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Inleiding 

a. Algemeen

De digitale transitie is gaande. Deze heeft een grote impact op onze economie en samen- 

leving. Digitalisering en met name dataficatie zorgt voor product- en procesinnovatie in eind-

producten en diensten, en het verhoogt de productiviteit van bedrijven, instellingen en over-

heden.

Nieuwe, vooral disruptieve, technologieën veranderen markten en sectoren. Dit vraagt om

nieuwe businessmodellen. Ook zijn ze van belang voor een toekomstbestendig bedrijfsleven

en (internationale) concurrentiekracht. Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker en er is

grote behoefte aan digitale professionals. Digitalisering is niet meer weg te denken en vrijwel

iedere bedrijfstak heeft of krijgt er mee te maken.

Zo ook TVM Verzekeringen, waarbij verzekeringen steeds meer datagedreven worden,

waarbij de stap wordt gemaakt van verzekeraar naar IT-speler die in verzekeringen doet en

waarbij er een sterke behoefte is aan hoogopgeleide digitale professionals. Samen met de

gemeente Hoogeveen hebben wij ons sterk gemaakt om TVM te behouden voor Drenthe.

Onderdeel hiervan is de realisatie van een innovatie hub genaamd IT Hub in Hoogeveen. Op

deze manier geven wij invulling aan ons gesprek met TVM om hoger opgeleid IT-personeel te

behouden voor de regio.

b. Europese aspecten

Het instrumentarium voor dit project moet nog worden uitgewerkt. Op grond van het gekozen

instrumentarium zal naar de Europeesrechtelijke vereisten rondom aanbesteding en staats-

steun worden gekeken.

c. Economie/werkgelegenheid

De IT Hub in Hoogeveen zal bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe en het samenspel

tussen mbo, hbo en wo. De IT Hub biedt mogelijkheden om IT-talent te boeien en te binden

aan Drentse bedrijven. De thema's waarop wordt ingezet (Data-analytics, artificial intelligence,

robotics, sensoring (Internet of Things) en blockchaintechnologie) zijn door het bedrijfsleven

en met name TVM aangegeven als thema’s waar de grootste behoefte ligt.

d. Participatie

Tijdens een bestuurlijke initiatiefbijeenkomst hebben kennis- en onderwijsinstellingen en be-

drijven hun commitment voor een IT Hub in Hoogeveen uitgesproken. Het betreft: TVM,

Fokker, Unigarant, Rijksuniversiteit Groningen, NHL-Stenden, Hanzehogeschool, Stichting IT

Dynamic (ICT Academie), gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe. Daarnaast zijn er

meerdere bedrijven geïnteresseerd. En wordt er ook specifiek ingezet op de regio Zuid- en

Oost- Drenthe en Hardenberg. Dit is in ontwikkeling.

Advies 

1. € 1.500.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een IT Hub in Hoogeveen.

2. Dit bedrag te dekken uit het budget REP decentraal (Ruimtelijk economisch programma).
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Doelstelling uit de begroting 

3.0.01 Stimulering van innovatief en digitaal ondernemerschap en ondernemersklimaat 

3.0.02 Versterken projectontwikkeling en business development 

3.2.01 Zorgen voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat ook op (sub)regionaal niveau 

3.2.02 Bevorderen economisch ecosysteem 

Argumenten 

1.1. Hiermee wordt invulling gegeven aan de acties gericht op het behoud van TVM 

De uitwerking van een IT Hub is een van de doorslaggevende factoren geweest voor TVM om in 

Drenthe te blijven. Hiermee worden vijfhonderd arbeidsplaatsen behouden. 

1.2. De IT Hub voorziet in de behoefte van het Drents bedrijfsleven aan ondersteuning in de digitale 

transitie 

De IT Hub zal dienen als een middel om de vraag vanuit bedrijfsleven aan ondersteuning op di-

gitaal gebied te koppelen aan studenten als het gaat om innovatieve toepassingen. Ook dient het 

om talent, kennis en onderzoek in de breedte te koppelen aan het Drentse bedrijfsleven. 

Het concept van de IT Hub omvat een dynamische, creatieve en inspirerende omgeving waarin 

business, kennis, innovatie, talent en technologie samenkomen. Een virtuele en fysieke open 

space locatie in Hoogeveen. Binnen de IT Hub wordt in multi helix verband samengewerkt. Data-

analytics, artificial intelligence, robotics, sensoring (Internet of Things) en blockchaintechnologie 

zullen centraal staan. 

