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Geachte voorzitter/leden,

.Hierbij informeren wij u over de stand van zaken voor de Health Hub Roden (HHR).

Health Hub Roden r.0 (HHR 1.0)

ln 2008 is Cordis (onderdeel van Johnson & Johnson en goed voor duizend arbeids-
plaatsen) uit Roden vertrokken. Om de bedrijvigheid rond medische technologie in

Roden en de regio te behouden en te stimuleren is het Springboard lnitiatief opge-
start. Hiermee is voorkomen dat er meer dan tweehonderd regionale toeleveranciers
van Cordis zijn omgevallen. Door het projectplan Springboard 2.0 (startups medische
technologie) is in 2016 de Health Hub Roden (HHR) ontstaan.

Op 3 februari 2015 hebben wij u geïnformeerd over het toekennen van een subsidie
van € 3,18 miljoen aan de Hanzehogeschoolvoor het realiseren van het project
Health Hub Roden, innovative medical technology(HHR 1.0). De subsidiebeschikking
heeft betrekking op de periode tot I maart 2020.Via de reguliere planning & controle-
cyclus bent u op hoofdlijnen geTnformeerd over de resultaten van het project HHR. Er
heeft tot nu toe 70% bevoorschotting plaatsgevonden.

Uit de voortgangsrapportage over 2018 blijkt dat het project voorspoedig verloopt. De
verplichtingen die zijn opgenomen in onze beschikking kunnen opgedeeld worden in

drie hoofdgroepen:
1) kennisproductie en -circulatie
2) het ontstaan van bedrijvigheid
3) behoud en creatie van werkgelegenheid en bevordering van arbeidsparticipatie
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De meeste verplichtingen zijn behaald. Het aantal start-ups loopt in verhouding nog
achter ten opzichte van gestelde doelen. Dit hangt echter samen met het ruimte-
gebrek voor ondernemers op de oude locatie.
Per 1 mei 2019 is de HHR overgegaan naar de nieuwe locatie. Van de 95 nieuwe
(vaste en flexibele) werkplekken voor bedrijven op de nieuwe locatie zijn nu

44 plekken in optie.

Health Hub Roden 2.0 (HHR 2.0)
Bij uw besluit G-2 van 28 maart 2018 (Statenstuk 2018-830 Doorontwikkeling Health
Hub Roden) hebt u ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor het
aankopen en aanpassen van het Resato-pand voor de realisatie van het Ecosysteem
Health Hub Roden (HHR 2.0). Hierdoor kan de HHR uitbreiden en haar ambities reali-
seren om een medtech ecosysteem te vormen, bestaande uit een innovatiecentrum,
een implementatiecentrum, een ondernemerscentrum, een kenniscentrum/-loket en
een locatie voor ontmoeten en verbinden en wordt het voortbestaan gewaarborgd. ln
het Statenstuk 2018-830 staat aangegeven dat na aankoop het pand in opdracht van
de provincie en gemeente wordt verbouwd.

Stand van zaken verbouwing
De verbouwing van het nieuwe pand van de Health Hub Roden bevindt zich inmiddels
in gevorderd stadium. Het eerste deel, de kantoren en een gedeelte van het bedrijven-
complex is per 1 mei 2019 in gebruik genomen. Tijdens de verbouwing zijn de aan-
nemende partijen tegen een aantal zaken aangelopen die, na goed overleg en in het
kader van duurzaamheid, structureel zijn verbeterd (dakbedekking, isolatieglas, con-
structieve voorzieningen). Deze zaken hebben tot een overschrijding van de inves-
tering geleid. Dit wordt voor een groot deel opgevangen door een resterend bedrag
van rond de € 200.000,-- vanuit de onderuitputting van de provinciale bijdrage aan het
investeringspakket LeeURoden, herstructurering bedrijventerrein Bitseveld bij Roden.
De provincie en gemeente Noordenveld hebben afgesproken dit bedrag in te zetten
voor de Health Hub, mede omdat dit pand zich op Bitseveld bevindt. Daarnaast wordt
in de begroting rekening gehouden met een iets hogere kapitaallast door deze over-
schrijding. De huuropbrengst zal de overschrijding van de kapitaallast compenseren.
Met de verhuizing en ingebruikname van het nieuwe pand is ook fase 2 van de ver-
bouwing ingeluid. Hierin wordt de achterste hal verbouwd tot een moderne innovatieve
omgeving met een grote collegezaal, kantoren en praktijkruimte.

Toe ko m sti ge gove r n a nce str u ctu u r
Op de Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie
staat vermeld dat winst bij de HHR terugvloeit naar de provincie. Het geld blijft be-
schikbaar voor de HHR om onder andere eventuele tegenvallers op te kunnen
vangen. Momenteel zijn wij met de betrokken partijen bezig de mogef ijkheden van de
toekomstige governance structuur van HHR 2.0 te verkennen. Voor het aflopen van
de subsidiebeschikking per 1 maart 2020 moet hier duidelijkheid over zijn. Voor de
tussenperiode zal de provincie, als eigenaar van het gebouw, als verhuurder op-
treden. Aan de hand van een model-huurovereenkomst gaat de provincie tijdelijk de
werkplekken verhuren. De huurcomponent is hierbij marktconform opgezet op basis
van een marktanalyse van vergelijkbare bedrijfspanden en een markttoets door een
lokale bedrijfsmakelaar. De verwachting is dat de huuropbrengst van bedrijven en
kennisinstellingen na de startfase ruim voldoende zal zijn om de benodigde'break
even-huuropbrengst' op te brengen.
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Overgangsfase van HHR 1.0 naar HHR 2.0
Momenteel zitten wij in een overgangsfase van HHR 1.0 naar 2.0. De subsidiebe-
schikking voor 1 .0 loopt tot 1 maart 2020. Per 1 mei 2019 heeft de verhuizing van de
HHR naar de nieuwe locatie plaatsgevonden. Hier zal het nieuwe medtech eco-
systeem HHR 2.0 tot stand komen. De toekomstige governance structuur van
HHR 2.0 wordt verkend vanuit de triple helix ondernemers/ondenarijsinstellingen/
overheid. Uniek is de combinatie van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Nergens
anders is op deze manier sprake van open innovatie, waarbij door onderwijs en be-
drijfsleven samen aan nieuwe producten en ideeën op het gebied van Life Science/
Health (medische technologie) wordt gewerkt.

Na de zomer nodigen wij u graag uit voor een interactieve bijeenkomst over de toe-
komstige ontwikkelingen en governance structuur van de HHR.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll


