
 
Fractie PvdA 
1. Kunt u een inschatting geven of het gekozen instrumentarium consequenties kan hebben of 
heeft als het gaat om de vereisten rond Europese aanbesteding en staatssteun?  
De provincie krijgt de rol van penvoerder. In de uitwerking van de plannen en het instrumentarium voor dit 
project zal er door de provincie getoetst worden op staatssteun en Europese aanbestedingen.  
 
2. Om hoeveel studenten gaat het op jaarbasis?  
Dat kunnen we op dit moment nog niet concreet aangeven. Wel kunnen we aangeven dat in de voorberei-
ding er individuele gesprekken zijn geweest met de betrokken kennisinstellingen (RUG, NHL Stenden, 
Hanzehogeschool, ICT Academie). Zowel in deze gesprekken als in het bestuurlijk overleg is er commit-
ment om er gezamenlijk een succes van te maken.  
 
3. Brengt de IT Hub, behalve een projectleider, andere additionele werkgelegenheid met zich mee 
IT speelt in elke organisatie, in elk bedrijf en is een belangrijke voorwaarde om succesvol te zijn. In die zin 
is de IT Hub een hulpmiddel, voorwaardenscheppend voor werkgelegenheid.  De IT Hub zelf zal aan di-
recte werkgelegenheid 4 à 5 fte betreffen. Het beoogde IT-hubteam heeft u in de eerder toegezonden pre-
sentatie kunnen zien. Voor het gemak sturen we de presentatie hierbij ook mee als bijlage. Concretisering 
hiervan vindt de komende tijd plaats.  
 
4. Is het reëel om te verwachten dat een IT Hub zal zorgen voor groei van werkgelegenheid en ves-
tiging van bedrijven? Zo ja, kunt u een verwachting voor beide in aantallen aangeven?  
Met de IT Hub voorzien we in een breed gevoelde behoefte aan digitale professionals. De digitale transitie 
raakt iedere bedrijfstak. De coronasituatie waarin wij ons nu bevinden, maakt dit extra duidelijk. De groei-
ende vraag naar digitale professionals zal bijdragen aan de groei van werkgelegenheid. Dit kunnen wij op 
dit moment niet in aantallen uitdrukken.  
Daarnaast draagt de IT Hub ertoe bij om Drenthe op de kaart te zetten als interessante vestigingslocatie. 
Een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving biedt kansen voor studenten, inwoners en digitale profes-
sionals om in aanraking te komen met het Drentse bedrijfsleven en hier mogelijk hun toekomst te vinden 
en te behouden. 
 
5. Kunnen ook de andere twee partijen (de gemeente Hoogeveen en de RegioDeal Zuid- en Oost 
Drenthe) tijdig besluitvorming organiseren?  
Ja, we hebben dit proces nauw op elkaar afgestemd. De bedoeling was om besluitvorming eerst plaats te 
laten vinden bij de provincie, dan bij de gemeente en dan bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. De 
coronasituatie heeft deze processen enigszins gewijzigd. Op 7 mei 2020 heeft de gemeenteraad van 
Hoogeveen unaniem ingestemd met de IT Hub. Op 8 mei 2020 heeft de stuurgroep van Regio Deal Zuid- 
en Oost-Drenthe ingestemd en op 20 mei 2020 vindt de besluitvorming van de provincie plaats. 
 
6. Kunt u een schets geven van de stand van zaken met betrekking tot de tijdsplanning van de IT 
Hub?  
Er is een bestuurlijke aftrap geweest. Op basis van deze bijeenkomst is het besluitvormingstraject ingezet 
zoals dat nu bij uw Staten en de andere gremia voorligt. Uitgaande van positieve besluitvorming is er op 
14 mei het eerste projectgroepoverleg met de kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden. 
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Gezamenlijk zal er een tijdpad worden gemaakt, dat wordt voorgelegd aan de stuurgroep. Een eerste stap 
is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, op basis van gelijkwaardig partnerschap. Ook zul-
len de eerste stappen worden gezet richting de aanbesteding van een projectleider. Daarnaast zijn wij in 
nauw contact met TVM over locatiekeuze etc. Een en ander is van elkaar afhankelijk. 
 
