis van de huidige inzichten zal dat in totaal voor de peri-
ode 2015-2018 niet meer dan € 2 miljoen zijn, maar ook niet veel minder. 

 
1.7 Versterking Economische Structuur is hier bij uitstek voor bedoeld. 

In de recente ramingen van de uitgaven van Versterking Economische Structuur is rekening 
gehouden met een bijdrage aan het sensorcluster voor de komende jaren van maximaal 
€ 5 miljoen. 
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Uitvoering 

Tijdsplanning 
De gevraagde middelen hebben betrekking op de periode 2013-2018. 

Financiën 
 
Kostenraming  2012  2013  2014  2015  2016 
Totale kosten € 0 € 3.035.800 € pm € pm € pm 
Bijdragen van derden € 0 € 0 € pm € pm € pm 
Bruto kosten provincie € 0 € 3.035.800 € 375.000 € 375.000 € 375.000 
Netto kosten Provincie € 0 € 3.035.800 € 375.000 € 375.000 € 375.000 
 
Het aanvullend voorschot in de vorm van lening aan Sensor Universe dient binnen twee maanden na 
vaststelling van de subsidie door SNN te worden terug betaald en uiterlijk op 31 december 2015. Het 
rentepercentage is 0 omdat eventueel door Sensor Universe te betalen rente niet subsidiabel is bin-
nen het SNN-project. 
De bijdrage aan INCAS³ heeft onder meer als doel het afdekken van het liquiditeitsprobleem dat on-
herroepelijk ontstaat bij dit soort projecten. Omdat het misschien nog wel een half jaar of langer kan 
duren voor we geregeld hebben dat de bijdrage aan INCAS³ via de Drentse Participatie Maatschappij 
(DPM) kan lopen, is er een tussenoplossing nodig. In mei gaat INCAS³ voor het eerst een liquiditeits-
probleem krijgen. Dat is dan naar verwachting in september weer opgelost en ontstaat dan vervolgens 
nog een paar keer, gekoppeld aan de bevoorschotting door SNN. Dat liquiditeitsprobleem kan worden 
opgelost door aan INCAS³ een aanvullend voorschot in de vorm van een renteloze lening te verstrek-
ken van € 1,25 miljoen met een looptijd tot uiterlijk twee maanden na afrekening van het project door 
SNN en uiterlijk 31 december 2016. Deze € 1,25 miljoen komt dus niet bovenop de € 2,8 miljoen, 
maar is daar onderdeel van en wordt later verrekend. 
 
Conform statenstuk 2012-549 HERZIEN, Kader revolverend financieren dient over de te verstrekken 
revolverende middelen binnen de provincie, in dit geval de te verstrekken lening, minimaal 10% als 
last opgenomen te worden in de exploitatiebegroting ter dekking van de extra risico’s die gelopen 
worden. Voor de lening aan de stichting Sensor Universe schatten wij in dat een hoger percentage 
opgenomen moet worden dan 10%. Wij rekenen daarom met een percentage van 17,87% van 
€ 620.000,-- (20% over € 488.000,-- en 10% over € 132.000,--). In totaal is dit een bedrag van 
€ 110.800,--. De lening aan de Stichting INCAS3 van € 1.250.000,-- is minder risicovol, daarom reke-
nen voor deze lening met een percentage van 10. In totaal is dit een bedrag van € 125.000,--. Deze 
beide bedragen worden gestort in de Reserve opvang revolverend financieren en komen ten laste van 
de middelen binnen het product 9.1 Versterken regionale innovatiekracht, prestatie 3700501 en  
kostensoort 440275 Bijdragen in projecten versterking economische structuur. Ook het bedrag van 
€ 2,8 miljoen komt in 2014 ten laste van de middelen versterking economische structuur. Door het 
verstrekken van een tweetal renteloze leningen wordt rente gederfd op de geraamde treasury op-
brengst. In bovenstaande kosten is geen rekening gehouden met deze rentederving. De financiële 
gevolgen zullen worden verwerkt in de eerst volgende bestuursrapportage of financiële actualisatie 
van 2013. 

Europese context 
Er is geen sprake van staatsteun voor INCAS³ en Sensor Universe. De bijdrage van € 2,8 miljoen is 
besproken met het agentschap NL en UO-SNN en door beide instanties akkoord bevonden. De bij-
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drage verschilt in die zin ook niet van de overheidsbijdragen die al aan INCAS³ zijn toegekend. Beide 
projecten zijn door SNN getoetst op staatssteun (staatssteunadvies ministerie EZ PID-099 INCAS³ en 
Staatssteunadvies Koers Noord-Sensor Universe van 15-9-2008). 

Monitoring en evaluatie 
Alle onderdelen van het sensorcluster moeten meerdere keren per jaar een voortgangsrapportage 
indienen bij zowel SNN als de provincie. 

Extern betrokkenen 
SNN, gemeente Assen, Astron, Sensor Universe, Sensor City, INCAS³ en diverse ondernemingen. 

Communicatie  
Niet van toepassing. 

 
Bijlagen  
Niet van toepassing. 

