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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake dreigend

faillissement van het lnfoversum

Geachte heer Nijmeijer,

ln uw brief d.d.27 oktober hebt u een aantal vragen gesteld over het dreigend faillis-
sement van het lnfoversum. lnmiddels is bekend, dat de Stichting lnfoversum op

20 november 2015 het faillissement heeft aangevraagd. Uw vragen beantwoorden wij

als volgt.

Vraaq 1

Wat is het aandeel van de provincie Drenthe in de gezamenlijke besteding met de
provincie Groningen van € 850.000,00?

Antwoord 1

ln 2009 hebben Gedeputeerde Staten Drenthe een subsidieverleningsbe-
schikking afgegeven van € 100.000,00 als cofinanciering voor het project

Target.

De totale omvang van dit project bedraagt € 30.000.000,00.

Vraao2
Hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe indertijd een subsidie verleend aan de

totstandkoming van het lnfoversum?
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Antwoord 2
Nee, onze subsrdie is bedoeld voor de kennisverspreiding van het project

Target. Dit project heeft tot doel te komen tot een economisch cluster
se nsori nform atie sy ste me n, d at n ie uwe moge I ij khe d e n sche pt voor d ata be he e r
in gevalvan grote hoeveelheden data.

ln februari 2012 hebben wfi van de Rijksuniversiteit Groningen de vraag ge-

kregen of het op grond van de afgegeven subsidieverleningsbeschikking toe-
gestaan is maximaal de helft van de door de provincie beschikbaar gesfe/de

cofinanciering in te zetten ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten via het
lnfoversum in Groningen. Het betreft hier niet de bouw van het lnfoversum,

maar onder andere wel een deel van de technologische inrichting daarvan ten

behoeve van voorlichtingsactiviteiten. De bouw van het lnfoversum valt buiten

het Target-project.

Vraao 3

Zo ja, hoe groot is het bedrag geweest en onder welke voonruaarden is de subsidie
toegekend?

Antwoord 3
Wij hebben dus geen subsrdie verleend aan het lnfoversum, maar aan het
project Target. Een deel van de voorlichtingsactiviteiten van het project Target

heeft plaatsgevonden via het lnfoversum.

Het bedrag daf rs besfeed aan voorlichting via het Infoversum is maximaal
€ 50.000,00 (maximaal de helft van onze bijdrage van € 100.000,00 aan

Target). Overigens moet het project Target nog worden afgerekend.

Het verzoek om een gedeelte van de suösldre in te zetten ten behoeve van

voorlichtingsactiviteiten via het lnfoversum hebben wij getoetst aan de suösr-

dievoorwaarden in onze beschikking voor Target. Wij zijn tot de conclusie ge-

komen dat het verspreiden van kennis uit het Target-project door het
lnfoversum past binnen deze voorwaarden.

Hiervan hebben wfi de Rijksuniversiteit Groningen op de hoogte gesfe/d.

Vraag 4
Hoeveel geÏnvesteerde publieke middelen gaan verloren door een faillissement van

het lnfoversum?

Antwoord 4
Dit is b'tj ons niet bekend. Zoals hierboven aangegeven, stonden de bouw en

ook de exploitatie van het lnfoversum los van het project Target.

Vraaq 5
ls de provincie Drenthe nog op andere wijze betrokken (direct of indirect) bij activitei-

ten die gelieerd zijn aan het lnfoversum? Vinden deze activiteiten doorgang na het

faillissement van lnfoversum?

Antwoord 5

W'tjzijn verder niet betrokken bij activiteiten van het lnfoversum.