7. Gaat u aandacht besteden digitale laaggeletterdheid. Zo ja op welke wijze?  
Wat er in de IT Hub gaat plaatsvinden, draagt bij aan digitale geletterdheid van het Drentse bedrijfsleven. 
Vier digitale vaardigheden vormen samen digitale geletterdheid; dat zijn: ICT-basisvaardigheden, informa-
tievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Laaggeletterden beschikken over minder func-
tionele taalvaardigheden en dat is een voorwaarde voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden. De IT 
Hub zelf zal geen specifieke rol vervullen op digitale geletterdheid. Binnen de Sociale Agenda wordt digi-
tale laaggeletterdheid meegenomen bij het thema ‘Iedereen doet mee – inclusie’. 
 
8. Is het een idee om voor niet ingewijden in de Informatie Technologie een verklarend woorden-
lijstje bij te voegen aan het onderhavig voorstel?  
Wij gaan hierover graag met u in overleg, zodat wij aan het definitieve statenstuk een verklarende woor-
denlijst kunnen toevoegen. 
 
Fractie Forum voor Democratie 
 
1. Zou het college van GS ons actief willen informeren over de voortgang van de verdieping en 
concretisering van de IT Hub in Hoogeveen?  
Uiteraard zullen wij u daar actief over blijven informeren. Via de P&C-cyclus zal verantwoording worden 
afgelegd over de voortgang.  
 
Fractie VVD 
1. Niet alle digitale technieken zijn op dezelfde manier in te zetten voor dezelfde sectoren. Welke 
sectoren zijn het eerste speerpunt van het College?  
Bij de IT Hub ligt de focus niet op een sector of een aantal sectoren, maar staat de technologie centraal. 
 
2. Kunnen de andere sectoren later ook aanhaken?  
We sluiten geen sectoren uit doordat we de technologie centraal stellen.  
 
3. Wordt er rekening gehouden met het MKB waar het niveau en de behoeft aan digitalisering an-
ders ligt?  
Uiteraard wordt er rekening gehouden met het mkb. Vooral omdat 99% van ons regionale bedrijfsleven 
mkb is. In de eerder aan u toegestuurde presentatie hebt u de verschillende beoogde onderdelen van de 
IT Hub kunnen zien. Zie ook de bijlage bij deze beantwoording. Het brede bedrijfsleven kan met digitalise-
ringsvraagstukken terecht in het onderdeel waarbij er nauw wordt samengewerkt met studenten en scho-
lieren. Binnen het onderdeel Innovatie Lab zal er onder andere voor TVM/Unigarant een Insurance Lab 
worden uitgewerkt. Op deze wijze kunnen we voorzien in de verschillende niveaus en behoeften van digi-
talisering.  
  
Fractie CDA 
1. In hoeverre er meer helderheid is over de co-financiering. Is de gemeenteraad van Hoogeveen in 
middels akkoord met de voor hen geldende investering van 1M en is er iets te melden m.b.t. kans-
berekening dat de bijdrage van 1,5M vanuit de betreffende Regiodeal er ook zal komen? 
De besluitvormingsprocessen zijn nauw op elkaar afgestemd. De bedoeling was om besluitvorming eerst 
plaats te laten vinden bij de provincie, dan bij de gemeente en dan bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Dren-
the. De coronasituatie heeft deze processen enigszins gewijzigd. Op 7 mei 2020 heeft de gemeenteraad 



van Hoogeveen unaniem ingestemd met de IT Hub. Op 8 mei 2020 heeft de stuurgroep van Regio Deal 
Zuid- en Oost-Drenthe ingestemd en op 20 mei 2020 vindt de besluitvorming van de provincie plaats.  
 