 
Ter inzage in de kamer C0.39 
1. Businessplan INCAS³ 2013-2018 
 
 
Assen, 20 maart 2013 
Kenmerk: 13/3.7/2012002243 
 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe, 
 
J. Tichelaar, voorzitter 
drs. M.-A.D. van Nieuwpoort, secretaris 
 
 
coll. 
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1. Aanleiding 
 
In 2006 hebben ASTRON, de provincie Drenthe en het Ministerie van EZ (Noord), later aangevuld met 
de gemeente Assen, het initiatief genomen tot het opzetten van het Sensor Universe programma. Dit 
initiatief kwam voort uit de ontwikkelingen rondom de Low Frequency Array (LOFAR), een innovatief 
sensornetwerk, dat uitstekende kansen leek te bieden voor de ontwikkeling van nieuwe technologi-
sche oplossingen voor maatschappelijke, wetenschappelijke en economische vraagstukken. Omdat 
de stap naar het concreet vermarkten van alle ideeën rondom LOFAR een forse opgave bleek te zijn, 
hebben de overheden besloten het proces waarin wetenschappelijke en technologisch kennis uit het 
publieke domein tot maatschappelijke waarde wordt gebracht te faciliteren door een programma Sen-
sor Universe op te zetten waarin de vier O’s de krachten op het gebied van sensorsysteemtechnologie 
konden bundelen. De ambitie van het Sensor Universe programma is om in tien jaar een internatio-
naal toonaangevend economisch cluster te ontwikkelen rond intelligente sensorsystemen. Vanaf 2008 
zijn daarna INCAS³, het Hanze Institute of Technology (HIT) en Sensor City opgericht. Deze hele ont-
wikkeling en de achterliggende gedachtegang staan beschreven in de brief (kenmerk 
27/3.1/2012004504) die in september 2012 in uw staten is geagendeerd. 
 
2013 Is een belangrijk jaar voor het sensorcluster. De projectperioden van de SNN-projecten Sensor 
Universe, INCAS³ en Sensor City lopen eind 2013 af. Dat maakt het noodzakelijk om nu te besluiten 
over de toekomst en de toekomstige financiering van deze projecten. Daarnaast is dit een zeer ge-
schikt moment om terug te kijken en bij te sturen daar waar noodzakelijk. De ontwikkeling van een 
Sensor Campus kan de uitbouw van het cluster ondersteunen. Deze nota begint per onderdeel van 
het cluster met een overzicht van wat er toe nu toe is gerealiseerd en wat vervolgens de visie is op de 
toekomst. Als laatste wordt voor het gehele cluster uiteengezet wat (financieel) nodig om die visie te 
realiseren. 
 
2. Ontwikkeling sensorcluster 
 
In de periode 2006-2008 zijn vier organisaties opgericht: Sensor Universe, HIT, INCAS³ en Sensor 
City. We hebben als overheden heel bewust in dit soort kennisinfrastructuur geïnvesteerd als basis 
voor het cluster. Sensor Universe had en heeft als taak om het netwerk uit te bouwen en projecten te 
stimuleren. Door deze investeringen zijn HIT, INCAS³ en Sensor City belangrijke pijlers van het 
sensorcluster geworden: de HIT aan de onderwijskant en met toegepast onderzoek binnen CENSI 
(het expertisecentrum van HIT), INCAS³ als wetenschappelijke poot en Sensor City als unieke 
infrastructuur/onderzoeksfaciliteit. Sensor Universe is verantwoordelijk voor de branding en bonding 
enerzijds en business development anderzijds. 
Vanaf ongeveer 2007 is circa € 135 miljoen geïnvesteerd in sensorprojecten, waarvan € 60 miljoen 
door marktpartijen. Het aantal sensorgerelateerde bedrijven in Noord-Nederland is grofweg verdub-
beld (van 80 naar 175) en naar schatting zijn 700 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Bedacht moet worden 
dat het cluster nog in de beginfase is. Sensortechnologie is van groot belang als enabler van andere 
noordelijke speerpunten: 90% van de noordelijke cross-overprojecten is sensor gerelateerd. 
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2.1 Sensor Universe 
 
Het programma van Sensor Universe richt zich op het realiseren van een internationaal toonaange-
vend cluster sensorsysteemtechnologie in Noord-Nederland. Het is een netwerkorganisatie, met een 
makel- en schakelfunctie. 
Deeldoelstellingen van Sensor Universe:  
1. Starten en opschalen projectinitiatieven 
2. Realisatie van een innovatiecluster 
3. Internationale uitstraling/beeldvorming regio 
4. Lobby in kader van Square Kilometer Array (SKA)  
 
Sensor Universe heeft in januari 2012 een nieuw werkplan gemaakt voor de resterende projectperio-
de, met daarin accentverschuivingen ten aanzien van de activiteiten (bonding, branding, business 
development). Op basis hiervan heeft de Bestuurscommissie EZ van het SNN een "go" gegeven voor 
voortzetting. Tevens is een communicatieplan opgesteld. 
 
Hoewel het de verwachting is dat de afrekenbare subsidiedoelstellingen van Sensor Universe groten-
deels worden behaald, is de branding nog onvoldoende opgepakt, kan het draagvlak bij andere partij-
en dan overheden nog verder worden uitgebouwd en verdient de business development de komende 
tijd extra aandacht. Wij zien ook in de toekomst hier een rol weggelegd voor een organisatie als Sen-
sor Universe die als "onafhankelijke" koepel een rol kan vervullen die anderen niet vervullen: profile-
ring, makelen en schakelen en dan specifiek voor het sensorcluster. Gelet op de ervaringen uit de 
afgelopen periode en omdat er minder (ook nationale en Europese) middelen beschikbaar zijn om in 
dergelijke organisaties te investeren, bezinnen de spelers binnen het sensorcluster zich op dit moment 
over de toekomstige opdracht en organisatie van Sensor Universe. Gedacht wordt aan een richting 
waarbij Sensor Universe zelf een kleine netwerkorganisatie wordt met niet meer dan 2 à 3 fte aan 
personeel. De taken beperken zich in die opzet tot ondersteuning van de andere organisaties binnen 
het cluster waar het gaat om het organiseren van kennisuitwisseling; het makelen en schakelen en het 
verzorgen van de branding/profilering van het gehele cluster. Die laatste taak kan wel veel meer ge-
zamenlijk met andere partijen worden opgepakt. Ook is Sensor Universe in overleg met de andere 
clusterorganisaties en de NOM over verbetering van de efficiency door verdergaande samenwerking. 
 
