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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 € 408.333,33 subsidie te verlenen aan de
Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) uiterlijk in de eerstvolgende vergade-
ring van uw Statencommissie of Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangproce-
dure').

Subsidie 2020
Elk jaar geven de noordelijke provincies subsidie aan de NOM voor acquisitie en
business development. Van 2015-2019 waren er onderling afspraken gemaakt over
deze vaste budgetten. Voor 2020 zijn voor de NOM geen vaste budgetten meer opge-
nomen bij de opdrachtgevers (noordelijke provincies en het Ministerie van Economische
Zaken (EZK)). Zij willen het ontwikkelbedrijf echter wel blijven subsidiëren.

Met de NOM moeten daarom nieuwe afspraken gemaakt worden over de jaarlijkse
subsidie. De basis hiervoor zal in een meerjarenplan liggen. Dit meerjarenplan zal
deels voortvloeien uit het strategisch kader dat nu door een extern bureau (Emendo)
wordt ontwikkeld.

Aangezien het meerjarenplan nu nog niet klaar is, is 2020 bestempeld als een over-
gangsjaar. Daarom zijn wij voornemens om de NOM nog één jaar dezelfde subsidie
als in 2019 te verlenen.

ln het bijgevoegde Jaarplan staat welke activiteiten de NOM voor deze subsidie zal
uitvoeren.
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Highlights uit het Jaarplan NOM 2020

Doelstellingen

De NOM verwacht de volgende doelstellingen in 2020 te behalen (voor heel
Noord-Nederland):

2020

Buitenlandse investeri ngen

aantal succesvolle projecten

aantal nieuwe arbeidsplaatsen

totale investering

aantal lnvestor Relations gesprekken

fte

10

300

100.000.000,--

70

€

Business Development en lnnovatie

aantal succesvolle projecten

investeringsvolume in innovatieprojecten €

10

6.000.000,--

Flinc

aantal gefinancierde start-u ps

totale financiering

aantal nieuwe arbeidsplaatsen

€

20

4.750.000,--

175fte

Kosten van het ontwikkelbedrijf
De NOM mag niet meer kruisfinancieren van haar aandeelhouders. Dit betekent dat
de NOM de kosten van het ontwikkelbedrijf niet meer mag dekken uit de opbrengsten
van het financieringsbedrijf. De NOM kreeg elk jaar een bijdrage om de kosten van het

ontwikkelbedrijf te dekken. Hiervoor hadden de provincies en het Ministerie van EZK
een apart budget beschikbaar gesteld na het vergroten van de aandeelhouderspositie
van de provincies. ln 2020 is dit budget op en is er sprake van een tekort van

€ 239.873,--. De opdrachtgevers (drie noordelijke provincies en EZK) gaan met de

NOM in gesprek over hoe de NOM denkt met dit tekort om te gaan.

TopDutch
ln het Jaarplan wordt TopDutch genoemd. Er zal een analyse uitgevoerd worden door

een extern bureau om te kijken wat de afgelopen twee jaar hebben opgeleverd, hoe
TopDutch het beste kan worden voortgezet en waar in het ecosysteem deze werk-
zaamheden het beste zouden passen.

Voorstel NOM-subsidies 2020 (drie provincies)

NOM Foreign Direct lnvestment (FDl)/acquisitie € 525.000,00

NOM Business Development € 500.000,00

Agrofood/Biobased Economy/Circulair (voormalig NOM Greenli ncs) € 200.000,00

Totaal € 1.225.000,00

Per provincie € 408.333,33
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Als het advies is om TopDutch bij de NOM onder te brengen, zullen hier nadere af-
spraken over gemaakt worden. De inzet die de NOM noemt in het Jaarplan (2 fte en
€ 100.000,-- out-of-pocketkosten) moet dan nog nader onderbouwd worden.

