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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de voortgang van de Bedrijvenregeling Vierkant voor
Werk (nu: Bedrijvenregeling Dutch TechZone) ter uitvoering van het besluit dat uw
Staten op 16 december 2016 hebben genomen.

Op 16 december 2016 hebt u met het Statenstuk 2016-765 besloten om € 5,5 miljoen
beschikbaar te stellen voor de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk en € 2 miljoen
voor overig Drenthe. Bijeen positieve evaluatie van de Bedrijvenregeling Dutch
TechZone in 2018 is € 1 miljoen additioneel uit VES nodig. Het totaalbedrag van de
bedrijvenregeling is daarbij aangemerkt als programmabudget voor de periode
2017-20',19.

Evaluatie bedrijvenregeling begin 201 B

Op 1 maart 2017 is de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk opengesteld. ln de
'Bestuurlijke Afspraken Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk' van 12 januari 2017
is afgesproken om de bedrijvenregeling begin 2018 te evalueren. ln bijlage 1 is het
evaluatierapport opgenomen. De regeling blijkt een sterke bijdrage te hebben ge-
leverd aan de doelstelling van economische structuurversterking met een investe-
ringsimpuls van € 60 miljoen en een werkgelegenheidsimpuls van 405 arbeidsplaat-
sen in 2017. lnhoudelijk is er aanleiding geweest om op een aantal punten scherpere
keuzes te maken en de criteria en puntentelling te verhelderen en te vereenvoudigen.

Door de inhoudelijke aanpassingen is de regeling eenvoudiger
De huidige regeling Vierkant voor Werk probeert te veel doelen te dienen en wordt
daarmee op onderdelen ondoorzichtig of onnodig gecompliceerd voor bedrijven.
Daarom is onder meer een aantal criteria aangescherpt en nader gedefinieerd. Dit
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schept duidelijkheid voor zowel subsidieaanvragers als subsidiënt. Gelet op het zeer
beperkte gebruik van de Rentekortingsregeling (RKR) en de huidige situatie op de
financieringsmarkt wordt deze niet langer opgenomen in de aangepaste Bedrijven-
regeling. Daarnaast is gebleken dat een aantal bedrijven voor verschillende deelrege-
lingen een aanvraag hebben ingediend, wat ten koste is gegaan van de effectiviteit
van het beschikbare budget. Door het niet langer mogelijk maken van het combineren
van de Regionale lnvesteringssteun Drenthe (RlD) en de midden- en kleinbedrijf
(mkb) Arbeidsplaatsenregeling (APR) is de verwachting dat in de toekomst het
budget van de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk effectiever kan worden ingezet.
Vanaf publicatie (1 1 juni 2018) zal de nieuwe regeling in werking treden. Deze
vervangt de huidige Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk. Omdat de oude regeling
niet meer opengesteld is, wordt geen overgangsrecht opgenomen.

Er ontstaat binnen de bedrijvenregeling meer ruimte voor mkb
Uit de evaluatie blijkt dat een groot deel van de verleende subsidies in 2017 aan grote
ondernemingen is toegekend (ca 40o/o). Hierdoor was het budget vrij snel uitgeput.
Daarom is in de aangepaste regeling het maximale subsidiebedrag van grote onder-
nemingen verlaagd van € 1 miljoen naar € 400.000,--. Daarnaast wordt de ondergrens
voor de minimale subsidiabele kosten binnen de RID voor mkb verlaagd van
€ 500.000,-- naar € 350.000,--, aangezien de huidige drempel van € 500.000,- door
voornamelijk het kleinbedrijf als zeer hoog ervaren wordt. Door de drempel te verlagen
wordt de mogelijkheid gecreëerd dat meer mkb-bedrijven gebruik kunnen maken van
de RlD.

De procedurele aanpassingen in de vorm van een tender leiden tot kwalitatief betere
gehonoreerde aanvragen bij subsidieverlening
De bestaande regeling ging uit van een molenaarsprincipe. ln de praktijk was de re-
geling direct na openstelling overtekend, waardoor er een loting moest plaatsvinden

ten aanzien van de volgorde van behandeling van aanvragen die op 1 maarl2017
waren ingediend. Uit de evaluatie bleek dat een loting niet leidt tot honorering van de
meest kwalitatief hoogwaardige aanvragen. Daarom is bij de aangepaste regeling ge-
kozen voor het tender-principe. Hierbij wordt de bedrijvenregeling opengesteld voor
een bepaalde periode (na ruime periode van uitgebreide voorlichting), waarna alle
projecten worden beoordeeld en de best scorende projecten - mits het budget toerei-
kend is - subsidie krijgen toegekend.

Eco no m i sche str u ctu u rve r ste rki ng
Met de aangepaste Bedrijvenregeling Dutch TechZone willen wij het mkb in de regio
nog meer faciliteren en kwalitatief de beste aanvragen honoreren, waardoor verdere
versterking plaatsvindt van de economische structuur van de Dutch TechZone regio.

Voorhangprocedure

Op l6 december 2016 hebt u met het Statenstuk 2016-765 besloten tot het afzien van
de in artikel 1.3, vierde lid van de ASV neergelegde procedure van wensen en beden-
kingen bij subsidiering door ons college groter dan € 150.000,--. Dit besluit ziet ook op
de onderhavige regeling en sluit ook aan bij het Statenstuk'Toepassing voorhangpro-
cedure ASV bij subsidieregelingen' dat in de Statenvergadering van I 1 juli 2018 wordt
behandeld. De subsidieregeling wordt namelijk door het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN) uitgevoerd en het budget is naast de bijdrage van de
provincie afkomstig van de deelnemende gemeenten en het Ministerie van Econo-
mische Zaken en Klimaat.
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Wij hebben de regeling op basis van de evaluatie aangepast. Aanvragen kunnen
worden ingediend vanaf 1 1 juni 2018 tot 1 oktober 2018.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

a.r. voorzitter

Bijlage: Evaluatie Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk (BRVvW) 2017
km/coll. j
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lnleiding
Met ingang van 1 maart 2OI7 is in het gebied van de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen

een stimuleringsregeling van kracht onder de naam Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk (BRVvW).