Door Sensor Universe op deze manier voort te zetten wordt er soberder en doelmatiger omgegaan 
met de beschikbare middelen. Bovendien wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de taken 
die bij uitstek door Sensor Universe uitgevoerd kunnen worden en de taken die efficiënter (mede) door 
NOM, andere intermediaire organisaties of andere partijen binnen het cluster uitgevoerd kunnen wor-
den. Wij verwachten dat de financiële omvang van Sensor Universe in deze opzet beperkt blijft tot 
grofweg een half miljoen per jaar, tegen nu een kleine € 1,25 miljoen per jaar. De uitwerking van deze 
ideeën moet in de periode tot 1 januari 2014 vorm krijgen. 
 
Projectkosten en financiering, Sensor Universe II (juli 2008-december 2013) 

Totale kosten 
 

Koers 
Noord/Pieken 

EFRO Provincie Drenthe Overig (provincies, 
Assen, NOM e.a.) 

€ 6,8 miljoen 
 

€ 3,1 miljoen € 1,0 miljoen € 1,3 miljoen € 1,4 miljoen 
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Formele projectindicatoren, realisatie op grond van Tussenevaluatie SU, mei 2011 

 Doelstelling SU Realisatie op grond van  
geïnitieerde projecten 

Aantal bruto gecreëerde arbeids-
plaatsen 

750 fte 663 fte 

Aantal ondersteunde startende en 
kleine bedrijven < 5 jaar 

15 39 

Aantal ondersteunde MKB bedrij-
ven 

50 159 

Aantal samenwerkingsverbanden 
bedrijven - kennisinstellingen 

15 28 

 
Voor een uitgebreider inhoudelijk overzicht wordt verwezen naar www.sensoruniverse.com. 
 
2.2 INCAS³ 
 
INCAS³ is goed op weg om zich te bewijzen als wetenschappelijk instituut. Het doel van INCAS³ is om 
in samenwerking met het bedrijfsleven en de wetenschappelijke wereld hoogwaardige kennis op het 
gebied van sensoren en sensorsystemen te ontwikkelen om technologische doorbraken te realiseren. 
INCAS3 heeft zich in ruim drie jaar ontwikkeld tot een instituut dat wetenschappelijke kennis en engi-
neering expertise weet te combineren tot oplossingen voor complexe industriële en maatschappelijke 
vraagstukken. Ze geniet een goede reputatie in Noord-Nederland, de rest van Nederland en internati-
onaal, wat zich vertaalt in een groeiend aantal wetenschappelijke en private partners. In een betrekke-
lijk korte periode heeft INCAS3 cruciale bijdragen geleverd aan een groot aantal innovatieprojecten. 
Regionale voorbeelden daarvan zijn de projecten Sawa, Sensor City en SmartBot waarin naast 
INCAS³, regionale bedrijven en kennisinstellingen samenwerken om te komen tot nieuwe innovaties. 
Een internationaal voorbeeld is de Nederlands/Canadese alliantie rond de ontwikkelingen van micro-
sensoren voor de olie-industrie. Een internationaal toonaangevend project dat een significante bijdra-
ge levert aan de reputatie van Noord-Nederland als innovatieve regio. Om dit alles mogelijk te maken 
zijn inmiddels vijftig hoogwaardige arbeidsplaatsen voor onderzoekers en ingenieurs gecreëerd en 
ingevuld met deels regionale medewerkers en deels (internationale) mensen die speciaal voor een 
baan bij INCAS³ naar Assen zijn gekomen. 
 
Subsidietechnisch is INCAS³ een bijzonder SNN-project. Niet eerder is er een project geweest dat tot 
doel had een zelfstandig functionerende organisatie af te leveren. Dat unieke karakter betekent dat 
lopende het project is gebleken dat sommige zaken beter net iets anders georganiseerd kunnen wor-
den. Dat is een leerproces dat uitdagingen heeft opgeleverd maar geen onoverkomelijke problemen. 
Er ligt nu een wijzigingsvoorstel bij SNN dat in april 2013 zal worden behandeld. Dit is door alle partij-
en zeer goed voorbereid. De verwachting is dan ook dat de bestuurscommissie EZ van SNN akkoord 
zal gaan met dit voorstel. Voor de provincie Drenthe vloeien hier twee vragen uit voort. De eerste be-
treft verlenging van de projectperiode van eind 2013 tot eind 2015. Verlenging van de subsidieperiode 
met twee jaar stelt INCAS³ in staat te komen tot een geleidelijker overgang naar zelfstandigheid. Er 
wordt geen extra subsidie gevraagd voor deze periode. Wel zal het aantal fte niet de oorspronkelijke 
doelstelling van 70 fte bereiken. De huidige omvang van bijna 40 fte zal worden gecontinueerd. Hier-
door ontstaat de financiële ruimte in de overgangsfase naar zelfstandigheid. Alle andere doelstellingen 
zijn al of zullen worden gehaald. GS hebben in maart 2013 ingestemd met deze verlenging van de 
projectperiode. Ook aan SNN is gevraagd de subsidieperiode met twee jaar te verlengen. Dit is on-
derdeel van het wijzigingsverzoek.  
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Om de laatste stap naar zelfstandigheid te maken is op korte termijn duidelijkheid nodig over de finan-
ciële toekomst van INCAS³. Er ligt een degelijk businessplan dat voorziet in die financiële zelfstandig-
heid op een termijn van drie jaar. Daarvoor is versterking van het eigen vermogen van INCAS³ nood-
zakelijk. INCAS³ vraagt een bedrag van € 2,8 miljoen aan de provincie om na afloop van de subsidie-
periode geheel op eigen benen te kunnen staan. Dit is de tweede vraag.  
 