Belang NOM voor Drenthe
De activiteiten van de NOM zijn belangrijk voor Drenthe en zorgen voor meer werkge-
legenheid, investeringen en innovatie.
ln 2018 heeft de NOM in Drenthe gezorgd voor drie succesvolle FD|-projecten/-
acquisities, waar € 31 miljoen aan investeringen en I 10 nieuwe en 370 behouden ar-
beidsplaatsen uit zijn voortgekomen (Noord-Nederland: 9 projecten met € 617 miljoen
aan investeringen en 350 nieuwe arbeidsplaatsen).
Op het gebied van business development zijn in Drenthe 2 projecten met € 2 miljoen
aan investeringen en 12 arbeidsplaatsen tot stand gekomen (Noord-Nederland:

13 BD-projecten met € 6,5 miljoen aan investeringen en 22 arbeidsplaatsen). Voor-
beelden van BD-projecten zijn Region of Smart Factories (RoSF), Technologies
Added en Chemport (zowel BD- als acquisitiecomponent).

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris

Bijlage Jaarplan NOM 2020
md/coll.
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1. INLEIDING 
 

In 2019 is samen met de aandeelhouders een begin gemaakt met een langetermijnplan voor de 
NOM, lopend van 2020 tot en met 2014. In het voorjaar is dat proces aangehouden in verband 
met (onder andere) de provinciale verkiezingen. Dat maakt dat we voor het jaar 2020 een apart 
jaarplan maken. 

De wereld verandert snel. De urgentie om echt stappen te nemen om de wereldeconomie om 
te buigen en te komen tot een houdbare situatie wordt steeds groter en wordt ook steeds meer 
vertaald in de manier waarop ondernemingen en overheden werken. Op 20 augustus 2019 
stond bijvoorbeeld in het Financieel Dagblad dat 200 CEO’s van Amerikaanse ondernemingen 
met een omzet van in totaal 7.000 miljard dollar een manifest hebben ondertekend waarin zij 
aangeven dat het niet langer “shareholder first” is en dat impact op de samenleving, milieu, 
medewerkers en dergelijke zwaar gaan meewegen in beslissingen over de strategie.  

In Nederland ligt er een energieakkoord en wordt het topsectorenbeleid omgezet in 
missiegedreven innovatie, waarin het onder andere gaat over duurzame energievoorziening, 
efficiënt omgaan met grondstoffen en kringlooplandbouw gaat. Brainstormsessies binnen de 
NOM hebben geleid tot een aantal thema’s, waarvan wij denken dat die richtinggevend zouden 
moeten zijn voor de economische ontwikkeling van Noord Nederland: 

 Healthy World: een gezonde wereld. De vertaling daarvan heeft betrekking op gezond 
voedsel, gesloten kringlopen in de voedselproductie, gezonde en gelukkige mensen, 
brede welvaart. 

 Sustainable Resources: verlaging van het energiegebruik, duurzame opwekking van 
energie, hergebruik van grondstoffen, efficiënte productieprocessen. 

 Branding: Noord Nederland op de kaart zetten als een regio die aantrekkelijk is om te 
ondernemen, te werken en te wonen. 

 Human Resources: de veranderingen die de economie in Noord Nederland ondergaat 
vraagt om grote aanpassingen in onderwijs en de ontwikkeling van mensen binnen 
ondernemingen. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat we talent uit andere delen van 
de wereld actief naar de regio moeten halen. 

Voor de eerste twee onderwerpen zijn binnen de NOM werkgroepen ingesteld om nader te 
bepalen welke deelgebieden voor Noord Nederland de meeste kansen bieden. Branding en 
Human Resources zijn onderwerpen waaraan wij in de bepaling van de strategie voor de jaren 
2021 tot en met 2024 aandacht gaan besteden.  
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Om te komen tot deze thema’s is inspiratie geput uit de Sustainable Development Goals van de 
verenigde Naties. Onze thema’s sluiten aan op de toekomstbeelden van de drie Noordelijke 
provincies hebben een grote overlap met de 4 missies die het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (MinEZK) heeft geformuleerd: 

 Energietransitie en Duurzaamheid 
 Landbouw, Water en Voedsel 
 Gezondheid en Zorg 
 Veiligheid 

De activiteiten die de NOM uitvoert zijn: 

 Innovatie en Business Development (BD) 
 Bedrijfsacquisitie met een focus op buitenlandse ondernemingen (FDI) 
 Investor ready maken van start-ups (Flinc) 
 Financieren van ondernemingen met risicodragend kapitaal (valt buiten dit plan) 
 Managen van (provinciale) fondsen (valt buiten dit plan) 

