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Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben op 29 november 2016 ingestemd met een eenmalige bijdrage van

€ 1.000.000,-- voor het project Added. De bijdrage wordt ten laste gebracht van het

budget voor het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), waarbij€ 500.000,-- uit de

rijksbijdrage (decentraal) en € 500.000,-- uit de provinciale cofinanciering Regionaal

Economisch Programma.

Mede door de inspanningen van de Taskforce Philips Emmen heeft Philips vorig jaar

een overnamekandidaat voor productielocatie Philips Emmen gevonden, namelijk het

bedrijf Chezz. Chezzzelf gaatop de locatie Emmen nieuwe slimme verlichtingsarma-

turen inclusief diensten ontwikkelen en produceren onder de naam Sustainder. Met

die productiekanChezz een deelvan de huidige Philíps-locatie vullen en personeel

aan het werk houden. Daarnaast wil Chezz de Philipsfabriek ombouwen tot een ge-

deelde Smart Factory met een Smart-lndustry-lncubator. Dit initiatief heeft de project-

naam Added.

Added wordt opgezet als een basisfabriek, waar andere maakbedrijven hun produc-

tieproces kunnen ontwikkelen en waarop ze kunnen aansluiten. Added wordt daarmee

de eerste gedeelde slimme fabriek in Nederland en voor zover bekend ook daarbui-

ten. Grote bedrijven kunnen vaak hun eigen Smart Factory optuigen, maar voor klei-

nere bedrijven is de drempel veelte hoog. Added brengt de Smart Factory binnen

handbereik van het mkb.
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Added bestaat uit een gemeenschappelijke ontwikkel-, test- en vooral productie-

locatie. ln de ultieme Smart Factory kunnen maatwerkproducten worden gemaakt
tegen de kostprijs van massafabricage en kunnen verschillende producten kriskras
door elkaar heen worden gemaakt. Het opzetten van een Smart Factory vergt hoge
investeringen en nieuwe competenties van de maakbedrijven. ln de gedeelde Smart
Factory kunnen bedrijven dit soort processen op kleinere schaal uitproberen. Ook het
organisatiemodel en samenwerkingsvormen tussen bedrijven en kennisinstellingen
kunnen hier uitgeprobeerd worden. Zodra zij de principes onder de knie hebben en
productie op grotere schaal gaan doen, vertrekken zij uit de gemeenschappelijke
fabriek om weer plaats te maken voor nieuwe bedrijven.
De opzet bestaat uit een centrale basisinfrastructuur voor de productie en assemblage
van elektronica. Daarnaast komen er voor verschillende producenten steeds speci-
fieke aanvullende faciliteiten.

Naast deze gedeelde Smart Factory krijgt Added een incubator waar de kennis bijeen
wordt gebracht over slimme producten en slim produceren. De incubator bestaat uit
een Smart-lndustry-laboratorium waar bedrijven terecht kunnen voor expertise om
producten intelligent te maken en een testfaciliteit om op kleine schaal slimme pro-

ductieprocessen te ontwikkelen en te testen. De incubator zorgt ook voor begeleiding,
coaching en matchmaking voor minimaal zestig bedrijven in de eerste drie jaar.

Stenden Hogeschool is van plan om met haar techniekopleiding deel te nemen aan
Added. Daarnaast is Added genomineerd om een officieel Fieldlab te worden op de
Nationale Smart-lndustry-Agenda.

Added zal Zuidoost-Drenthe een sterke economische en innovatieve boost geven en
daarmee een centrale plaats innemen in de initiatieven rondom de Vierkant-voor-
Werk-regio. Dit draagt bij aan gedeeltelijk behoud van werkgelegenheid voor werk-
nemers van Philips Emmen op korte termijn en biedt mogelijkheden voor nieuwe
werkgelegenheid op de wat langere termijn. Added begint met ca 13 fte en moet na

drie jaar zeker 100 fte opgeleverd hebben, maar de verwachting is dat dit meer dan
het dubbele kan worden. Wij zullen onze subsidie gefaseerd ter beschikking stellen en
koppelen aan daadwerkelijk gerealiseerde werkgelegenheid.
ln Vierkant voor Werk is de ambitie uitgesproken dat de regio uitgroeit tot vestigings-
regio voor specialistische en hoogwaardige maakindustrie. Added kan een nieuwe
basis bieden voor afkalvende industrie in de regio in de vorm van kennis- en concept-
ontwikkeling op het gebied van lndustrie 4.0.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw D. Siegers, e-mailadres
d.siegers@drenthe.nl of mevrouw M. Leijn, e-mailadres m.leijn@drenthe.nl.

Op grond van artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe
kunnen wij pas een besluit nemen over verlening van incidentele prestatiesubsidies

van € 150.000,-- en meer nadat uw Staten eventuele wensen en bedenkingen hier-
over ter kennis van ons hebben kunnen brengen. Dit is de zogenoemde 'voorhang-
procedure'.
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Wij vezoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wij zien uw reactie
graag uiterlijk in de eerstvolgende commissievergadering/vergadering van uw Staten
tegemoet.

Hoogachtend

Gedeputeerde Drenthe,

secretaris

we/coll.
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