Bij de toekenning van de provinciale subsidie aan INCAS³ in 2009 (in totaal € 5,1 miljoen) is niet uitge-
sloten dat een vervolgbijdrage vanuit de provincie nodig zou zijn om ook na de SNN-subsidieperiode 
een structureel gezonde organisatie achter te laten. Vanaf 2012 is hier in de ramingen van de uitga-
ven van de reserve Versterking Economische Structuur ook rekening gehouden. Het zou uniek zijn 
geweest als INCAS³ meteen na afloop van de subsidieperiode volledig zelfstandig zou kunnen draai-
en. 
De gevraagde bijdrage van € 2,8 miljoen lost in een keer drie problemen op. Er ontstaat voldoende 
eigen vermogen om met vertrouwen de toekomst van INCAS³ tegemoet te zien. Er is een oplossing 
voor het (tijdelijke) liquiditeitsprobleem dat inherent is aan het bevoorschottingsritme van subsidiepro-
jecten. Er is voldaan aan de eis van 15% eigen bijdrage in de projectfinanciering. Zonder hulp zal 
INCAS³ niet aan deze eis kunnen voldoen en zal bij afrekening van het project een deel van de SNN-
subsidie moeten worden terugbetaald.  
 
Er ligt als gezegd een goed uitgewerkt businessplan voor de periode tot en met 2018. Op basis daar-
van heeft INCAS³ na de nu gevraagde bijdrage geen nieuwe bijdrage meer nodig. GS stellen daarom 
voor de gevraagde bijdrage van € 2,8 miljoen beschikbaar te stellen. We willen dit doen op een manier 
met een revolverend karakter en niet als subsidie. Dit moet nog verder worden uitgewerkt. De gedach-
te is via de DPM € 2,8 miljoen aan aandelenkapitaal te verstrekken. Uit de inkomsten uit succesvolle 
projecten kan INCAS³ dividend uitkeren. Op termijn zouden de aandelen ook weer teruggekocht kun-
nen worden. De middelen die op die manier terug komen kunnen weer in andere innovatieve projec-
ten worden geïnvesteerd. Het revolverende zit daarmee in de relatie tussen DPM en INCAS3. De stor-
ting door de provincie aan DPM heeft dus geen revolverend karakter. Daarmee is dus ook het Kader 
Revolverend Financieren niet van toepassing. Een toekomstige bijdrage aan INCAS³ sluiten we niet 
uit, maar op basis van de nu beschikbare kennis zal die niet meer nodig zijn. Als voorwaarde aan de 
bijdrage zal worden gekoppeld dat INCAS³ langdurig gevestigd blijft in Assen. Daarbij wordt gedacht 
aan een termijn van tenminste vijf jaar. 

 
INCAS³ zit dicht tegen wetenschappelijk onderzoek aan. Men zou zich af kunnen vragen of hier een 
rol voor de provincie weggelegd is in de financiering. Eerder hebben wij er bewust voor gekozen om 
INCAS³ als één van de essentiële pijlers van de kennisinfrastructuur voor sensorsysteemtechnologie 
te ondersteunen. Hier spelen verschillende argumenten mee: 
- in de omgeving van Drenthe bestond geen wetenschappelijk instituut op dit gebied is en het 

was niet aannemelijk dat dit er op een andere manier zou komen;  
- INCAS vormt nadrukkelijk een brug tussen wetenschap en bedrijfsleven; 
- INCAS³ is complementair aan HIT/CENSI en samen met ASTRON vormen zij de basiskennis-

infrastructuur voor sensortechnologie in onze regio.  
INCAS³ blijft van belang in het regionale innovatiesysteem en ook als één van de pijlers onder de  
Sensor Campus.  
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Projectkosten en financiering, INCAS³ (juli 2009-december 2013) 

Totale kosten 
 

Koers 
Noord/Pieken 

EFRO Provincie Drenthe Overig (Assen,  
bedrijven) 

€ 19,6 miljoen € 8,0 miljoen € 2,0 miljoen € 5,1 miljoen € 4,5 miljoen 

 
Verwachte effecten en realisatie tot nog toe 
 Doelstelling Realisatie 

Aantal gecreëerde hoogwaardige arbeids-
plaatsen  

70 fte 37,7 fte 

Aantal ondersteunde startende bedrijven 
en kleine bedrijven < 5 jaar 

5 8 

Aantal R&D projecten 1 6 

Samenwerkingsverbanden bedrijfsleven-
kennisinstellingen 

1 62 

Aantal ondersteunde MKB bedrijven  10 6 

 
Concluderend kan worden gesteld dat INCAS³ inhoudelijk een goede start heeft gekend en wat dat 
betreft de doelstellingen waarmaakt. Er is momenteel wel een probleem met de financieringsstructuur, 
onder andere omdat de memberships niet lopen als gepland. Er wordt gezocht wordt naar oplossing 
(wijziging financiering, andere memberships). Zie voor meer inhoudelijke informatie over INCAS³ de 
website: www.incas3.eu. 
 