In dit jaarplan zullen we laten zien wat wij op deze gebieden zullen realiseren in relatie tot het 
versterken en robuust maken van de economie in Noord Nederland, met de eerder beschreven 
thema’s als leidraad.  
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2. DE ACTIVITEITEN VAN DE NOM 
 

De doelstelling van de NOM is om de economie in Noord Nederland duurzaam te versterken, 
te laten groeien en robuust te maken. Het is onze overtuiging dat de inspiratie moet komen uit 
toekomstbeelden van onze aandeelhouders en dat dit uiteindelijk moet worden gerealiseerd 
door ondernemingen. Ondernemingen laten groeien ondersteunt ook de groei van de 
regionale economie en daaruit hebben wij ons thema gedestilleerd: “ondernemingen doen 
groeien”. 

Veel activiteiten om tot groei te komen pakt de markt zelf voldoende op. Als ondernemers 
daarover vragen hebben brengen wij ze in contact met de juiste partijen. Wij ontplooien 
activiteiten op die gebieden waar de markt het gedeeltelijk laat liggen. Voor een deel van onze 
werkzaamheden zijn wij afhankelijk van financiering door onze subsidieverstrekkers: 

 Innovatie en Business development (BD): vanuit deze activiteit ontwikkelen wij, en 
nemen actief deel in, projecten en programma’s in Noord Nederland die gericht zijn op 
de versterking van de economie in de regio. Voorbeelden zijn Chemport Europe en 
RoSF. In die programma’s betrekken we ondernemingen die we uitdagen en stimuleren 
kansen te pakken en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen door te innoveren.  

 Wij spelen een rol in het opstellen van een projectplan en een -budget en in het 
bijeenbrengen van de benodigde middelen. In deze projecten werken de betrokken 
ondernemingen samen (met overheden en kennisinstellingen) aan innovaties die leiden 
tot efficiëntere processen, nieuwe producten, nieuw intellectueel eigendom. In een 
aantal gevallen spelen wij ook een rol in de uitvoering van projecten, bijvoorbeeld door 
een projectmanager in te brengen of de administratie op ons te nemen. Dit doen we 
alleen als er geen andere partij in het consortium is die dit kan en wil doen en bij 
voorkeur voor een beperkte duur.  

 Acquisitie van buitenlandse ondernemingen (FDI): Noord Nederland is voor 
ondernemingen in de sectoren, die binnen TopDutch als kansrijk zijn gekenmerkt,  een 
heel goede vestigingslocatie. Wij zorgen dat er een goede propositie ligt voor deze 
sectoren door voortdurend op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, 
binnen de regio en ook wereldwijd. Deze proposities brengen wij onder de aandacht 
van relevante partijen zoals intermediairs en ondernemingen. De kanalen die we 
daarvoor gebruiken zijn marketing (onder andere via Top Dutch), bezoek aan relevante 
beurzen en directe benadering. Het laatste doen we met name bij ondernemingen die 
strategisch belangrijk zijn om de lange-termijn doelstellingen van Noord Nederland te 
bereiken.  
Belangrijk onderdeel van FDI is ook het onderhouden van contacten met buitenlandse 
ondernemingen in de regio (Investor Relations). Wij richten ons daarbij op bedrijven die 
tot de strategische accounts van het NFIA en van de regio behoren. Planning daarvan 
wordt in het acquisitieoverleg met de provincies gemaakt.  Doelstelling daarvan is deze 
bedrijven te verankeren, wij spreken deze ondernemingen regelmatig om inzicht te 
hebben in hun plannen en ook om feedback te krijgen over het vestigingsklimaat in 
Nederland. Ook betrekken wij een deel van de buitenlandse ondernemingen bij BD 
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projecten. Als er sprake blijkt van plannen om activiteiten te consolideren, vestigingen te 
sluiten of uit te breiden bieden wij alle mogelijke support om de businesscase van de 
vestiging in Noord Nederland zo sterk mogelijk te maken.  