Deze regeling is door de Provincie Drenthe ¡ngesteld in nauw overleg en met instemming van de

colleges en raden, de drie betrokken gemeenten en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De regeling is een uitvloeisel van het Economisch Programma 2OI7 - 2O2L 'Voor een sterke en

innovatieve regio Vierkønt voor Werk' van de Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein. Ter

uitvoering van dit programma is door het Ministerie van Economische Zaken, provincie Drenthe,
gemeente Coevorden, gemeente Emmen, gemeente Hardenberg en gemeente Hoogeveen een

samenwerkingsovereenkomst Vierkant voor Werk gesloten waarin zij afspraken hebben gemaakt over
hun (financiële) bijdragen. Onderdeel van deze samenwerkingsovereenkomst is de realisatie van de

Bed rijven regeling Vierkant voor Werk,

Het hierboven genoemde programma geldt tevens voor de gemeente Hardenberg in Overijssel, waar
als gevolg van de Europese regels omtrent staatssteun n¡et aan de gekozen invulling van de

bedrijvenregeling kon worden meegedaan. De BRVvW richt zich op economische structuurversterking
in de Vierkant voor Werk-regio door een bijdrage te leveren aan projecten van ondernemingen gericht

op uitbreiding, vestiging, diversificatie of wijziging van de bedrijfsactiviteiten binnen het gebied. Deze

projecten moeten bijdragen aan werkgelegenheid, verbetering van de economische structuur en

innovatie.

Bij de totstandkoming van de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk is in het Bestuurlijk Overleg (BO)

Vierkant voor Werk een kader overeengekomen en vastgesteld waarmee de uitvoering van de regeling

in het eerste kwartaal 20L8 wordt geëvalueerd. Binnen het proces van evaluatie is PNO verzocht om

de door het SNN en het programmabureau Dutch TechZone (DTZ) uitgevoerde (cijfermatige) evaluatie
te voorzien van een oordeel, waarbij gelet moet worden op de consistentie van de getrokken

conclusies, in relatie tot de doelstelling van de regeling.

Daarnaast is een onderbouwd advies gevraagd over de wijze waarop de regeling zou moeten en/of
kunnen worden aangepast met behoud van de algemene doelstelling. Daarbij moet aandacht worden
gegeven aan de aspecten en partijen benoemd in het document 'Opdrochtverlening evoluatie
Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk 2017'. Het advies zal vervolgens door GS aan het Bestuurlijk
Overleg ter beschikking worden gesteld. Het Bestuurlijk Overleg stelt op haar beurt de evaluatie ter
beschikking aan de Program Board Dutch TechZone, die voor de bespreking binnen de Board de

voorzitters van de ondernemersverenigingen in het werkgebied consulteert,

Ten behoeve van het uitvoeren van deze opdracht zijn door PNO Ondernemingen B.V. (verder PNO)

de volgende acties ondernomen:
- Bestudering van het rapport Economisch Progrommo 2017 - 2027 Voor een sterke en

innovotieve regio Vierkant voor Werk van de Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein.
- Bestuderingvan BedrijvenregelingVierkantvoorWerkzoalsop23februari20LTgepubliceerd

in het Provinciaal Blad van de provincie Drenthe Nr. 858.
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Bestudering door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland opgestelde Ropportoge (en

bijlagen) Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk van L5 januari 2018;

Bestudering door Dutch TechZone opgestelde Evoluatie Bedrijvenregeling Vierkont voor Werk
2017;

Bestudering opd rachtverlening Evaluat¡e Bedrijvenregeling 20L7;

Gesprek met mevrouw E. Vos, de heer K. van Rosendal en mevrouw J. de Waay van het

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) op L9 januari 2OL8;

Gesprek met de heer G. Bax van de Adviescommissie Vierkant Voor Werk (VVW) op 24 januari

20L8;
Gesprek met de heer P. Stoker (gemeente Emmen), de heer J. Bisschop (gemeente

Hoogeveen), mevrouw M. Sijben (gemeente Coevorden) en de heer E. Hoppenbrouwer
(provincie Drenthe) op 25 januari 2018;
Gesprek met de heer A. van Dijk van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

op 31 januari2OIS;

Gesprek met de heer T. Sleeking (programmabureau Vierkant voor Werk), de heer A. van Dijk

(EZK), de heer P. Stoker (gemeente Emmen), mevrouw M. Sijben (gemeente Coevorden) en

de heer E. Hoppenbrouwer (provincie Drenthe) op I februari 20L8

Alle gesprekken zijn gevoerd door 2 consultants van PNO.

Verantwoord¡ng
De evaluatie is uitgevoerd in de periode van L5 januari 2018 tot en met L3 februari 2018 en heeft

uitsluitend betrekking op de VvW-projectperiode van L maart 2OI7 tot en met 31 december 20L7. Alle
gesprekken met genoemde betrokkenen zijn gevoerd door 2 onafhankelijke consultants van PNO. Bij

het samenstellen van deze evaluatierapportage heeft PNO zich uitsluitend gebaseerd op de hierboven
genoemde gesprekken en informatiebronnen. ln dit kader wensen wij te benadrukken dat wij bij de

totstandkoming van onderliggende evaluatierapportage geen gesprekken hebben kunnen voeren met

afzonderlijke subsidieaanvragers danwel inzicht hebben gehad in specifieke toegekende en afgewezen
subsidieaanvragen. Bovendien hebben wij geen informatie over de (hoogte en detaillering van)

uitvoeringskosten van de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk 20t7, zodat wij in deze evaluatie geen

conclusies hebben getrokken omtrent de doelmatigheid in termen van uitvoering van de drie
deelregelingen afzonderlijk noch van de regeling als geheel.