2.3 Sensor City 
 
Dit project betreft de ontwikkeling van een grootschalig stedelijk meetnetwerk van sensoren waarmee 
verschillende praktisch bruikbare toepassingen gefaciliteerd en ontwikkeld kunnen worden. Als proef-
tuin en etalage voor sensorsystemen vormt het een faciliteit die uniek is in de wereld. Dit blijkt ook het 
feit dat de partners in het sensorcluster regelmatig benaderd worden door partijen die gebruik willen 
maken van het netwerk. 
 
Projectkosten en financiering, Sensor City (september 2008 – december 2013) 

Totale kosten Koers 
Noord/Pieken 

EFRO Provincie Drenthe Overig ( Assen, 
bedrijven e.a.) 

€ 18,7 miljoen € 4,8 miljoen € 5,2 miljoen € 1,6 miljoen € 7,1 miljoen 

 
Projectindicatoren 

 Doelstelling  Realisatie 

Aantal gecreëerde arbeidsplaatsen  110 fte Nnb 

Aantal ondersteunde startende en kleine 
bedrijven <5 jaar 

16 Nnb 

Aantal ondersteunde MKB bedrijven 10 (deelname 2 consortia, met o.a. 
MKB) 

Aantal R&D projecten  2 2 

Aantal projecten gericht op versterking 
ondernemerschap 

1 1 

 
Het project heeft in de opstartfase veel vertraging gekend (vooral van organisatorische aard). Momen-
teel wordt vooral gewerkt aan de feitelijke aanleg van het meetnetwerk in Assen. In de deelprojecten 
Mobiliteit en Geluid worden voorbereidingen getroffen voor uitvoering van onderzoeken met gebruik 
van het meetnetwerk. In het project Sensor City Mobility wordt een grootschalig praktijkexperiment 
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uitgevoerd, waarbij enkele honderden automobilisten in Assen en daarbuiten de kans krijgen de dien-
sten van de toekomst te testen. Op 7 maart 2013 is de aftrap van de testfase gegeven op het TT-
circuit. In Sensor City Mobility werken dertien partijen samen, waaronder TNO, TomTom, Dysi en de 
gemeente Assen. 
In het project Geluid gaat het om het herkennen van geluidprofielen met kunstmatige intelligentie en 
lerende systemen. Hiermee ontstaan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van omgaan met geluid. In 
dit deelproject wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen, de HIT, INCAS3, adviesbureau 
Peutz en de gemeente Assen. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden op de website 
www.sensorcity.nl. 
 
2.4 Hanze Institute of Technology (HIT) 
 
Het project behelst de ontwikkeling van een bedrijfsgericht opleidingsprogramma sensortechnologie, 
samen met partners uit het bedrijfsleven. Het programma aanbod omvat een bachelor en een master. 
(Inter- en ) nationale promotie voor de opleiding valt ook onder het project. Daarnaast valt de inrichting 
van het applied research centre CENSI en de professionalisering van deze dienstverlening onder het 
project (doen van onderzoeksopdrachten voor bedrijven). 
 
Projectkosten en financiering, HIT (april 2009 – december 2013) 

Totale kosten 
 

Koers 
Noord/Pieken 

EFRO Provincie Dren-
the 

Overig  
(Hanze) 

2,14 mln.  910.000 107.000 643.000 321.000 

 
Projectindicatoren 

 Doelstelling  Realisatie 

Aantal bruto gecreëerde arbeidsplaat-
sen  

4 fte’s 8 fte’s 

Aantal ondersteunde startende en 
kleine bedrijven <5 jaar 

12 4 

Aantal ondersteunde MKB bedrijven 48 40 

Aantal samenwerkingsverbanden tus-
sen bedrijven en ken-
nis/researchinstellingen 

9 17 

 
De bacheloropleiding Advanced Sensor Applications is gereed, de eerste 7 studenten zijn in 2012 
afgestudeerd en hebben inmiddels zo goed als allemaal een baan gevonden of studeren nu aan een 
masteropleiding. De ontwikkeling van een sensorgerelateerde masteropleiding door HIT heeft meer 
vertraging opgelopen. Op een gegeven moment is een wijzigingsverzoek ingediend om deze uit het 
project te halen. Onlangs heeft de Hanzehogeschool echter besloten dit toch weer op te pakken om-
dat de wetgeving veranderd is, er is nu ruimte voor het aanvragen van bekostigde professionele mas-
teropleidingen. De verwachting is dat in september 2014 de masteropleiding kan starten. Dit kan voor 
het aantrekken van buitenlandse studenten en VWO-studenten een belangrijke pre zijn. Het betreft 
namelijk een 1-jarige master, waardoor studenten binnen 4 jaar (als zij een driejarig traject in de ba-
chelor volgen) of 5 jaar een mastergraad kunnen behalen. Verwacht wordt dat met deze aansluitende 
master de instroom in de bacheloropleiding verder zal stijgen. Binnenkort wordt er een aanvraag 
doelmatigheid ingediend bij een landelijke beoordelingscommissie. Een volgende stap is de accredita-
tieaanvraag. Als ook deze is toegekend door het landelijke accreditatieorgaan dan kan met de ontwik-
keling van het onderwijsmateriaal en de werving worden gestart. 
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Voor de bacheloropleiding zijn (bedrijfs)docenten getraind, een onderzoekslector aangesteld, er is 
veel promotie gemaakt in binnen- en buitenland. De groei van het aantal studenten gaat gestaag door. 
De koppeling met onderzoek dat wordt verricht binnen het Centre of Excellence for Intelligent Sensor 
Innovation (CENSI) borgt de continue ontwikkeling van het onderwijsprogramma en de betrokkenheid 
van partners. Bedrijven vinden steeds beter de weg naar het expertisecentrum voor het verrichten van 
toegepast onderzoek en verschillende onderzoeksprojecten hebben al de publiciteit gehaald. HIT wil 
deze onderzoekpoot verder versterken in de toekomst. Ook zullen er in de toekomst meer specialisa-
ties ontwikkeld worden voor de master, gericht op verschillende domeinen, sensortechnologie is im-
mers een toegepaste technologie voor alle (top)sectoren. Om ook in de toekomst een substantieel 
aantal buitenlandse studenten binnen te halen zullen de promotieactiviteiten op volle sterkte geconti-
nueerd moeten worden. 
Zie voor meer informatie www.hanze.nl/home/International/Schools/Hanze+Institute+of+Technology. 
 