 Investor ready maken van start-ups. Dit doen we onder het label Flinc. Met name 
startups hebben veelal moeite om hun financiering rond te krijgen. In veel gevallen is 
het businessplan nog onvoldoende uitgewerkt, soms is het team niet compleet en 
spreken de ondernemers niet dezelfde taal als potentiële investeerders. Flinc 
ondersteunt kansrijke start-ups om zich op deze punten te verbeteren en uiteindelijk 
hun volgende fase gefinancierd te krijgen. 

De andere werkzaamheden die de NOM uitvoert moeten hun eigen kosten dekken: 

 Beheer van ons eigen fonds. Vanuit dit fonds worden ondernemingen in de 
verschillende fasen van hun levenscyclus, vanaf de vroege fase tot overname door een 
andere aandeelhouder, gefinancierd. De kosten voor het beheer van dit fonds worden 
gefinancierd uit het behaalde rendement. 

 Beheer van fondsen van derden door Fonds Support Noord (FSN). FSN beheert een 
aantal provinciale en regionale fondsen. De kosten van het beheer worden betaald door 
de geldverstrekkers van deze fondsen.  
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3. WAT DOEN WE IN 2020 (SUBSIDIEGERELATEERD) 
 

3.1 Overzicht activiteiten 
Voor het versterken en robuust maken van de economie in Noord Nederland is in 2019 en 
daarvoor een aantal grotere programma’s opgestart, die in 2020 zullen doorlopen. Daarnaast 
gaan we ook met een aantal nieuwe projecten en programma’s beginnen. We zullen alle 
projecten en programma’s bespreken waarbij we aangeven wat de ureninzet zal zijn en wat de 
doelstellingen of te bereiken mijlpalen zullen zijn. Ook beschrijven we de relatie met de thema’s. 
Ten slotte leggen we ook een verband met een aantal Key Enabling Technologies. 

a. Groene Chemie: Chemport Europe (lopend) 

In 2019 is besloten om in de periode 2020-2024 het programma voort te zetten. Doel van 
het programma is effectieve ondersteuning van de alle stakeholders te organiseren aan 
de chemische industrie in Delfzijl en Emmen bij het realiseren van de industrieagenda’s 
voor die twee regio’s. In grote lijnen gaat in het projectplan Chemport Europe 2020-2024 
om:  

 Verbreden (acquisitie): verbreden van de basis en daarmee het succes van de 
regio, door nieuwe partijen aan te trekken die directe versterking van de keten in 
zich hebben.  

 Versterken (business development): versterken van de regio en de 
concurrentiekracht van bestaande bedrijven door actieve en gezamenlijke 
Business Development. 

 Verbinden (verstevigen ecosysteem): verbinden van de partijen in het ecosysteem, 
met meer onderling vertrouwen, samenwerking, afstemming en focus in koers als 
resultaat! 

In het plan is de NOM verantwoordelijk voor inbreng van 0,8 FTE voor het 
programmamanagement (deels op BD en deels op FDI) en  0,7 FTE voor communicatie. 
Voor communicatie heeft de NOM momenteel  momenteel geen budget beschikbaar, 
terwijl wij het wel graag op ons zouden nemen en bij voorkeur met en naast TopDutch. 

Het programma raakt met name aan het thema Sustainable Resources omdat de 
industrieagenda’s moeten leiden tot een reductie van de uitstoot van CO2 naar nul in 
2050. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen gereduceerd 
en een vergroening van de Chemie gerealiseerd. 

Belangrijkste doelen van het programma zijn: 

 Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tot nul in 2050 
 Aantrekken van ten minste 10 nieuwe ondernemingen met een totale investering 

van 1 miljard Euro (waarvan 1 multinational) en 500 arbeidsplaatsen 
 Voorloper zijn in de vergroening van de Chemie in Europa. 
 Zorgen voor een sterke propositie voor acquisitie via TopDutch 
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b. HTSM: Digital Innovation Hub (Smart Industry Hub, nieuw) 

Binnen de Digital Innovation Hub worden technologie en kennis, ontwikkeld binnen onder 
andere Region of Smart Factories, World Class Composites Solutions en Innovation 
Cluster Drachten beschikbaar en toepasbaar gemaakt voor het MKB. In het verlengde 
hiervan is het de bedoeling in 2020 de noordelijke Smart Factory Solution Providers te 
verenigen analoog aan de Wateralliantie. Deze providers kunnen alleen of gezamenlijk 
worden ingezet door ondernemingen die stappen willen zetten richting Smart Factory. 
Doel is om in het eerste kwartaal van 2020 de Digital Innovation Hub opgezet te hebben 
met NOM als penvoerder en het vervolgens te verzelfstandigen. De NOM neemt het 
penvoerderschap in eerste instantie op zich omdat NOM als enige een geschikte partij is. 
Ook de landing spot Zernike moet in 2020 gerealiseerd zijn. 