A. Beoordeling cijfermatige evaluatie van SNN
ln de (cijfermatigel Evoluotie Bedrijvenregeling Vierkont voor Werk 2077 is aan de hand van het door
het Bestuurlijke Overleg vastgestelde evaluatiekader op verschillende onderdelen een oordeel
gegeven over de vraag of de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk in 2017 invloed heeft gehad op de

economische structuur van Vierkant voor Werk c.q. (sedert 1 januari 2018) Dutch TechZone. Hieraan

ligt de door het SNN opgestelde rapportage Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk van L5 januari 20L8
ten grondslag.
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Uit bovenstaande cijfers van het SNN blijkt dat er 55 aanvragen zijn inged¡end en dat er 28 zijn
gehonoreerd. Alleen deze 28 projecten zijn door het SNN geanalyseerd in het kadervan de evaluatie

van de BRVvW. De 28 projecten zijn ingediend door 17 unieke bedrijven.
Economische structuurversterking wordt in de BRVvW beoordeeld aan de hand van drie criteria, zijnde

de verankering in de regio, investering in opleidingsfaciliteiten en locatiekeuze. Een analyse van de 28

verleende projecten en 1.7 aanvragende bedrijven op de criteria van economische structuurversterking
levert onderstaande gegevens op.

Uit deze cijfers komt het beeld naar voren dat de BRVvW een grote tot zeer grote bijdrage levert aan

een versterking van de economische structuur. Echter, hier dienen de volgende kanttekeningen bij

geplaatst te worden:
- Binnen de APR kunnen geen punten worden verkregen voor verankering in de regio.
- Bovenstaande cijfers hebben enkel betrekking op de 17 unieke bedrijven die in totaal 28

projecten hebben ingediend die tevens zijn verleend.

- Voor een gedegen oordeel over de economische structuurversterking dienen ook de

afgewezen aanvragen te worden meegenomen. Hoewel de (cijfermatige) conclusies in de

evaluatie ons juist lijken, merken wij op dat het verleden heeft uitgewezen dat bij het trekken
van conclusies op basis van verleende subsidieaanvragen vraagtekens kunnen worden
geplaatst. Bij het concluderen én beoordelen van de effectiviteit van een regeling is het

eindresultaat van belang en zal derhalve moeten worden gekeken naar afgeronde

subsidieprojecten meer dan naar (tussentijdse) subsidieverleningen.

B. Beoordeling (eventuele) wijzíging en aanpass¡ng van de regeling
ln lijn met de in de opdrachtverlening Evaluatie Bedrijvenregeling 2017 opgenomen specifieke

evaluatiepunten worden onderstaand per punt onze evaluatie en advies gegeven.

Criteria economische structuurversterking Aantalprojecten %

Verankering in de regio 16 57

Op leid ingsfaci liteiten 26 93

Locatiekeuze 15 54

Criteria economische structuurversterking Unieke bedriiven %

Verankering in de regio L2 7T

Opleid ingsfaci liteiten 15 88

Locatiekeuze 9 53
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l. Beperking tot alleen MKB
De verschillende gesprekken over het al dan niet beperken van de BVvW tot uitsluitend MKB, danwel

het sterk limiteren van een maximale bijdrage aan grote ondernemingen laten een eenduidend beeld

zien. Alle geïnterviewden zijn namelijk van mening dat een te groot aandeelvan het totaal in 20t7 aan

verleende subsidies (namelijk €2.937.25O op €7.389.648) aan grote ondernemingen is toegekend.

Ondanks de onderkenning dat een subsidie in het besluitvormingsproces bij een grote onderneming
doorgaans een minder bepalende (doorslaggevende) rol speelt, wordt het volledig uitsluiten van grote

ondernemingen bij het merendeel van de betrokken instanties niet als wenselijk ervaren. Ook de

Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein onderstreept ...het belong van enkele grote en

beeldbepalende ondernemingen die de industriële ruggengroat vormen van de regionole economie.

Deze industriële grootbedrijven moeten worden gekoesterd en gestimuleerd om op te klimmen in de

waardeketen. De regio kon deze bedrijven sterker veronkeren door clustervorming, vernieuwing via

innovatieprojecten, koppeling met het MKB en met onderwijs op moat (leerlijn en flexibel modulair).

Advies
Wij adviseren de mogelijkheid voor grote ondernemingen om uitsluitend voor vestigingsprojecten een

beroep te doen op de deelregeling Regionale lnvesteringssteun Drenthe (RlD) te handhaven, maar wel
het maximale subsidiebedrag voor grote ondernemingen vergaand te verminderen tot €400.000.

Bovendien stellen wij voor om voor grote ondernemingen naast aftopping van het maximale

subsidiebedrag een staffeling van het subsidiepercentage in te voeren, bijvoorbeeld volgens

onderstaand schema:

Subsidiabele kosten Subsidiepercentage Maximale subsidie

€0-€1.000.000 IOo/o € 100.000

€ 1.000.000 - € 2.000.000 7,syo € 175.000

€ 2.000.000 - €4.000.000 s% € 275.000
> € 4.000.000 2,syo € 400.000

Tevens adviseren wij de minimale subsidiabele kosten binnen de RID voor MKB-ondernemingen te
verlagen naar €350.000 aangezien de huidige drempelvan €500.000 voor voornamelijk het kleinbedrijf

als zeer hoog ervaren kan worden, Door de drempel te verlagen wordt de mogelijkheid gecreëerd dat
meer MKB-bedrijven gebruik kunnen maken van de RlD.

ll. Franchise gebouwen én leegstand
De evaluatie toont aan dat het aanzetten tot het realiseren van een investering(sproject) in een

leegstaand bedrijfsgebouw door toekenning van vijf punten in de scorelijst over het algemeen als niet

doeltreffend wordt beschouwd.