2.5 Sensor Campus 
 
Voor het sensorcluster bestaat het wensbeeld dat we in Assen naar een Sensor Campus toe moeten 
groeien. Deze campus kan een centrale rol in het cluster krijgen. Voor de campus is campusmanage-
ment nodig. Een deel van de taken van campusmanagement overlapt met die van Sensor Universe. 
Hier zijn synergievoordelen te behalen. Naar de haalbaarheid van een Sensor Campus is onderzoek 
uitgevoerd door de RO-groep. De bevindingen zijn op 28 februari 2013 gepresenteerd aan de betrok-
kenen in en om het sensorcluster. De conclusie van de RO-groep is dat een Sensor Campus haalbaar 
is via een groeimodel. Samen met ASTRON en RuG vormen HIT, INCAS³ en Sensor City een onder-
scheidende kennisinfrastructuur sensortechnologie. In de regio is een aantrekkelijk bestand van be-
drijvigheid met relatie tot sensor aanwezig (cross-overs, NAM, IBM, Philips Drachten enz.). Samen 
met de clusterpartijen kan de ontwikkeling van de campus in 2013 verder vorm worden gegeven. 
Daarbij zal gelet op een aantal aflopende projectperioden ook gekeken worden naar een efficiënte, 
samenhangende voortzetting van de verschillende onderdelen van het cluster. Het samenvoegen van 
twee of meer organisaties wordt daarbij niet uitgesloten. 
 
Een groeimodel van de campus met als start de fysieke clustering van HIT, INCAS³ en Sensor City 
biedt perspectief. Een afgeslankt Sensor Universe kan daar een aantal taken ter ondersteuning en ten 
behoeve van programmamanagement (geregisseerde samenwerking) uitvoeren. Het cluster (campus) 
moet in eerste instantie worden versterkt door de banden met Astron, Philips, IBM, TNO, RuG en an-
deren verder aan te halen. Buck Consultants International geeft in een recente presentatie (22 no-
vember 2012) aan, dat een Sensor Campus in Assen behoort tot de 33 van de in totaal 74 campusini-
tiatieven in Nederland die (kunnen) voldoen aan de voorwaarden van een volwaardige campus. 
 
Er zijn verschillende opties voor de locatie van de Sensor Campus. De oorspronkelijke gedachte was 
de campus nieuw te bouwen op het te ontwikkelen bedrijventerrein Assen-Zuid. Door de huidige eco-
nomische omstandigheden heeft deze optie vooralsnog niet de voorkeur. Het is de vraag in welk tem-
po Assen-Zuid ontwikkeld gaat worden. Maar een campus vergt ook investeringen voor de langere 
termijn. Met de huidige basispartners is het niet reëel, dat zij zelf deze investeringen op tafel leggen. 
Private investeerders zijn moeilijk te vinden. In elk geval voor de middellange termijn lijkt huur van een 
bestaand pand een meer realistische gedachte. Een concreet alternatief is een vleugel van het NAM-
kantoor. In 2013 wordt het project Sensor Campus verder uitgewerkt.  
 
2.6 Overige spelers in en rond het cluster 
 
In het project DOME, dat in 2012 gestart is, verrichten onderzoekers van ASTRON en IBM onderzoek 
naar energieverbruik van supercomputers (green computing), naar het verwerken van extreme hoe-
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veelheden gegevens en naar fotonische technologie (het overbrengen van gegevens via licht). Het 
project geldt als een belangrijk ICT-doorbraakproject. Daarom heeft het ministerie van EZ € 15 miljoen 
bijgedragen. Het onderzoekscentrum zal op termijn verhuizen naar de campus voor sensortechnologie 
in Assen. Het centrum brengt niet alleen directe hoogwaardige banen met zich mee, ook zal deelname 
aan het onderzoek naar verwachting nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid scheppen. Via het ge-
bruikersplatform kan het regionale MKB aansluiting vinden bij het onderzoek. Met name dit aspect  is 
voor de provincie reden om dit project te ondersteunen.  
 