2. Wat zijn de consequenties op het moment dat co-financiering onverhoopt zou wegvallen?  
Dit is niet aan de orde. Zowel de gemeenteraad van Hoogeveen als de stuurgroep van de Regio Deal 
Zuid- en Oost-Drenthe hebben ingestemd met de IT Hub. 
 
3. Op welke aspecten kan de werkgelegenheid voor de regio (denk aan de omliggende gemeenten) 
toenemen?  
Met de IT Hub voorzien we in een breed gevoelde behoefte aan digitale professionals. De digitale transitie 
raakt iedere bedrijfstak. De coronasituatie waarin wij ons nu bevinden, maakt dit extra duidelijk. De groei-
ende vraag naar digitale professionals zal bijdragen aan de groei van werkgelegenheid. Dit kunnen wij op 
dit moment niet in aantallen uitdrukken. Daarnaast draagt de IT Hub ertoe bij om Drenthe op de kaart te 
zetten als interessante vestigingslocatie. Een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving biedt kansen 
voor studenten en digitale professionals om in aanraking te komen met het Drentse bedrijfsleven en hier 
mogelijk hun toekomst te vinden.  
 
4. In welke mate kan het regionaal middel- en hogerberoepsonderwijs participeren?                         
In grote mate. In zowel de stuurgroep als de projectgroep zal er nauw worden samengewerkt met zowel 
mbo-, als hbo- en wo-instellingen. De samenwerking tussen onderwijs- en kennisinstellingen met het be-
drijfsleven vormt de basis voor de IT Hub. 
 
5. Is er een intentieverklaring of een inspanningsverplichting voor het betrokken bedrijfsleven om 
in deze hub langdurig te participeren. Wij denken in het bijzonder aan het behoud van bv de hoog-
waardige dienstverlening vanuit TVM voor Drenthe?  
Met de eerst-betrokken partners van de IT Hub zal er een samenwerkingsovereenkomst worden opge-
steld op basis van gelijkwaardigheid. Hiermee bestendigen we een langdurige betrokkenheid bij de IT 
Hub.  
 
Fractie PVV 
1. Waarom is het instrumentarium nog niet bekend?  
We trekken in dit proces gezamenlijk op vanuit overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Gezamenlijk 
zullen de komende tijd het concept en de invulling van de IT Hub nader worden uitgewerkt. Op basis 
daarvan wordt gekeken welk instrumentarium nodig is.  
 
2. Wat zijn de voorwaarden waaronder deze subsidie wordt verstrekt?  
De provincie krijgt in deze samenwerking de rol van penvoerder. Uitgaven in dit project gaan daarmee via 
de provincie en met inachtneming van de provinciale kaders, inclusief de inkoop- en subsidievoorwaar-
den. De verantwoordingslijn van de IT Hub gaat (ook) naar uw Staten en loopt via de P&C-cyclus.  
 
3. Hoe gaat er gecontroleerd worden op doelmatigheid en rechtmatigheid?  
De provincie Drenthe is penvoerder van de IT Hub. Verantwoording zal plaatsvinden via de stuurgroep 
naar de provincie via de P&C-cyclus. We volgen de provinciale kaders. 
 
4. Veel bedrijven hebben hun commitment uitgesproken, gaan zij ook financieel bijdragen?  
De verwachting is dat het bedrijfsleven ook mee gaat doen in de financiering. Dit uitgangspunt zal worden 
meegenomen bij het opstellen van de begroting. Hierover kunnen wij u in een later stadium informeren. 
 
5. Nog meer bedrijven zijn op dit moment geïnteresseerd, hoe uit zich dit? Zijn zij bereid om finan-
cieel bij te dragen?  



Bedrijven geven aan positief te staan tegenover de IT Hub. De aan te stellen projectleider zal dit nader 
inventariseren en vertalen naar concrete acties en mogelijke bijdragen. 
 