Tevens doet zich hierbij de vraag voor of en in hoeverre in een periode van een aantrekkende

economie het overnemen van bedrijfspanden die langer dan een jaar zijn gesloten, noodzakelijk is.

Bovendien zijn leegstaande panden in voorkomende gevallen goedkoper dan nieuwbouw, hetgeen

wederom de vraag oproept om dit vanuit de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk (extra) te
bevorderen.
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Mocht de leegstand in de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen desondanks toch van dien

aard zijn dat een (extra) stimulans voor het betrekken van een leegstaand gebouw wenselijk is, dan

kan ervoor worden geopteerd de kosten van leegstaande panden voor 75Yo en niet leegstaande
panden c.q. nieuwbouw voor 50% subsidiabel aan te merken. Hierdoor ontstaat er naar ons inziens

een meer directe en effectievere prikkel voor ondernemingen om te investeren in leegstaande
gebouwen dan in de huidige regeling het geval is.

Advies
Ons advies is om het criterium 'lnvestering v¡ndt plaats in een leegstaond gebouw'uit de scorelijst te
ha len.

lll. Afschaffen RKR

Uit de evaluatie blijkt een beperkte toegevoegde waarde van de deelregeling Rentekortingsregeling
(RKR). Van het in 20L7 verleende subsidiebedrag is slechts t,9% (€137.I7L) aangewend voor deze

deelregeling. Er worden vraagtekens geplaatst bij de doeltreffendheid van de RKR. Op grond van zowel

de gesprekken als onze eigen conclusie wordt het voortzetten van de RKR als onwenselijk beschouwd.

De historische lage rentestand, de aftopping van het maximale (jaar)rentepercentage (in casu 6%l en

de verbeterde situatie op de financieringsmarkt worden hierbij als belangrijkste argumentatie
aangehaald.

Advies
Ons advies is om de deelregeling Rentekortingsregel¡ng niet langer op te nemen in de

Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk.

lV. Combinatie/cumulatie RID en APR

lnvesteringsregelingen zijn met name geschikt (gebleken) voor het tot stand brengen en vergroten van

de productiecapaciteit van kapitaalintensieve bedrijven. Dergelijke regelingen blijken weinig tot niet
bruikbaar te zijn voor bepaalde categorieën van dienstverleners en andere arbeidsintensieve

bedrijven. Veelal, met name in de call center en |CT-sector, zijn de investeringen in vaste activa

bescheiden(er) van omvang.

Advies
Op basis van de gevoerde evaluatiegesprekken adviseren wij om het combineren c,q. cumuleren van

de deelregeling Regionale lnvesteringssteun Drenthe (RlD) en Arbeidsplaatsenregeling (APR) in de

toekomst niet langer mogelijk te maken.

i. Het verdient onze sterke voorkeur dat een aanvrager kiest voor ofwel de RlD, danwel
de APR, maar een combinatie (cumulatie) van beide regelingen nimmer mogelijk is. ln

2OI7 is gebleken dat een aantal bedrijven bij verschillende deelregelingen een

aanvraag hebben ingediend, hetgeen ons inziens ten koste is gegaan van de

effectiviteit van het beschikbare budget. Door het niet langer mogelijk maken van het
combineren van de RID en APR is de verwachting dat in de toekomst het budget van

de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk effectiever kan worden ingezet.

ii. Een andere aanbeveling voor de RID houdt verband met de minimumdrempelscore (te

weten L0 punten) op het criterium Werkgelegenheid, wat betekent dat ten gevolge
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van het project tenminste vijf arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Deze ondergrens
sluit vooral een groot deel van de kleine ondernemingen (waar minder dan 50
werknemers werkzaam zijn) uit, hoewel groeipotentie (en banengroei) binnen deze

categorie ondernemingen fors is. Wij adviseren dan ook om voor kleine en micro
ondernemingen vier punten per gecreëerde arbeidsplaats toe te kennen. Aangezien
de bestaande regeling vereist dat een aanvrager stuwend moet zijn, voorzien wij
hierbij geen risico datverzorgende ondernemingen een succesvol beroep kunnen doen
op deze regeling.

Een derde aanbeveling is om naast het niet langer kunnen combineren van de RID en

APR de minimale totaalscore binnen de APR gelijk te trekken aan de RlD.

Arbeidsplaatsen zijn in beginsel mobieler dan gebouwen en machines en daarom
verdient het aanbeveling om de minimale totaalscore voor deze deelregeling gelijk te
schakelen aan de RlD.

V. Arbeidsplaatsbehoudlatenvervallen
De evaluatie heeft aangetoond dat er slechts in één project sprake is geweest van daadwerkelijke
subsidieverlening met het oog op behoud van werkgelegenheid. De praktijk wijst uit dat het voor zowel
een subsidieaanvrager als voor subsidiënt lastig is om bij indiening van de subsidieaanvraag en bij
vaststelling van de subsidie aannemelijk te maken dat ten gevolge van een project arbeidsplaatsen
worden behouden. Het feit dat er slechts twee aanvragen hiervoor zijn ingediend maakt dit eens te
meer duidelijk.