3. Rol provincie in toekomst sensorcluster  
 
In het NRC Handelsblad van 2 februari 2013 stond een interview met Mariana Mazzucato, hoogleraar 
innovatie- en technologiebeleid aan de universiteit van Sussex. In dat interview stelt ze dat het geheim 
van het succes van Silicon Valley, of van de biotech- en nanotechsector een grote golf van overheids-
heidsinvesteringen is (een lang en onzeker traject van wel 15 jaar) waarop durfinvesteerders op een 
gegeven moment mee gaan surfen. Die overheidsinvesteringen zijn volgens haar veel belangrijker 
dan belastingvoordelen en algemene regelingen. Die redenering past naadloos op het sensorcluster. 
Een cluster waarin we als provincie, gemeente Assen en SNN nu vijf jaar hebben geïnvesteerd in de 
basisinfrastructuur. De eerste voorzichtige resultaten zijn zichtbaar. De HIT groeit, INCAS³ heeft inte-
ressante onderzoeken lopen en bedrijven uit heel Europa kijken geïnteresseerd naar de mogelijkhe-
den die het netwerk van Sensor City kan bieden als het gereed is. Die vijf jaar is echter te kort om het 
verschil te maken. Dat betekent niet dat we klakkeloos meer geld in het cluster moeten steken. Zeker, 
er is een langdurig commitment van de overheid nodig. Daarbij zullen we echter wel regelmatig blijven 
evalueren of zaken efficiënter en doelmatiger kunnen en of er onderdelen moet worden bijgestuurd. 
Dat kunnen we doen door stevig in te zetten op de Sensor Campus, die verdere groei van het cluster 
moet faciliteren en meer bedrijven aan het cluster moet binden. Dat doen we ook door in te zetten op 
een slanker en doelmatiger Sensor Universe dat meer taken bundelt met de andere spelers in het 
cluster. De verdere groei van het cluster zal nog jaren gebaseerd zijn op het vertrouwen dat de over-
heid de basisinfrastructuur blijft financieren. In dit stuk willen wij dat vertrouwen zowel op de inhoud als 
financieel voor een volgende periode van vijf jaar geven.  
 
Als het gaat om de rol van de provincie is ook governance een belangrijk thema. In de nota Verbon-
den partijen zijn de uitgangspunten daarvoor vastgelegd. Ook hier zullen we blijven evalueren. Partij-
en in het sensorcluster staan op afstand, maar zijn nog in hoge mate afhankelijk van overheidsbijdra-
gen. Dat betekent dat de afstand ook niet te groot mag worden. Een heel concreet voorbeeld: in de 
Raad van Toezicht van INCAS³ is een lid aangewezen door de betrokken overheden. Bij Sensor Uni-
verse is dat niet het geval. Bij een vervolg van Sensor Universe is het streven ook daar een door de 
overheden aangezocht lid in de Raad van Toezicht te benoemen: afstand met betrokkenheid en een 
zekere mate van controle. 
 
4. Financiën 
 
Sensor Universe heeft geen zelfstandige inkomsten. Sensor Universe zal de provincie daarom voor-
lopig een jaarlijkse bijdrage blijven kosten. Op dit moment is die jaarlijkse bijdrage circa € 225.000,-. In 
de voorgestelde afgeslankte organisatie zou Sensor Universe ten behoeve van programmamanage-
ment voor de campus en de branding en lobby van het cluster jaarlijks in totaal circa € 550.000,- kos-
ten. Hiervan zou bijna de helft gesubsidieerd kunnen worden uit het nieuwe EFRO-programma of uit 
REP-middelen.  
De provincies Groningen en Friesland dragen nu elk zo’n € 57.000,- per jaar bij aan Sensor Universe. 
Dit zou in de toekomst niet heel veel minder hoeven te worden, gegeven de bijdragen van Drenthe in 
Energy Valley en Wetsus. Binnen de SNN-structuren hebben we met Sensor Universe een tegenhan-



   2013-568-9 
 

 

ger van Energy Valley, Wateralliantie, HANN en straks ook nog een clusterorganisatie voor Agribusi-
ness/BBE. Door het meefinancieren van de drie provincies in alle organisaties is er een gezamenlijk 
draagvlak voor de noordelijke pieken. 
Van de gemeente Assen wordt verwacht dat deze zal blijven meefinancieren in Sensor Universe. Ook 
met de andere huidige financiers van Sensor Universe zullen we tot vervolgbijdragen proberen te ko-
men. De provincie Drenthe zou dan ongeveer € 175.000,- per jaar kwijt zijn.  
INCAS³ vraagt een eenmalige storting in het eigen vermogen van € 2,8 miljoen. Ook bij projecten die 
door INCAS³ zullen worden ingediend zijn bijdragen van de provincie nodig. Indien mogelijk zal zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt worden van Europese middelen of REP. Cofinanciering van individuele 
projecten door de provincie kan uit de reserve cofinanciering Europese programma’s. 
Sensor City zou na 2013 een projectorganisatie moeten zijn die het meetwerk beschikbaar stelt aan 
bedrijven en kennisinstellingen. Idealiter zouden de opbrengsten daaruit voldoende moeten zijn om 
een directeur uit te betalen. Op dit moment is Sensor City daarvoor echter nog niet ver genoeg ont-
wikkeld. Het netwerk ligt er straks wel, maar de organisatie zelf moet nog verder groeien. De overhead 
van Sensor City zal ongeveer op € 200.000,- per jaar liggen de komende jaren, waarbij het streven is 
de overheidsbijdrage jaarlijks af te bouwen. De activiteiten van Sensor City zullen bestaan uit het ont-
wikkelen en werven van projecten. Hiervoor kan een nieuw subsidietraject worden gestart, waarbij 
gebruik gemaakt kan worden van Europese middelen of REP. Daarmee kan de bijdrage van gemeen-
te en provincie beperkt worden tot ieder ruwweg € 100.000,- per jaar tot en met 2018, waarbij als ge-
zegd in de jaren een afbouw is voorzien. Die afbouw zou dan moeten worden gecompenseerd door 
inkomsten uit projecten die gebruik gaan maken van het netwerk. 
De Sensor Campus voldoet aan de voorwaarden voor medefinanciering vanuit (voorheen centraal) 
REP. Eerste berekeningen van de RO-groep geven aan dat de kosten bij de huurvariant de eerste 
jaren (programmamanagement, acquisitie en marketing, regie campusmanagement) circa € 625.000,- 
kosten. De provinciale bijdrage zal naar verwachting minder zijn dan € 100.000,- per jaar. 
Het Hanze Institute of Technology zal middelen moeten mobiliseren voor het verder versterken van 
het expertisecentrum, de domeingerichte uitbouw van de masteropleiding en de continuering van de 
(internationale) wervingsactiviteiten. In het hiervoor te ontwikkelen plan kunnen gemeente of provincie 
meedenken. De HIT is op dit moment vooral gebaat bij goede omstandigheden, waaronder de  
Sensor Campus, voorzieningen voor studenten enz.  
De campus zou er overigens aan bij moeten dragen dat een deel van de overhead van de individuele 
organisaties gedeeld kan worden met elkaar, waardoor de totale jaarlijkse overheadkosten iets lager 
uit zouden kunnen komen. Een periode van vijf jaar is een lange periode waarin niet alle ontwikkelin-
gen zijn te voorspellen. In geval van majeure wijzigingen of nieuwe inzichten zullen GS deze opnieuw 
aan uw staten voorleggen.  
 