6. Gaan de deelnemende bedrijven zelf zorgen voor een financiële gezonde IT – Hub of moeten de 
overheden structureel geld bijdragen?  
De huidige gevraagde bijdrage is bedoeld voor de meerjarenbegroting van de IT Hub, als invulling van het 
langjarige commitment. Het is moeilijk in te schatten hoe de situatie over vier of vijf jaar is. 
 
7. Waarom heeft TVM niet aangeklopt bij de Noordelijke Innovation Board?  
Kunt u aangeven wat u met deze vraagt bedoelt? De Economic Board Noord-Nederland is een bestuurlijk 
platform met vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen, VNO-NCW, 
MKB Noord, NOM en het SNN. Als provincie hebben we samen met de gemeente Hoogeveen een acqui-
sitietraject gehad voor het behoud van TVM. Een Economic Board heeft acquisitie niet in de doelstelling 
en onderneemt ook geen activiteiten als het een regionale verplaatsing betreft.  
 
8. Waarom is er nog geen bedrijfsplan?  
De Stuurgroep IT Hub (bestaande uit vertegenwoordigers vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven) zal 
samen met de projectgroep een aanbesteding doen voor een projectleider IT Hub. Zie hiervoor ook de 
presentatie in de bijlage. De projectleider krijgt onder andere de opdracht om tot een uitgewerkt business-
plan IT Hub te komen aan de hand van de input van de Werkgroep IT Hub. De urgentie was er in eerste 
instantie om middelen beschikbaar te stellen voor de IT Hub, zowel bij ons als provincie als bij de ge-
meente Hoogeveen en de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. We willen zo snel mogelijk van start met de 
IT Hub. Enerzijds om ons aanbod aan TVM in te vullen, anderzijds om ons regionale bedrijfsleven te on-
dersteunen bij de digitale transitie. De coronasituatie benadrukt het belang en de urgentie om een digitali-
seringsslag te maken. De IT Hub (bedrijven en studenten) helpt daarbij. 
 
Fractie ChristenUnie 
1. Het voorstel is nog weinig concreet. Waar wordt de 4 miljoen straks aan uitgegeven? Gaat het 
bijvoorbeeld om een fysieke plek, of is het een netwerk? Dat maakt nogal uit.  
Uw constatering klopt. Het voorstel is zo concreet als we op dit moment kunnen zijn. De provincie is in 
samenwerking met de gemeente Hoogeveen de initiatiefnemer van de IT Hub. Voortvloeiend uit het ac-
quisitietraject met TVM wordt voor het brede regionale bedrijfsleven de digitale transitie in de IT Hub cen-
traal gesteld. De provincie en de gemeente hebben in de voortrekkersrol middelen nodig voor de realisa-
tie van de IT Hub. Dit omvat het gehele project, van fysieke plek tot programmatische invulling, bijvoor-
beeld het aantrekken en bekostigen van een projectleider en het verder aanscherpen van het conceptuele 
model. De projectleider krijgt de opdracht om tot een uitgewerkt business plan te komen aan de hand van 
de input van de Werkgroep IT Hub. 
 
2. En hoe past dit in het ecosysteem van allerlei andere hubs?  
De IT Hub is door haar focus op technologie een aanvulling op het bestaande digitale innovatie-ecosys-
teem. Enkele voorbeelden daarvan zijn de Health Hub Roden, Dronehub Groningen Airport Eelde, Tech-
Hub Assen en Technologies Added in Emmen.  
 
3. Wij kunnen nu niet goed inschatten welke risico’s er gemoeid zijn met dit voorstel. Wat ons be-
treft komt dit voorstel dus erg vroeg, en zou de vorm van een intentieverklaring oid beter passen. 
De ChristenUnie heeft zeker de intentie om in te stemmen met een dergelijk plan, maar we zouden 
alvorens definitief in te stemmen graag eerst een concreet plan ontvangen. Op welke manier wil 
het college ons hierin een stem geven? 
Zie de toelichting bij vraag 1. Met de IT Hub zetten we in op langjarig commitment. Onze financiële bij-
drage in deze vorm is eenmalig en bedoeld voor de opstart en de inrichting van de IT Hub. Dit betekent 