Advies
Omwille van de uitvoerbaarheid, meetbaarheid en controleerbaarheid adviseren wij om bij een

toekomstige openstelling geen punten (meer) toe te kennen voor behoud van arbeidsplaatsen.

Vl. Prioritaire sectoren
Nagenoeg alle gesprekspartners gaven aan dat in lijn met het Economisch Programma 2Ot7 - 2021,

'Voor een sterke en innovatieve regio Vierkant voor Werk'van de Commissie Vollebregt - Alberda van
Ekenstein het (blijven) inzetten van de regeling op de prioritaire sectoren HTSM, Chemie, Logistiek en

Chemie ook in de toekomst moet worden voortgezet. Het afwijken van deze l¡jn strookt niet met het
voeren van een consistent beleid om de gewenste economische structuurversterking in de VvW-regio
te realiseren.

Bij de (eerste) openstelling van de regeling was de verwachting dat het merendeel van de aanvragen
zouden worden ingediend door ondernemingen uit deze vier sectoren. ln 2017 hebben 11. unieke
bedrijven met 17 van de 28 gesubsidieerde projecten op het beoordelingscriterium 'versterking
prioritaire sectoren'gescoord. Op basis van deze cijfermatige uitkomsten komt de accentuering op
deze sectoren nog te beperkt tot uiting,

Onze evaluatie wijst uit dat alle betrokken organisaties moeite hebben met de interpretatie van met
name HTSM. Zie hiertoe ook aandachtspunt X.'Voorstellen om te komen tot een scherpere definitie
van HTSM en OOI'.
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Ook wordt het beter toespitsen op cross-overs binnen deze regeling door alle geïnterviewde personen
afgeraden. Een dergelijke doelstelling leent zich meer voor innovatieregelingen (zoals bijvoorbeeld de

door het SNN uitgevoerde EFRO Valorisatietender) dan investeringsregelingen. Bovendien wordt het
beoordelingskader hiermee uitgebreid met een nieuw toetsingscriterium dat door alle geïnterviewde
personen als onwenselijk wordt beschouwd.

Advies
Hoewel de regeling ook in de toekomst voldoende ruimte moet bieden om kwalitatief hoogstaande
projecten die seen relatie hebben met de prioritaire sectoren te ondersteunen is het daarom onze

aanbeveling om aan het belang van de prioritaire sectoren in de beoordeling ('scorelijst') een
zwaardere rol toe te kennen dan tot op heden het geval is.

Onze tweede aanbeveling is om een gedeelte van het beschikbare (resterende) budget vrij te maken
voor een separate lnnovotietender Vierkont voor Werk, waarbij het stimuleren van innovatie en

clustervorming door samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen centraal
dient te staan.

Vll. Kwetsbare groepen
Op basis van de door ons gevoerde gesprekken constateren wij dat de geïnterviewde personen

nagenoeg unaniem afraden om het in dienst nemen van werknemers u¡t kwetsbare groepen extra te
waarderen. Het maakt de regeling ongewenst complexer. Bovendien zijn voor dit beleidsdomein
andere (bestaande) subsidieregelingen beschikbaar, waardoor het nagenoeg geen toegevoegde
waarde heeft om door middel van de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk het in dienst nemen van

mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te bevorderen.

Advies
Ons advies is om geen extra waardering te geven voor het in dienst nemen van kwetsbare groepen

Vlll. Versterking onderwijs-infrastructuur
ln 2Ot7 hebben maar liefst 26 van de 28 projecten op het criterium 'Opleidingsfociliteiten voor
werknemers, inclusief aanbieden (prdkt¡jk) stoges en/of samenwerking met lokale/regionole
opleidingsinstellingen'gescoord. Het l¡jkt er derhalve op dat projecten relatief eenvoudig een positieve

score op dit criterium kunnen behalen.

Bovendien erkennen de gesprekpartners dat voor het versterken van de totale
onderwijs(kennis)infrastructuur de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk niet het geëigende

instrument is. Teneinde de kennisinfrastructuur in de Vierkant voor Werk regio te stimuleren, ligt het
gebruik maken van andere instrumenten, zoals de door het SNN uitgevoerde Open lnnovatie Cal/ meer
voor de hand. Zie hiertoe ook onze aanbeveling om naast voortzetting van de Bedrijvenregeling
Vierkant voor Werk een separate lnnovatietender Vierkant voor Werk tot stand te brengen,

Advies
Op basis van de gevoerde interviews adviseren wij om dit criterium op een striktere wijze te duiden,
bij voorkeur door middel van een digitaal criterium, wat wil zeggen dat er wel of niet op wordt
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gescoord. Concreet kan hierbij gedacht worden aan vooraf en achteraf meetbare criteria als het
aanwezig zijn van een (goedgekeurd)opleidingsplan, positieve beschikkingen van de Subsidieregeling
Praktijkleren en de aanwezigheid van een stagecoördinator binnen de onderneming. Dit zal in overleg
met de betrokken kennisinstellingen nader ingevuld moeten worden.

lX. Verankering in de regio versus locatiekeuze
Een stringentere definitie c.q. uitleg van de begrippen 'locatiekeuze' en'verankering'wordt door de

betrokken gemeenten, provincie, uitvoeringsinstantie SNN en de beoordelingscommissie als een

absolute noodzaak gezien omdat zich hierin een tegenstrijdigheid bevindt. Door een eenduidige, meer
enge uitleg kan worden voorkomen dat een aanvrager op zowel locatiekeuze als verankering scoort.

Advies
ln dit licht is ons advies om ook voor deze beide criteria eveneens digitale criteria te gebruiken.