DIH is gelinkt aan het thema Sustainable Resources. Het moet uiteindelijk leiden tot een 
verlaging van de kostprijs van producten door minder uit- en afval (first time right), een 
beter ontwerp en een geminimaliseerde arbeidscomponent. Globaal zou het moeten 
leiden tot meer regionale productie waardoor uiteindelijk minder producten over de 
wereld verscheept hoeven te worden.  

c. HTSM: Technologies Added (lopend) 

Technologies Added is een zogenaamde shared smart factory in Emmen, tot stand 
gekomen nadat de Philips Lighting haar fabriek in Emmen sloot. Het is een 
subsidieproject van de Provincie Drenthe en het Ministerie van EZK. NOM is geen partner, 
maar wel betrokken in het kader van business development. Om het project te laten 
slagen is het van belang dat ondernemingen hun productie bij TA onderbrengen, met een 
focus op de gebieden mobiliteit, energie en smart outdoor. Wij scouten in Nederland en 
daarbuiten kansrijke kandidaten. Doelstelling in 2020 is 2 ondernemingen hun productie 
bij TA onder te laten brengen. 

TA is gelinkt aan het thema Sustainable Resources. Het moet uiteindelijk leiden tot een 
verlaging van de kostprijs van producten door minder uit- en afval (first time right), een 
beter ontwerp en een geminimaliseerde arbeidscomponent. Globaal zou het moeten 
leiden tot meer regionale productie waardoor uiteindelijk minder producten over de 
wereld verscheept hoeven te worden. 

d. HTSM: RoSF (lopend) 

In 2020 wordt RoSF afgerond. De rol van de NOM is om spin-off projecten uit dit project 
te ontwikkelen. . Daarnaast loopt er nog een aantal spin off projecten zoals MarinMinds 
(autonoom varen), het opzetten van een Smart Factory gericht op maakbedrijven in de 
watertechnologie in Leeuwarden en het initiëren van een InterReg project op het gebied 
van Smart Industry. Daarnaast loopt er nog een aantal trajecten met ondernemingen 
naast RoSF die kunnen leiden tot nieuwe projecten waarvoor mogelijk EFRO-aanvragen 
zullen worden ingediend. 
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e. Watertechnologie (lopend) 

Samen met de Wateralliantie (WA) werkt de NOM aan het verder verstevigen van de 
positie van de Watercampus als waterhub van wereldallure met connecties richting 
andere hubs en bedrijven in de wereld. Dit met als achterliggend doel om internationale 
samenwerking te stimuleren. We zetten hierbij het door de Wateralliantie opgerichte 
platform van Global Water Tech Hub Alliance (GWTHA) in, waarin 6 waterhubs 
samenwerken. 

2020 zal ook in het teken staan van het verbinden binnen Europa. Cruciaal in deze route 
is hoe we andere clusters en bedrijven in Europa aan ons kunnen binden door ze een plek 
en een rol te gunnen in het GWTHA. Daarbij streven we naar een centrale rol voor de WA. 

Op de Watercampus wordt eveneens gewerkt aan het ontwikkelen van Europese B2B 
projecten, waarbij de WA zoveel mogelijk Nederlandse bedrijven betrekt in dit soort 
projecten. Recente voorbeelden zijn VIDA (vidaproject.eu)  en Water Test Network (WTN) 
waarbij WA en Center of Expertise Water (CEW) bedrijven verbindt om innovaties te 
testen bij potentiele eindklanten of specifieke test locaties. 

Vanuit de Business Development wordt er binnen de WA focus gebracht op een beperkt 
aantal prioriteitslanden. Hierdoor kan er nog gerichter gewerkt worden naar B2B 
projecten. Het directe effect van deze gerichtere aanpak is lastig te meten in concrete 
projecten. Wel wordt verondersteld dat wanneer deze aanpak voor de bedrijven 
succesvoller gaat zijn, deze meer genegen zijn om zich te binden aan de WA. Daarom zal 
in deze het groeiende aantal leden van de WA als graadmeter worden genomen.  Meer 
leden is ook meer massa en daarmee ook betere positie (nationaal en internationaal). 

Ten aanzien van FDI is er in de TopDutch campagne in 2019 een versterkte propositie 
voor watertechnologie tot stand gekomen. Die zal worden ingezet om hoogstaande leads 
te genereren. Hiertoe zullen we in ieder geval een aantal relevante beurzen bezoeken.  

Watertechnologie is gelinkt aan de thema’s Healthy World en Sustainable Resources. 
Watertechnologie leidt namelijk tot een verantwoorde verwerking van afvalwater en tot 
veilig water en creëert daarmee een grote gezondheidswinst. Het leidt ook tot processen 
die minder energie verbruiken en hergebruik van grondstoffen mogelijk maken. 

f. AgroFood: Smart Farming (lopend) 

NOM is betrokken bij Precisielandbouw 4.0 (PL4.0). Dat richt zich op de volgende fase in 
de ontwikkeling van Smart Farming, namelijk het toepassen van Big Data analyse over 
jaren en bedrijven heen. Daartoe is veel meer uitwisseling van data nodig dan in eerdere 
fases het geval was. Vandaar dat PL 4.0 in de eerste fase zich richt op het leggen van een 
basis voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ gebruik van data in open 
teelten en agrifood-ketens in Nederland.  Het gaat daarbij om de datapositie van boeren 
te verbeteren, zodat ook daardoor data delen en slim gebruik op het bedrijf en in de 
ketens beter mogelijk wordt. Dit is interessant voor bedrijven in onder andere de data 
analyse.  
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Uit PL 4.0 is ook voortgekomen dat Smart Farming for Northern Netherlands (SF4NN) een 
Digital Innovation Hub is geworden. Bedoeling is deze aan te haken bij de Smart Industry 
Hub, en het innovatiecentrum Smart & Circular Industry. Brainport Agrifood Technology 
speelt nationaal een vooraanstaande rol op dit terrein, samen met IMEC en WUR en voor 
Noord Nederland is het belangrijk om daar een goede verbinding te realiseren. 

Thema Healthy World en Sustainable Resources 

g. AgroFood: Eiwitverwaarding (nieuw) 

Wereldwijd is er een stijgende vraag naar andere eiwitbronnen dan bijvoorbeeld vlees.  
Idee is om daarvoor gebruik te maken van plantaardige en aquatische eiwitten 
(voedseltransitie). De vraag is welke toegevoegde waarde Noord Nederland hierin kan 
hebben. 

Avebe heeft inmiddels een goed functioneel en toepasbaar eiwit uit haar aardappel 
gewonnen. Uitdagingen zijn niet alleen het extractie proces, ook toepassingen vinden. 
Daarbij is het ook van belang dat duurzaamheid en gezondheid (Healthy Ageing) 
onderdeel zijn van het ontwikkelproces. 

Noord Nederland heeft een rijke historie aan open teelt van aardappel, suikerbiet, gras en 
diverse andere gewassen. Hierdoor worden diverse (hoofd-) ingrediënten voor de feed- 
en food industrie geproduceerd. Vanuit het UMCG/RUG, met onder andere Lifelines, 
wordt steeds meer kennis over de invloed van o.a. eiwitten (dierlijk en plantaardig) op de 
gezondheid ontwikkeld. 

De inventarisatie op het gebied van eiwittransitie van de NOM richt zich op de kansen die 
Noord Nederland heeft vanuit open teelt naar applicaties in de foodindustrie waarbij de 
focus ligt op hoofdingrediënten die de gezondheid bevorderen. Ook aquatische 
eiwitbronnen zoals algen, wieren en dergelijke worden betrokken in het op te zetten 
cluster. Ultimo 2020 is er een analyse waaruit moet blijken of Noord Nederland een 
wezenlijke rol in deze transitie kan spelen. 

De eiwittransitie past bij het thema Healthy World  

h.  AgroFood (lopend) 

In het algemeen zetten wij ook in op acquisitie in de AgroFood sector. Speerpunten 
daarin zijn Dairy en de transitie naar plantaardige eiwitten. Regional proposities daarvoor 
zijn doorontwikkeld onder het TopDutch label en die zullen ook komend jaar leidend zijn 
in acquisitie. Wij verwachten op basis van de huidige pijplijn en de belangstelling die er is, 
voor met name de eiwittransitie, in 2020 een aantal concrete leads binnen te halen en 
projecten op te starten. 

i. Circulair (nieuw) 

Circulaire economie is voor de NOM een nieuw onderwerp. Hoewel er een aantal mooie 
initiatieven wordt ontplooid zien we dat de synergie tussen de activiteiten nog vrij beperkt 
is en vooral dat innovatieprojecten nauwelijks vertaald worden naar economische 
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activiteit. Daarnaast zien wij dat ideeën zich in belangrijke mate bepreken tot recycling 
van reststromen. De bedoeling is naar de gehele keten, van productontwerp, via 
productie en gebruik tot aan hergebruik van materialen kijken.  Wij willen hier 
toegevoegde waarde leveren. Bedoeling is om vanuit compacte 
samenwerkingsverbanden projecten op te zetten gericht op de ontwikkeling van 
ketenbrede businesscases. Een voorbeeld is het VLIEHOUSE-project (circulaire tiny 
houses).   

Vanuit die gedachte werken wij in samenwerking met Buro B&G aan een projectplan in 
het kader van concrete Circulaire, BioBased en Remanufacturing initiatieven.  

De NOM is zijdelings betrokken bij de totstandkoming van de Noordelijke CE-alliantie, 
gericht op samenwerking tussen partners in de regio. Er is relevante input geleverd voor 
het projectplan dat eerder dit jaar gehonoreerd is door SNN. Dit zetten we in 2020 voort, 
onder andere door zitting te nemen in het periodiek noordelijk CE-overleg en mede-
organisator te zijn van het Noordelijk CE-congres.  

Doelstelling is te komen tot tenminste 3 nieuwe projecten waarbij in totaal tenminste €3 
miljoen wordt geïnvesteerd. 

Omdat Circulaire Economie en de Energietransitie onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn, wordt samenwerking gezocht met de New Energy Coalition. We geloven dat een 
integrale aanpak voordeel kan opleveren voor de ondernemer. Hoe de samenwerking er 
in de praktijk uit komt te zien wordt nu onderzocht.  

Circulaire Economie is duidelijk gelinkt aan Sustainable Resources. 

j. Logistiek (lopend) 

In 2019 is veel werk gemaakt om te komen tot een goede propositie voor de acquisitie 
van logistieke activiteiten in Noord Nederland, onder andere in het kader van TopDutch 
Logistics. Daar zijn ook NFIA en NDL/HIDC bij betrokken. Dit heeft er inmiddels ook toe 
geleid dat we vaker gevraagd worden een aanbod te doen en ook dat en een aantal 
concrete logistieke projecten loopt. In 2020 gaan we de propositie verder aanscherpen. 
Aanvullend zullen we in het kader van TopDutch Logistics meer aandacht besteden aan 
activiteiten als bijeenkomsten en beurzen. 

k. Energie: Offshore wind (lopend) 

Alle business development activiteiten voor Energie worden ontwikkeld vanuit de New 
Energy Coalition. Wij hebben betrokkenheid via het InterReg project Inn2Power, dat 
gericht is op de samenwerking tussen bedrijven in de offshore-windsector rondom de 
Noordzee. Daarnaast richten we ons in beperkte mate ook op acquisitie op dit terrein.  