In de IT Hub zal er plaats zijn voor Talent - Kennis - Onderzoek, Innovatie Labs, Startups &  

Business, Community & Meetups en Food & Drinks. Studenten gaan aan de slag met real life 

vraagstukken uit het bedrijfsleven en de innovatielabs zullen dienen als versneller van concepten, 

technologieën en business. Hierdoor kan er flexibel worden ingespeeld op nieuwe kansen en ont-

wikkelingen. Voor het onderdeel startups en business zal het programma Ik Ben Drents Onder-

nemer, met als onderdeel de Ondernemersfabriek Drenthe, worden ingezet.  

TVM mag dan de aanleiding zijn geweest, de reden voor de realisatie van een IT Hub in  

Hoogeveen is het breed inspelen op de digitale transitie bij het bedrijfsleven en instellingen in de 

regio en provincie. De inzet is om gezamenlijk impact te creëren.  

1.3. De IT Hub draagt bij aan het aantrekken van IT-talent en digitale professionals 

Een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving biedt kansen voor studenten en digitale profes-

sionals om in aanraking te komen met het Drentse bedrijfsleven en hier mogelijk hun toekomst te 

vinden. 

1.4.  De IT Hub in Hoogeveen vormt een waardevolle toevoeging aan het Drentse innovatie eco- 

systeem 

Innovatiehubs, plekken waar onderwijs, ondernemers en overheden samenwerken, passen in het 

Drentse innovatie ecosysteem. Enkele voorbeelden zijn de Health Hub in Roden, de Dronehub bij 

Groningen Airport Eelde, de TechHub in Assen, Proefboerderij 't Kompas in Valthermond en 

Technologies Added, de eerste shared smart factory van Nederland. 
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Tijdsplanning 

Er is nog geen uitgewerkte tijdsplanning. Er wordt toegewerkt naar een stuurgroep en projectgroep, 

deze zal het conceptuele model voor de IT Hub aanscherpen. Vervolgens zal er een aanbesteding  

komen voor een projectleider. Tegelijkertijd hangt een en ander samen met het proces van TVM en de 

invulling van hun voorgenomen nieuwe locatie. Wij houden u op de hoogte van het vervolgtraject. 

Financiën 

De provinciale bijdrage wordt uit de bestaande begroting gedekt. De bijdrage komt ten laste van het 

budget Ruimtelijk Economisch Programma (Decentraal) De provincie wordt penvoerder van de IT hub. 

De verantwoording zal via de P&C-cyclus gaan lopen. In de 2e Bestuursrapportage zullen de finan-

ciële consequenties van dit Statenstuk worden vertaald naar een meerjarig investeringskrediet. In 

deze bestuursrapportage wordt de provinciale bijdrage en de verwachte bijdragen vanuit gemeente en 

regiodeal verwerkt.  

Op basis van ervaring met andere innovatiehubs wordt de totale investering geschat op € 4.000.000,-- 

Hiervoor wordt voor € 1.500.000,-- een beroep gedaan op provinciale middelen. De gemeente  

Hoogeveen draagt naar verwachting € 1.000.000,-- bij en er wordt voor € 1.500.000,-- een beroep  

gedaan op middelen van de regiodeal Zuid- en Oost Drenthe. In de uiteindelijke exploitatie van de  

IT hub worden ook bijdragen van bedrijven voorzien.  

De gemeente Hoogeveen neemt het besluit in de gemeenteraad op 23 april 2020. De stuurgroep  

Regiodeal Zuid- en Oost- Drenthe op 6 mei 2020. 

Monitoring en evaluatie 

Met de IT Hub zetten we in op langjarig commitment. 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 plaatsvinden via de stuurgroep naar de P&C-cyclus van de provincie. 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Niet van toepassing. 
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Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 

Assen, 25 februari 2020 

Kenmerk: 9/5.7/2020000292 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 

W.F. Brenkman MSc, secretaris 

md/coll. 



Ontwerpbesluit 2020-923-1 

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 25 februari 2020, kenmerk 

9/5.7/2020000292; 

BESLUITEN:  

1. € 1.500.000,-- beschikbaar te stellen voor de realisatie van een IT Hub in Hoogeveen;

2. dit bedrag te dekken uit het budget REP decentraal (Ruimtelijk economisch programma).

Assen, 20 mei 2020 

Provinciale Staten voornoemd, 

, voorzitter , griffier 

md/coll. 