niet op voorhand dat wij na deze periode niet blijven participeren in de IT Hub. Hoe en in welke vorm dat 
zal zijn, kunnen wij nu nog niet aangeven. De IT Hub gaat op basis van een gelijkwaardige samenwerking 
tussen kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid een samenwerking aan. De nog in te 
stellen stuurgroep zal aan de provincie rapporteren. De provincie gaat optreden als penvoerder. Verant-
woording zal plaatsvinden via de stuurgroep naar de provincie via de P&C-cyclus. De oprichting van de IT 
Hub is goed voor de regio en is mede aanleiding geweest voor TVM om in Hoogeveen te blijven. Het be-
treft hier meer dan 500 arbeidsplaatsen en hoogwaardige werkgelegenheid. De IT Hub heeft in de volle 
breedte toegevoegde waarde voor de regio. 
 
4. Verder willen we graag weten hoe zeker de bijdrage is van het bedrijfsleven, en waar die uit be-
staat. 
Het bedrijfsleven gaat ook meedoen in de financiering. Dit uitgangspunt zal worden meegenomen bij het 
opstellen van de begroting. Hierover kunnen wij u in een later stadium informeren. Dit valt samen met de 
nog aan te besteden opdracht van de projectleider. 
 
5. En ook horen we graag hoe het college aankijkt tegen de wens van de gemeente Hoogeveen om 
hun bijdrage in 4 termijnen te betalen.  
In de gesprekken over het starten van een IT Hub is een langjarig commitment steeds het uitgangspunt 
geweest. De gemeente heeft ervoor gekozen de bijdrage navenant te begroten. Gezien de financiële situ-
atie in Hoogeveen hebben wij daar begrip voor. 
 
Fractie D66 
1. In de inleiding op punt d; participatie staat geen MBO scholen genoemd, hebben zij zich niet ge-
committeerd aan de IT Hub? Dit zouden wij bijzonder vinden, omdat onder c staat het samenspel 
tussen MBO-HBO en WO.  
Bij punt d wordt de ICT Academie benoemd. Dit betreft het Alfa College in Hoogeveen (in samenwerking 
met andere regionale en grensoverschrijdende mbo- en hbo-instellingen). Het gaat bij de IT Hub wel de-
gelijk om het samenspel tussen mbo, hbo en wo. 
 
Fractie Partij voor de Dieren 
1. Daarom wil ik GS vragen of ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken kun-
nen worden?  
De IT Hub zal non-discriminerend zijn. Ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen betrok-
ken worden. Dit is ook al deels het geval bij de ICT Academie/IT Dynamics, als een van de partijen bij de 
IT Hub. 
 
2. Verder met betrekking tot de monitoring wanneer de IT-hub geslaagd is. Kan GS aangeven wat 
de criteria zijn om te zeggen dat de doelstellingen bereikt zijn?  
De criteria om aan te kunnen geven of de IT Hub geslaagd is, zullen door de Projectgroep en Stuurgroep 
IT Hub in gezamenlijkheid worden opgesteld. Hierover kunnen wij u op een nader moment informeren. 
 
3. We hebben natuurlijk allemaal gezien dat ondanks de ondersteuning van sensorcity en met 
name de Hanze Institute of Technology deze jammerlijk niet meer in Assen zit. Kan GS aangeven 
hoe voorkomen kan worden dat ook de IT-Hub na verloop van tijd doodbloed of verplaatst wordt 
naar Groningen?  
Het Hanze Institute of Technology zit nog steeds in Assen en daar zijn wij trots op. Het heeft een nieuwe 
locatie gevonden in de TechHub. Ook daar komen onderwijs en ondernemers bij elkaar. Voor een toe-
komstgericht bedrijfsleven is digitalisering essentieel. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we met de IT 
Hub voorzien in een breed gevoelde behoefte. Bovendien zetten we met de IT Hub in op langjarig com-
mitment. De IT Hub gaat op basis van een gelijkwaardige samenwerking tussen kennis- en 



onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid een samenwerking aan. De nog in te stellen stuurgroep 
zal aan de provincie rapporteren. De provincie gaat optreden als penvoerder. Verantwoording zal plaats-
vinden via de stuurgroep naar de P&C-cyclus van de provincie. 
 