	  

	  

Aan	  de	  voorzitter	  van	  Provinciale	  Staten	  van	  Drenthe,	  	  

De	  heer	  J.	  Tichelaar	  	  

Postbus	  122	  
9400	  AC	  Assen	  	  

Onderwerp:	  Schriftelijke	  vragen	  ex	  artikel	  41	  RvO,	  inzake	  dreigend	  faillissement	  van	  het	  Infoversum	  te	  
Groningen	  

Assen,	  27	  oktober	  2015	  

Geachte	  heer	  Tichelaar,	  

In	  het	  Dagblad	  van	  het	  Noorden	  wordt	  met	  enige	  regelmaat	  gesproken	  over	  een	  dreigend	  faillissement	  van	  het	  
Infoversum	  te	  Groningen.	  Het	  prestigieuze	  koepeltheater	  is,	  na	  bijna	  een	  jaar,	  nagenoeg	  failliet	  en	  het	  Dagblad	  
van	  het	  Noorden	  kopte	  vandaag:	  ‘Wat	  te	  doen	  met	  het	  Infoversum?’.	  	  

Het	  Infoversum	  is	  destijds	  in	  het	  kader	  van	  het	  Target-‐project	  met	  behulp	  van	  diverse	  subsidiestromen	  tot	  
stand	  gebracht.	  Ook	  de	  provincie	  Drenthe	  is	  hierbij	  nauw	  betrokken	  geweest	  en	  heeft	  hieraan	  ook	  financieel	  
aan	  bijgedragen.	  In	  het	  rapport	  van	  de	  Noordelijke	  Rekenkamer	  “Naar	  een	  noordelijke	  kenniseconomie”	  uit	  
2013	  staat	  het	  volgende	  geschreven:	  

Opvallend	  is	  een	  initiatief	  van	  Target	  om	  de	  technologie	  te	  visualiseren	  en	  te	  valoriseren:	  het	  zogeheten	  
‘Infoversum’.	  De	  provincie	  Drenthe	  heeft	  aangegeven	  dat	  de	  bouw	  van	  het	  Infoversum	  extern	  gefinancierd	  
wordt;	  een	  klein	  deel	  valt	  onder	  de	  post	  ‘communicatie	  en	  kennisverspreiding’	  van	  het	  project	  Target.	  
Het	  plan	  voor	  de	  activiteiten	  die	  zullen	  plaatsvinden	  in	  het	  Infoversum	  wordt	  onder	  de	  PR	  en	  
communicatieactiviteiten	  geschaard,	  waaraan	  de	  provincie	  Drenthe	  en	  Groningen	  gezamenlijk	  €	  850.000,–	  
hebben	  besteed.	  	  

Naar	  aanleiding	  hiervan	  heeft	  de	  fractie	  van	  GroenLinks	  de	  volgende	  vragen:	  	  

1. Wat	  is	  het	  aandeel	  van	  de	  provincie	  Drenthe	  in	  de	  gezamenlijke	  besteding	  met	  de	  provincie	  Groningen	  
van	  €	  850.000?	  

2. Hebben	  Gedeputeerde	  Staten	  van	  Drenthe	  indertijd	  een	  subsidie	  verleend	  aan	  de	  totstandkoming	  van	  
het	  Infoversum?	  	  	  

3. Zo	  ja,	  hoe	  groot	  is	  het	  bedrag	  geweest	  en	  onder	  welke	  voorwaarden	  is	  de	  subsidie	  toegekend?	  
4. Hoeveel	  geïnvesteerde	  publieke	  middelen	  gaan	  verloren	  door	  een	  faillissement	  van	  het	  Infoversum?	  
5. Is	  de	  provincie	  Drenthe	  nog	  op	  een	  andere	  wijze	  betrokken	  (direct	  of	  indirect)	  bij	  activiteiten	  die	  

gelieerd	  zijn	  aan	  het	  Infoversum?	  Vinden	  deze	  activiteiten	  doorgang	  na	  het	  faillissement	  van	  
Infoversum?	  

6. Heeft	  een	  mogelijk	  faillissement	  invloed	  op	  andere	  onderdelen	  van	  het	  Targetproject	  en	  loopt	  de	  
provincie	  daarbij	  nog	  meer	  risico’s?	  

Namens	  de	  fractie	  van	  GroenLinks	  Drenthe	  

Henk	  Nijmeijer	  