Overzicht totale geschatte kosten voor provincie van sensorcluster tot en met 2018 

 Jaarlijkse bijdrage provincie Cumulatief provincie 2014-2018 

Sensor Universe 175.000 875.000 

Sensor City 100.000 500.000 

Sensor Campus 100.000 500.000 

Totaal subsidie 375.000 1.875.000 

   

Revolverend   

INCAS³ 0 2.800.000 

 
De bovenstaande kosten kunnen worden gedekt uit de reserve VES. Naast deze kosten zullen we 
moeten blijven cofinancieren in individuele projecten. De dekking daarvoor zit in de reserve cofinancie-
ring Europese programma’s. 



   2013-568-10 
 

 

5. Resultaten 
 
De in deze nota voorgestelde financiering schept een verwachting naar de toekomst. De samenleving 
mag resultaten verwachten van deze investering. Tussen 2006 en 2008 zijn we een traject gestart dat 
moet uitmonden in een bloeiend sensorcluster in Drenthe. Doel is dat het cluster een voedingsbodem 
wordt voor innovatie en een aanjager van hoogwaardige werkgelegenheid. Daarbij zoude aansluiting 
met het MKB behouden moeten worden. Uiteindelijk zit daar de werkgelegenheid in Drenthe.  
Van de doelen die we ons vijf jaar geleden hebben gesteld is een aantal gerealiseerd. Dat zijn met 
name doelen op projectniveau. Voor de komende vijf jaar streven we er naar, dat de resultaten boven 
dat projectniveau gaan uitstijgen. Dat zal zeker niet gemakkelijk zijn en vergt een langjarige inspan-
ning van alle betrokken partijen. 
 
De voortrekkersrol die de overheden de afgelopen jaren gespeeld hebben bij het aanjagen van de 
clusterontwikkeling zal afnemen en meer overgenomen moeten worden door andere partijen. De ko-
mende periode zullen business cases worden ontwikkeld die moeten leiden tot toonaangevende sen-
sortechnologieprojecten. De aansluiting met de economische ontwikkelingen wordt gewaarborgd door 
deze business cases bij voorkeur aan te sluiten bij noordelijke speerpunten en bij het topsectorenbe-
leid van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De relevante sectoren zijn 
energie, water, agrofood, life sciences en healthy ageing. Verder is het van belang startende bedrijven 
te stimuleren en bedrijven bij hun doorgroei te ondersteunen via een incubator. Op termijn zou de 
incubator geïncorporeerd moeten worden in de Sensor Campus. Dit alles zou ertoe moeten leiden dat 
er in 2018 een zo goed als zelfstandig cluster staat dat samen met het bedrijfsleven met innovatie een 
significante bijdrage levert aan de Drentse economie. 
 
Van de betrokken overheden mag naast ondersteuning van het cluster worden verwacht dat ze toe-
zien op het behalen van die resultaten en op het efficiënt en effectief besteden van overheidsgeld. GS 
zullen uw staten hierover blijven informeren via de planning- en controlcyclus. 
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Provinciale staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 20 maart 2013, kenmerk 
12/3.7/2013002243; 
 
 
BESLUITEN: 
 
 
I. de komende jaren te blijven inzetten op verdere ontwikkeling van het sensorcluster; 
 
II. de stichting Sensor Universe ter overbrugging van een tijdelijk liquiditeitstekort een aanvullend 

voorschot op de subsidie te geven in de vorm van een renteloze lening van € 620.000,--; 
 
III. een bedrag van € 2,8 miljoen aan de stichting INCAS³ te verstrekken; 
 
IV. in te stemmen met een bijdrage van in totaal € 1,875 miljoen voor de overige onderdelen van 

het sensorcluster voor de periode 2014-2018; 
 
V. in te stemmen met het dekken van de financiële gevolgen van de onder 2 tot en met 4 ge-

noemde bedragen uit de reserve Versterking Economische Structuur. 
 
 
Assen, 17 april 2013 
 
 
 
Provinciale staten voornoemd, 
 
 
 
 
   , griffier       , voorzitter 
 
coll. 




