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Motie: Universiteit van het Noorden

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op 3 juli 20t9,ter behandeling
van Statenstuk 2019-893, inzake Voorjaarsnota 2019.

Gelezen/gezien:
- het Coalitieakkoord "Drenthe mooi voor elkaar!" 20t9-2023, waarin bij het

thema regionale economie en werkgelegenheid staat: "in ons
arbeidsmarktbeleid willen we aandacht voor de kennisoverdracht van oudere
naar iongere werknemers via een gilderegeling. We willen jongeren aan onze
provincie binden" (p. 16) en onder het kopje uitdagend onderwijs: "we
stimuleren een zo compleet mogelíjk onderwijsaanbod, in elk geval op het gebied
van zorg, techniek en ICT", evenals toerisme (p.1-T);

- het regionaal belang van sterke steden, de HEMA-gemeenten, als
verzorgingsplaats in het Coalitieakkoord ook met klem wordt benoemd (p.
10);

Het jubileumboek "Universiteit van het Noorden: vier eeuwen van academisch
leven in Groningen", deel L en2, van Klaas van Berkel;

Drenthe met Astron /Lofar al jarenlang een aan de Rijksuniversiteit Groningen
verbonden wereldbekend instituut op het gebied van radio-astronomie kent;
(zie www.astron.nl);

Het rapport Trots, trend en traditie in het Noorden, de samenhang tussen
innovatie en identiteit in de Noord-Nederlandse economie, van Engbert
Boneschansker en Gert-Jan Hospers, Leeuwarden 2009;

Overwegende dat:
Tijdens de bijeenkomst regiovisie Groningen-Assen (RGA) op 23 mei 2019 voorzitter
fouke de Vries van het College van Bestuur (CvB) van de Rijksuniversiteit Groningen
(RuG) aangaf de RuG te willen ontwikkelen naar een Universiteit van het Noorden. De
geTnitieerde opleidingen in Leeuwarden werden toen als voorbeeld gesteld. De heer
De Vries benoemde ook mogelijkheden in Drenthe, met name in de HEMA-gemeenten.
Het CvB van de RUG is bereid daarin te investeren. De RGA laat dit leiden tot een
Toekomstagenda. Zie ook www.regiogroningenassen.nl



Besluit:
7. GS te verzoeken om te anticiperen op het aanbod van de RuG en in gesprek te

gaan met betrokken partijen, d.w.z. met vertegenwoordigers van RuG, maar
ook met vertegenwoordigers van instellingen voor MBO en HBO;

2. GS te verzoeken het besluit onder punt 1 te laten leiden tot gezamenlijk
gedragen actie van de betrokken partijen;

3. GS te verzoeken medio december 2019 over de resultaten van punt 1 en 2 te
rapporteren aan PS;

en gaat over tot de orde van de dag,
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