Daarnaast adviseren wij om uitsluitend het criterium locotiekeuze van toepassing te laten zijn op
vestigingsprojecten en het criterium verankering op de overige projecten.

X. Definitie HTSM en OOI

Uit alle gesprekken komt naar voren dat het merendeel van de betrokken instanties moeite heeft met
de interpretatie en reikwijdte van deze definities. Aanscherping en objectivering van beide begrippen
is daarbij gewenst.

Advies
Ons advies is om de begrippen HTSM en OOI aan te scherpen en te objectiveren. Voor een nadere
duiding hiervan verwijzen wij naar onderstaand aandachtspunlC'Beoordelen puntentoekenning.

C. Beoordelen puntentoekenning
Uit de door ons gehouden interviews komt herhaaldelijk naar voren dat de huidige Bedrijvenregeling
Vierkant voor Werk een aantal begrippen (criteria) bevat die vragen om aanscherping en een heldere
definiëring. Scherpere definities schept duidelijkheid voor zowel subsidieaanvrager als subsidiënt en

voorkomt daarmee onnodige discussies, frustraties en mogelijke bezwaarprocedures. De behoefte aan

het overwegend hanteren van digitale criteria, dat wil zeggen dat er of wel, of niet op wordt gescoord

werd in de gesprekken als uitermate wenselijk beschouwd.

Advies
Ons advies is om te komen tot nadere objectivering van het merendeel van de in de scorelijst
gehanteerde criteria. Zonder uitputtend te zijn hebben wij onderstaand voor enkele van de huidige
criteria een richtinggevend voorstel gedaan om tot een beoogde objectivering te komen. De invulling

en uitwerking hiervan zal in samenspraak met de betrokkenen moeten worden uitgewerkt en getoetst
op onder meer haal- en uitvoerbaarheid.

l. (Verwachte)verankering in de regio (moximaal L5 punten)

Uit de gevoerde evaluatie kwam naar voren dat voor de beoordeling van de subsidieaanvragen
op dit deelcriterium het formuleren van heldere (meetbare) waarden raadzaam is. Om de
(verwachte) verankering in de regio te objectiveren kan bijvoorbeeld 7,5 punten worden
verkregen indien aangetoond kan worden dat75% van de werknemers van de onderneming
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woonachtig is in een straal van 30 kilometer om de vestiging van de onderneming. Een

vergelijkbare systematiek kan worden gehanteerd voor de toeleveranciers van de
onderneming.

ll. Opleidingsfaciliteiten voor werknemers, inclusief oanbieden (praktijk)stages en/of
samenwerking met lokale/regionale opleidingsinstellingen (moximaal 15 punten)

Voor dit deelcriterium kan bijvoorbeeld geopteerd worden voor de volgende
scoresystematiek:

i. Minimaal5%van de werknemers volgt een opleidingstraject via Hogeschool Stenden,
de ROC's Noorderpoort, Alfa College en Drenthe College, de Universiteit Twente (UT),

de Hanze Hogeschoolof de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) (5 punten);
ii. De onderneming beschikt over een opleidingsplan in combinatie met een stage-

/opleidingscoördinator (5 punten);
¡¡i. Overige acties om excellent vakmanschap in de onderneming te stimuleren (5 punten).

lll. Doadwerkelijke concurrentie Ìn het locatiekeuzeproces (75 punten)
Bij dit deelcriterium kan de voorwaarde worden gesteld dat hiervoor uitsluitend L5 punten

worden verkregen indien de onderneming door middel van documentatie ('zwart op wit')
aannemelijk kan maken dat er sprake is van daadwerkelijke concurrentie van andere
(inter)nationale overheden.

IV. Project heeft betrekking op de prioritaire sectoren HTSM, Chemie, Logistiek en Energie
(15 punten)

Het toekennen van 1.5 punten indien het project betrekking heeft op deze vier prioritaire
sectoren blijkt in de prakti.¡k een lastige opgave te zijn (geweest).

Na ampel beraad met alle betrokkenen zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit criterium zich

als enige niet laat vertalen in een digitaal criterium. De aard van de ondernemingen en de
bijbehorende projecten zullen op basis van de relevante roadmaps (visiedocumenten) binnen
de verschillende topsectoren door de adviescommissie op hun eigen merites moeten worden
getoetst. De brede samenstelling van de adviescommissie vormt in onze ogen een voldoende
waarborg om voor dit criterium tot een weloverwogen scoretoekenning te komen.

V. Project speelt in op duurzaamheid (COz-reductie, biobased economy, circuloire
economie)(0 punten)

Een veelgehoorde opmerking in de door ons gehouden interviews was dat het begrip
duurzaamherd een vergaarbak is geworden van breed uiteenlopende intenties. Het is een

alomvattend {'container') begrip dat op allerlei manieren beoordeeld kan worden. Het is

uitermate lastig om dit deelcriterium te objectiveren. Elke organisatie houdt zich tegenwoordig
bezig met dit thema. De vraag die zich hierbij voordoet is of dit criterium een dermate
onderscheidend effect moet hebben op de beoordeling en uiteindelijke rangschikking van de

aanvragen. Tezamen met het gegeven dat in het Economisch Programma 2OL7 - 202L van de

Commissie Vollebregt - Alberda van Ekenstein aan dit thema een minder zware rol wordt
toegedicht dan de thema's innovatie, onderwijs en clustervorming zou onze aanbeveling zijn

om dit deelcriterium in de toekomst achterwege te laten.
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VI lnvestering ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en/of vermorkting van de voor
de regío n¡euwe producten en/of processen (maximaol 20 punten)

