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5. IT Hub Hoogeveen; Statenstuk 2020-923 
 

Fractie: PvdA 
 
Mijn fractiegenoot Michel Berends zei het reeds eerder. Ons coalitieakkoord zet stevig in op het bevor-
deren van de regionale economie en werkgelegenheid. Binding van jongeren aan de provincie is een 
belangrijk onderwerp, evenals het stimuleren van een zo compleet mogelijk onderwijsaanbod, in elk ge-
val op het gebied van zorg, techniek, Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en Informatie 
Technologie (IT).   
 
In dit akkoord wordt ook het regionaal belang genoemd van sterke steden als verzorgingsplaats voor de 
regio. 
Steun van onze provincie voor de komst van een IT Hub in Hoogeveen past dan ook uitstekend in deze 
ambities uit het coalitieakkoord. Het sluit mooi aan op het rijtje van eerdere initiatieven die we als PvdA 
Drenthe hebben genomen, zoals de bestrijding van laaggeletterdheid, het investeren in het Middelbaar 
Beroeps Onderwijs, techniekonderwijs en de komst van de Rijksuniversiteit Groningen naar Emmen met 
onderwijs en onderzoek op het gebied van de groene chemie.   
 
Maar minstens zo belangrijk is het behoud van werkgelegenheid voor de regio zuidelijk Drenthe en 
noordelijk Overijssel. Een IT Hub in Hoogeveen kan daar een wezenlijke bijdrage aan leveren.  
 
Voor behoud van de bestaande bedrijven en vestiging van nieuwe is het ook van  belang. Zo is het voor 
het Hoogeveens bedrijf TVM Verzekeringen de IT Hub een reden om toch te gaan voor ver- of nieuw-
bouw in Hoogeveen en niet om de provinciegrens over te steken.  
 
Een IT Hub zal er voor kunnen zorgen dat ook hoogwaardig opgeleide mensen werk kunnen vinden in 
de bedrijven die gevestigd zijn rond de IT Hub en zich nog zullen gaan vestigen.  
Het is zeer positief dat bestaande bedrijven, instellingen en organisaties zich reeds hebben gecommit-
teerd aan de IT Hub. Om maar even te noemen: TVM, Fokker, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, 
NHL-Stenden, Hanzehogeschool, Stichting IT Dynamic, de gemeente Hoogveen en de provincie Dren-
the.  
 
Tot slot: 
De PvdA fractie staat positief tegenover de komst van een IT Hub in Hoogeveen en gaat akkoord met 
het beschikbaar stellen van € 1,5 miljoen uit het Ruimtelijk economisch programma. 
 
Vragen: 
- 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?   
- Om hoeveel studenten gaat het op jaarbasis? 
- Brengt de IT Hub, behalve een projectleider, andere additionele werkgelegenheid met zich mee? 
- Is het reëel om te verwachten dat een IT Hub zal zorgen voor groei van werkgelegenheid en vesti-

ging van bedrijven?  Zo ja, kunt u een verwachting voor beide in aantallen aangeven?  
- Kunnen ook de andere twee partijen ( de gemeente Hoogeveen en de RegioDeal Zuid- en Oost 

Drenthe tijdig besluitvorming organiseren?  
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- Kunt u een schets geven van de stand van zaken met betrekking tot de tijdsplanning van de IT 
Hub? 

- Gaat u aandacht besteden digitale laaggeletterdheid. Zo ja op welke wijze?  
- Is het een idee om voor niet ingewijden in de Informatie Technologie een verklarend woordenlijstje 

bij te voegen aan het onderhavig voorstel?  
 

Fractie: Forum voor Democratie 
 
Voorzitter, 
 
Het College van Gedeputeerde Staten vraagt ons 1,5 miljoen Euro toe te kennen aan een project ge-
noemd IT Hub Hoogeveen. Er is nog geen tijdspad en ook concrete invulling ontbreekt op dit moment. 
We lezen dat voor de concrete invulling een projectgroep opgezet dient te worden in de toekomst. Al 
met al, veel is nog onduidelijk en GS vraagt ons een duik in het diepe te nemen. En toch voorzitter, is 
FVD voorstander van dit initiatief. En dat om de volgende redenen. Ten eerste is de IT Hub een crea-
tieve manier om TVM in Hoogeveen te behouden. GS komt dus met een oplossing die voor een belang-
rijk bedrijf als TVM interessant is. Ten tweede, deze oplossing (mits verder goed uitgedacht en uitge-
voerd) sluit ook nog eens aan bij een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling, namelijk de digitalise-
ring van de wereld. Een derde reden waarom FVD dit avontuur ondersteunt is omdat een IT Hub in 
Hoogeveen (en alweer: mits goed uitgedacht en uitgevoerd) kansen voor studenten en Drenthe biedt. 
Een laatste en wellicht de meest belangrijke reden om hier voor te zijn is het gegeven dat dit een eerste 
concrete stap is binnen het kader van de RUG haar streven om als Regionale Universiteit te gaan fun-
geren. Al met al, vier vliegen in 1 klap. 
 
Dan rest ons uiteindelijk maar 1 vraag aan GS: 
 

1) Zou het college van GS ons actief willen informeren over de voortgang van de verdieping en 
concretisering van de IT Hub in Hoogeveen? 

 

Fractie: VVD 
 
De VVD fractie hecht waarde aan het realiseren van de IT Hub in Hoogeveen. We zien dat nieuwe tech-
nologieën zoals data-analytics, Artificial Intelligence, robotics etc. de markten en sectoren veranderen. 
We zien nu bijvoorbeeld eens te meer dat vanwege de coronacrisis ontzettend veel bedrijven en organi-
saties moeten schakelen naar de digitale wereld. Digitalisering is niet meer weg te denken en alle sec-
toren krijgen hier mee te maken. Er is dan ook duidelijk een behoefte bij het bedrijfsleven voor een IT 
Hub. Zo kunnen we bijvoorbeeld constateren dat TVM, goed voor zo’n vijfhonderd arbeidsplaatsen, be-
houden blijft voor de provincie Drenthe vanwege de uitwerking van een IT Hub.   
Digitalisering zorgt daarnaast ook voor een economische impact en kan goed bijdragen aan de maat-
schappelijke opgaven waar we voor staan. Denk bijvoorbeeld aan de economische kant aan de produc-
tiviteitsverhoging en de reductie van faalkosten bij het bedrijfsleven. Aan de maatschappelijke kant zou 
er bijvoorbeeld een versnelling van de energietransitie plaats kunnen vinden met technieken zoals AI en 
smart grids. Ook ruimtelijke ordening zou gebaat kunnen zijn bij digitaliseringstechnieken.   
Het is goed om te lezen dat er samenwerking wordt gezocht tussen het bedrijfsleven, het MBO, HBO en 
de universiteiten. Op deze manier kan er door het onderwijs een doorlopende leerlijn gecreëerd worden 
en is er een goede aansluiting op de vraag van de arbeidsmarkt. Hopelijk lukt het om een aantrekkelijk 
onderwijsaanbod te vormen zodat jeugdig talent er voor kiest om in de Drentse regio te blijven. De regi-
onale verbinding met andere hubs en organisaties is daarbij ook van belang en zou hier goed bij kun-
nen helpen. 
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In het Statenstuk wordt aangegeven dat TVM de aanleiding is geweest, maar dat de IT Hub breed in-
speelt op de digitale transitie bij het bedrijfsleven en instellingen in de regio.  
 
 
Voorzitter, hier heeft de VVD een vraag over aan het college: 
1. Niet alle digitale technieken zijn op dezelfde manier in te zetten voor dezelfde sectoren. Welke sec-

toren zijn het eerste speerpunt van het College? 
2. Kunnen de andere sectoren later ook aanhaken? 
3. Wordt er rekening gehouden met het MKB waar het niveau en de behoeft aan digitalisering anders 

ligt? 
 
Voorzitter, de VVD wil nogmaals benadrukken dat we veel waarde hechten aan de IT Hub en hopen 
dan ook dat het bedrijfsleven en instellingen in de regio hier maximaal van kunnen profiteren. 
 

Fractie: CDA 
 
Vraag/Vragen: 
De volgende vragen dienen zich aan: De CDA fractie kan instemmen met de gevraagde investering 
rondom de IT Hub maar vraagt zich af: 
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; 

2. Wat zijn de consequenties op het moment dat co-financiering onverhoopt zou wegvallen? 
3. Op welke aspecten kan de werkgelegenheid voor de regio (denk aan de omliggende gemeenten) 

toenemen? 
4. In welke mate kan het regionaal middel- en hogerberoepsonderwijs participeren? 
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?  

 
 

Fractie: GroenLinks 
 
Vraag/Vragen: Geen 
 

Fractie: PVV 
 
Vraag/Vragen:  
- Waarom is het instrumentarium nog niet bekend?  
- Wat zijn de voorwaarden waaronder deze subsidie wordt verstrekt? 
- Hoe gaat er gecontroleerd worden op doelmatigheid en rechtmatigheid? 
- Veel bedrijven hebben hun commitment uitgesproken, gaan zij ook financieel bijdragen? 
- Nog meer bedrijven zijn op dit moment geïnteresseerd, hoe uit zich dit? Zijn zij bereid om financieel 

bij te dragen? 
- Gaan de deelnemende bedrijven zelf zorgen voor een financiële gezonde IT – Hub of moeten de 

overheden structureel geld bijdragen? 
- Waarom heeft TVM niet aangeklopt bij de Noordelijke Innovation Board? 
- Waarom is er nog geen bedrijfsplan? 
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Fractie: ChristenUnie 
 
Vraag/Vragen: 
We waarderen het dat het college haar uiterste best gedaan heeft om de werkgelegenheid van TVM 
voor Drenthe te behouden. Wij hebben wel vragen bij dit voorstel. 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. En hoe past dit in het ecosysteem van allerlei andere hubs? Wij kun-
nen nu niet goed inschatten welke risico’s er gemoeid zijn met dit voorstel. Wat ons betreft 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? Verder willen we graag weten hoe zeker de bijdrage is van het bedrijfsleven, en waar die 
uit bestaat. En ook horen we graag hoe het college aankijkt tegen de wens van de gemeente Hooge-
veen om hun bijdrage in 4 termijnen te betalen. 
 

Fractie: SP 
 
Vraag/Vragen: Geen 
 

Fractie: D66 
 
IT Hub, een goed initiatief dat wij van harte kunnen steunen. 
In de inleiding op punt d; participatie staat geen MBO scholen genoemd, hebben zij zich niet gecommit-
teerd aan de IT Hub?  
Dit zouden wij bijzonder vinden, omdat onder c staat het samenspel tussen MBO-HBO en WO. 
 

Fractie: Sterk Lokaal 
 
Vraag/Vragen: 
 

Fractie: OpDrenthe 
 
Vraag/Vragen: 
 

Fractie: Partij voor de Dieren 
 
Vraag/Vragen: 
De Partij voor de Dieren kan instemmen met het voornemen om een IT-hub in Hoogeveen te stimule-
ren. Het is goed om jongeren met interesse in IT de mogelijkheid te geven om zich hierin te ontwikkelen. 
In het statenstuk valt nu te lezen dat dit project zich voornamelijk richt op leerlingen van het Universitair, 
hoger en middelbaar onderwijs. Er is daarnaast mijns inziens een groep die vaak buiten beeld is en dat 
is een groep die wel potentie kan hebben maar niet gekoppeld zijn aan genoemde opleidingen. Denk 
daarbij aan bijvoorbeeld jongeren met WAJONG die wellicht hierbij ook geschoold kunnen worden. 

1. Daarom wil ik GS vragen of ook jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken kun-
nen worden? 
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Verder met betrekking tot de monitoring wanneer de IT-hub geslaagd is.  
2. Kan GS aangeven wat de criteria zijn om te zeggen dat de doelstellingen bereikt zijn? 

 
We hebben natuurlijk allemaal gezien dat ondanks de ondersteuning van sensorcity en met name de 
Hanze Intsitute of Technology deze jammerlijk niet meer in Assen zit.  

3. Kan GS aangeven hoe voorkomen kan worden dat ook de IT-Hub na verloop van tijd doodbloed 
of verplaatst wordt naar Groningen? 

 
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 natuuronvriende-
lijke bedrijven hierdoor gesteund worden door de provincie.  

4. De vraag is dus of er criteria opgesteld kunnen worden voor bedrijven die meedoen aan de IT-
Hub? 

 

 