4. Verder heb ik nog een vraag over het soort bedrijven dat mee kan doen aan dit project. Zijn daar 
nog criteria voor want wij moeten er niet aan denken dat vervuilende of nog erger dier- en natuur-
onvriendelijke bedrijven hierdoor gesteund worden door de provincie. De vraag is dus of er crite-
ria opgesteld kunnen worden voor bedrijven die meedoen aan de IT-Hub?  
De IT Hub richt zich op het brede mkb. Passend bij onze Economische Koers zal de nadruk komen te lig-
gen op slim en groen met impact. We leggen geen meetlat aan voor bedrijven, niet anders dan via de gel-
dende wet- en regelgeving en bijbehorende vergunningen.  
 



DREAM BIG





❑ Impact economie en samenleving

❑ Nieuwe technologie

❑ Nieuwe business modellen

❑ Toekomstgericht MKB

❑ Digitale geletterdheid

❑ Aantrekken en behouden IT Talent / digitale
professionals

Inzet op digitale transitie is essentieel



Innovatiehubs - plekken waar onderwijs, 
ondernemers en overheid samenwerken - passen 
in het Drentse innovatie ecosysteem. 

Enkele voorbeelden zijn: Health Hub Roden, 
Dronehub Groningen Airport Eelde, TechHub Assen, 
ICT Academie Hoogeveen, 5G Fieldlab Smart Farming, 
Proefboerderij ’t Kompas Valthermond, CICE, 
Blockchainlab Drenthe en Technologies Added -
Nederlands eerste Shared Smart Factory in Emmen. 

Innovatie Ecosysteem



Innovatie Ecosysteem

Smart Industry 
Hoogeveen

MBO/HBO/WO

Innovatie hotspots

Samenwerkingsverbanden

Startup incubator
Ondernemersondersteuning
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DREAM BIG



IT Hub in Hoogeveen
• Behoud TVM
• Inspelen op digitale transitie
• Samen impact creëren 



Dynamische, hippe, creatieve 
en inspirerende omgeving 

Waarin business, kennis, innovatie, 
talent en technologie samenkomen.



Data Analytics

Artificial Intelligence (AI)

Robotics

Sensoring (IoT)

Blockchain



Talent
Kennis
Onderzoek

Innovation 
Labs

Startups & Business

Community & Meetups
Food & Drinks

Open Space Multi Helix



Talent  - Kennis – Onderzoek

- Studenten gaan de slag met real life vraagstukken, i.s.m. 
professionals

- Verbreding en upgrade ICT Academie Hoogeveen
- Wereldwijde kennis verzamelen in IT Hub (virtueel/fysiek)
- Op maat aanbieden van een HBO Master en/of Associate

Degree
- i.o.: gesprekken met universiteiten en hogescholen



Innovation Labs

- Labs als versneller van concepten, technologieën en business
- Flexibel inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen
- TVM Insurance Lab
- i.o. verkennen mogelijkheden met andere bedrijven



Startups – Business 

- Bedrijfsleven is voor haar succes en continuïteit in sterke 
mate afhankelijk van nieuwe technologie

- Nieuwe businessmodellen en samenwerking
- i.o. Link Ik Ben Drents Ondernemer/Kennispoort en Ondernemersfabriek 

(startup incubator)



- Proces om te komen tot de IT Hub is in ontwikkeling 
- Provincie en gemeente: besluitvormingstraject om 

middelen beschikbaar te stellen (april 2020)



Stuurgroep

Projectgroep

Projectleider

Team IT Hub



DREAM BIG
Reflectie op IT HUB?
Verwachtingen?
Mogelijke bijdrage aan IT HUB?