De score op dit criterium kan worden berekend aan de hand van de volgende elementen:
i. De onderneming heeft de beschikking over een WBSO-verklaring (4 punten)
ii. De onderneming heeft de beschikking over een VIA/MlT-beschikking (4 punten)
iii. De onderneming besteedt minimaal 5%van de jaaromzet aan R&D (4 punten)
iv. De onderneming behaalt tenminste 3O%van zijn omzet uit het buitenland (4 punten)
v. Overige activiteiten om innovatie binnen de onderneming te stimuleren (4 punten)

Vll. Aøntal gecreëerde ørbeidsplaatsen bij de aanvragende onderneming (35 punten)
Wij adviseren om met inachtneming van de door ons gedane aanbevelingen de berekening van
de score op dit criterium in stand te houden, maar de maximale score te verlagen tot 35
punten. De scoreli zou er dan als uit komen te zien

Puntenscore

1. Werkgelegenheid
Aantal nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen bij de
aanvragende ondernemingen (gestaffeld op basis van

a rbeidsplaatsen )

35

Maximale score 35
Minimale score 10

2. Economische structuur
(Verwachte) verankering van het bedrijf in de regio 15

Opleidingsfaciliteiten voor werknemers, inclusief aanbieden
va n contractueel vastgelegde ( pra ktijk)stages en/of
samenwerking met lokale/regionale opleidingsinstellingen

L5

Daadwerkelijke concurrentie in locatiekeuzeproces 15

Maximale score 30

3. Maatschappelijke opgave
Project heeft betrekking op de prioritaire sectoren HTSM,
Chemie, Logistiek en Energie

L5

lnvestering ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling en/of
vermarkting van de voor de regio nieuwe producten en/of
processen

20

Maximale score 35

Maximale totaalscore 100
Minimale totaalscore 60
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D. Beoordeling Tender vs. Molenaar?
De binnen deze evaluatie gevoerde gesprekken hebben aangetoond dat op basis van het in 2017
toegepaste/irst come first serve principe subsidieaanvragen op basis van formele gronden positief zijn
beschikt (lees: het minimaal aantal vereiste punten hebben behaald), maar waarbij door de
beoordelaars vraagtekens werden geplaatst of de aanvraag (en het project) wel (volledig) paste binnen
de geest van de regeling.

Vooruitkijkend, is het de verwachting dat er in 2018 meer aanvragen voor de Bedrijvenregeling
Vierkant voor Werk zullen worden ingediend dan er aan budget beschikbaar is. Dit gegeven pleit ervoor
om aanvragen volgens een tenderprincipe te beoordelen. Bovendien wordt hiermee voorkomen dat
de regeling zoals in 2017 vanwege budgetuitputting vroegtijdig wordt gesloten.

Tot slot is onze ervaring dat een beoordeling volgens een tenderprincipe over het algemeen le¡dt tot
een meer doelmatige en doeltreffende (effectieve) inzet van het subsidiebudget. Het beoordelen van
aanvragen volgens een tenderprincipe moet het naar onze mening (beter) mogelijk maken om
subsidieaanvragen te honoreren die het beste aansluiting vinden bij de doelstelling(en) van de regeling
en de uitgangspunten van het achterliggende rapport van de Commissie Vollebregt- Alberda van
Ekenstein. Dit ook in het licht van het door deze commissie geopperde ondersteunen van verdere groei
van de hidden chompions in de regio.

Het tenderprincipe waarborgt dat de binnen de Vierkant voor Werk regio kwalitatief beste projecten
voor subsidie in aanmerking komen. Kwaliteit derhalve boven snelheid.

Advies
Ons advies is om in de toekomstige Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk aanvragen te beoordelen
volgens het tenderprincipe, waarbij het loket voor het indienen van aanvragen een specifieke periode
open staat en een vast sluitingsmoment kent. Na afloop van deze periode worden op grond van vooraf
kenbaar gemaakte criteria de aanvragen (tegelijkertijd) getoetst en beoordeeld. Vervolgens ontvangen
de projecten die niet op formele (afwijzings-) criteria zijn afgewezen op volgorde van puntental
subsidie, totdat de subsidie is verdeeld en het plafond is bereikt.

E. Beoordelingsubsidieproces

t. Uit de (cijfermatige) evaluatie en de gesprekken is naar voren gekomen dat een relatief hoog
aantal aanvragen is afgewezen, ingetrokken of buiten behandeling genomen. Dit heeft in een

aantal gevallen geleid tot een geschil tussen ondernemingen en betrokken instanties. Al dan
n¡et terecht stonden vooraf gewekte verwachtingen vaak aan de basis van een dergelijk
geschil.

Het belang van de adviescommissie wordt door het merendeel van de ondervraagden
onderkend en niet als belemmerend beschouwd voor de voortgang van de beoordeling. De

onafhankelijkheid en de uniformiteit van de beoordelingscommissie is voldoende
gewaarborgd.
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Advies
Wij adviseren om een strikte(re) scheiding te hanteren tussen enerzijds projectverwerving en

anderzijds projecttoetsing/-beoordeling/-beheer. Dit kan op de navolgende wijze.

l. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) beoordeelt uitsluitend de ingediende

aanvragen en speelt geen rol (meer) in het vooraf toetsen op haalbaarheid en slaagkans, Het

SNN toetst de ingediende aanvragen allereerst op compleetheid ('compleetheidstoets').

Vervolgens vindt op alle aanvragen die compleet zijn op het moment van sluiting van de tender
een toets waarbij wordt beoordeeld of het project voldoet aan de eisen om voor subsidie in

aanmerking te komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan staatssteunregelgeving, de maximaal
gevraagde subsidie en de uitvoeringsperiode. Daarna beoordeelt het Samenwerkingsverband
Noord-Nederland de aanvragen aan de hand van de (digitale) criteria ('rankingscriteria') en

legt een conceptadvies voor aan de (onafhankelijke) adviescommissie.

