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Behandeld door mevrouw W.A.M. de Roo (0592) 36 53 06
Onderwerp: Verlen ingsbeschikking Kennispoort
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 196.000,-- subsidie te verlenen aan NHL
Stenden uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten
aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

ln itiatief Kenn ispoort
Kennispoort (KP) is een initiatief van de onderwijsinstellingen NHL Stenden, Alfa-
college en Drenthe College. Door inzet van kennis- en innovatiemakelaars en het
organiseren van events wordt actief gewerkt aan het ophalen van de vraag, het aan-
jagen van ambitie en het maken van verbindingen. KP wordt aangestuurd vanuit het
programma'Dutch TechZone' (DTZ), dit zijn de gemeenten Coevorden, Emmen,
Hardenberg en Hoogeveen en is uitsluitend actief in deze regio. KP werkt hierbij nauw
samen met het programma'lk ben Drents Ondernemer'(IBDO). Beide initiatieven
richten zich op ondersteuning van ondernemers.

Extra inzet'DTZ-regio'
De extra inzet voor de 'DTZ-regio' sluit aan op de constatering dat het noodzakelijk is
het innovatie- en investeringstempo in deze regio te verhogen. De commissie
Vollebregt & Alberda van Ekenstein constateert in haar rapport economische struc-
tuurversterking 'Vierkant voor Werk' (nu DTZ) dat de regio nog steeds beschikt over
een industrieelfundament, maar dat deze wel afkalft. Om het tijte keren moet onder
andere geÏnvesteerd worden in een adequate ondersteuningsstructuur om alle partijen
te helpen hun rollen, taken en verantwoordelijkheden op te pakken: van faciliteren,
schakelen en het arrangeren van ontmoetingen tot ondersteuning van business
development. De programma's KP en IBDO kunnen hier een belangrijke bijdrage aan
leveren.
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Financiën
Het voornemen is een totale bijdrage te verstrekken voor de jaren 2018 en 2019 van
€ 196.000,--. De totale kosten van het project voor de jaren 2018 en 2019 zijn begroot
op € 798.025,60, de 'DTZ-gemeenten' dragen € 302.590,-- bij en de ondenivijsinstel-
lingen en bedrijfsleven € 149.717,--.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

km/coll
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