Nadat het Samenwerkingsverband Noord-Nederland namens de GS van de provincie Drenthe
de subsidieaanvragen heeft beschikt, zal deze uitvoeringsinstantie ook het verdere
projectbeheer (waaronder behandeling van verzoeken tot voorschot en vaststelling) ter hand

nemen.

Andere instanties (bij voorkeur de bedrijfsfunctionarissen van de drie betrokken gemeenten

in samenspraak met provincie Drenthe) zouden invulling moeten geven aan het vooraf
adviseren omtrent het wel of niet indienen van een subsidieaanvraag. Kortom, de gemeenten

en provincie adviseren, het SNN toetst, beoordeelt en beheert.

Ons advies is tevens om de (rol van de) adviescommissie in stand te houden. De

adviescommissie beoordeelt aan de hand van de verschillende criteria de afzonderlijke
subsidieaanvragen, hetgeen uiteindelijk voor iedere subsidieaanvraag resulteert in een

kwantitatieve score. Op basis van de totaalscores worden subsidieaanvragen onderling
gerankt en wordt de ranking met toelichting als advies voorgelegd aan de Gedeputeerde
Staten van de provincie Drenthe.

Wel heeft de commissie aangegeven het soms lastig te vinden om de beoordeling op basis van

een digitaal dossier te laten plaatsvinden. Deze ervaren tekortkoming zou mogelijk in de

toekomst kunnen worden verholpen door de aanvragers vooraf in de vergadering een korte
presentatie ('pitch'l te laten geven over (de achtergrond) van het beoogde project, Onze

ervaringen hiermee bij andere vergelijkbare regelingen zijn positief en hebben naar ons inziens

een toegevoegde waarde bij het beoordelen en rangschikken van de aanvragen.
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Wat?

Globaal zien de rollen en verantwoordelijkheden er dan schematisch als volgt uit

Werving van projecten
Bedr¡jfsf unct¡onâ rissen gemeente

coevorden, Ëmmen en
Hoogeveen/provincie Drenthe

> Projectideetoets?

Toetsing
compleethe¡d/ontvankel¡jkhe¡d

subsidieaanvraag

Voorbere¡ding beoordel¡ng
subsidieaanvraag een de hend van de

rank¡ngscr¡teria

Beoordêlén en defin¡tief
rangschikken subsidieaanvragen

Af handeling subsidieaanvragen

Projectbeheer gehonoreerde
subsidieaanvragên

Samenwerkingsverband Noord-
Nederland

Samenwerkingsverband Noord-
Nederland

Adviescommissie

samenwerk¡ngsverband Noord-
Nederland/Gedeputeerde Staten vân

Drenthe

samenwerkingsverband Noord-
Nederland

F. Europeseregelgeving
Wij hebben een marginale staatsteuntoets uitgevoerd op de door ons voorgestelde wijzigingen. Daar

de door ons voorgestelde wijzigingen een versobering en vereenvoudiging inhouden van de huidige

BRVvW is een uitgebreide staatsteuntoets niet noodzakelijk, de BRVvW blijft in overeenstemming met

de Europese regelgeving.

Algemene conclusie
Op basis van deze evaluatie is ons oordeel dat de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk in sterke mate

lijkt bij te bedragen aan economische structuurversterking. Wel is ons voornaamste advies om de

Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk te vereenvoudigen en te obiectiveren. De bestaande 2O!7-

regeling kenmerkt zich namelijk door een uiteenlopend scala van (deet)regelingen, doelgroepen en

projectsoorten, hetgeen een belangrijke verklaring is voor het grote aantal aanvragen en bijbehorend
budgetbeslag in de eerste aanvraagronde.

ln deze evaluatie doen wij derhalve een aantal aanbevelingen om de regeling te vereenvoudigen, zoals

het verminderen van de projectsoorten en het maximale subsidiebedrag voor grote ondernemingen,

het afschaffen van de Rentekostenregeling (RKR) en het niet langer mogelijk maken van cumulatie van

Regionale lnvesteringssteun Drenthe (RlD) en ArbeidsplaatsenregelinS (APR). Voorts adviseren wij om

een gedeelte van het beschikbare budget in 20L8 te alloceren voor een aparte lnnovatie tender,
waarbij projecten op het snijvlak van onderwijs, innovatie en bedrijfsleven gestimuleerd kunnen

worden.

Wie?
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Conclusies kunnen ook worden getrokken over de wijze van beoordeling en toekenning, Vanwege
overweldigende belangstelling in de eerste aanvraagronde (2017) en de te verwachten interesse in de
BVvW 2018 is ons advies om in de nieuwe regeling aanvragen te beoordelen volgens het
tenderprincipe. Wij verwachten dat door deze wijze van beoordeling het beschikbare budget op meer
doelmatige en doeltreffende wijze kan worden ingezet. ln het verlengde hiervan hebben wij tevens
een aantal aanbevelingen gedaan om te komen tot herijking en (verdere) objectivering van de
verschillende rankingscriteria. Tot slot adviseren wij om bij de beoordeling van de subsidieaanvragen
een strikte(re) scheiding tussen advies en beoordeling te hanteren. Dit laatste om met name de

uitvoerbaarheid van de regeling te verbeteren.

Disclaimer
PNO Ondernemingen B.V. heeft deze adviesopdracht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
uitgevoerd. Consequenties direct dan wel indirect voortvloeiend uit de opvolging van de adviezen

alhier gedaan, zijn voor rekening van degene die de opvolging van de adviezen ten uitvoer brengt. PNO

Ondernemingen B.V. kan dien aangaande nimmer aansprakelijkworden gesteld.
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