Offshore Wind past binnen het thema Sustainable Resources, het leidt namelijk tot een 
vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen. 
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Verwachting is dat we de komende jaren naar een bredere acquisitie gaan op Energie, in 
lijn met de TopDutch propositie zoals die in 2019 is gemaakt. Daar liggen overigens ook 
veel raakvlakken met Chemport Europe. 

l. ICT en Digitalisering: Datacenters (lopend) 

Acquisitie van nieuwe datacenters is een activiteit waarop we, in samenwerking met onder 
andere Groningen Seaports, zwaar inzetten. Momenteel hebben we een goede pijplijn 
met leads waarvan het de verwachting is dat die in 2020 tot concrete resultaten kunnen 
leiden. We zien dat de vraag naar locaties voor hyperscale datacenters onverminderd 
sterk blijft en de interesse voor co-locatie begint zich te ontwikkelen. Daarnaast dienen 
nieuwe vormen van data-opslag zoals edge computing zich aan. Daarom blijven we actief 
de markt bewerken om TopDutch op de kaart te zetten als een prima vestigingslocatie. 

m. ICT en Digitalisering: Odyssey (lopend) 

Vanaf de start hebben wij de Blockchain Hackathon, die jaarlijks in het voorjaar in 
Groningen wordt gehouden ondersteund.  NOM heeft haar naam hier aan verbonden. 

n. Life Sciences & Health: Biotech & Pharma (lopend) 

Binnen het team Life Science & Health van  Invest in Holland is de werkwijze dat we met 
kleinere teams namens Nederland meer events en beurzen bezoeken. Dat zijn in ieder 
geval BIO, BioEurope (alleen najaarseditie) en BioFit. Dat doen we op basis van een brede 
propositie voor Nederland waarin ook het TopDutch deel helder is opgenomen. 
Overigens vraagt dit wel om aandacht voor de arbeidsmarkt, we hebben 2 leads in de 
pijplijn waarin de werkgelegenheidscomponent root is. 

Biotech & Pharma is onderdeel van het thema Healthy World omdat de ontwikkelingen 
op dit gebied rechtstreeks bijdragen aan gezondheid van mensen. 

o. Life Sciences & Health: MedTech (lopend) 

Specifieke acquisitie op MedTech is relatief beperkt. Dit komt mede omdat de Health Hub 
Roden, waar dit type bedrijven logischerwijs een plaats zou moeten vinden, wat 
bedrijvigheid betreft nog in ontwikkeling is. MedTech projecten die voortkomen uit 
algemene propositie pakken we natuurlijk wel op. Voor een versterking van de acquisitie 
op dit gebied is het van belang dat rondom de health hub de focus verschuift van alleen 
onderwijs naar bedrijvigheid. Wel volgen we leads  uit het Springboard-netwerk (onder 
meer IMDS en J&J Vision Care) op. 

In 2020 gaan we daarnaast, samen met UMCG het cluster rond vision sterker vorm geven, 
omdat daar zowel rond onderzoek en ontwikkeling als qua productie groei wordt 
verwacht.  

MedTech is onderdeel van het thema Healthy World omdat de ontwikkelingen op dit 
gebied rechtstreeks bijdragen aan gezondheid van mensen.  
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p. Acquisitieprojecten 

De acquisitie activiteiten die in bovenstaande worden beschreven betreffen het opzetten 
en verfijnen van acquisitie-proposities en het bewerken van de markt en leiden jaarlijks tot 
70 tot 80 leads. Deze leads leiden tot projecten en in zo’n 10 tot 15 procent van de 
gevallen tot een succesvolle vestiging of uitbreiding. Op het moment dat een 
onderneming serieuze belangstelling heeft volgt een proces van informatievoorziening, 
bezoeken van de klant aan de regio, beantwoorden van vragen en contacten leggen met 
overheden en dienstverleners. Daaraan wordt door de FDI-medewerkers gemiddeld 
ongeveer de helft van hun tijd besteed. 

q. Investor Relations 

Behalve het acquireren van buitenlandse bedrijven voeren wij ook met het NFIA en 
andere partners in het Invest in Holland netwerk het Investor Relations programma uit. Dit 
is er op gericht om gevestigde bedrijven te verankeren. Om dat te bereiken spreken wij 
de belangrijke ondernemingen jaarlijks. Dat doen we samen met een aantal gemeenten 
en met Groningen Seaports. Een belangrijk deel van de groei in banen en ook de 
investeringen door buitenlandse bedrijven is gerelateerd aan dit programma, doordat we 
tijdig kansen en bedreigingen kunnen signaleren en daar met andere stakeholders actie 
op kunnen nemen. Doordat we de directies van buitenlandse ondernemingen kennen 
nemen zij ook actief contact op als er iets speelt. 

r. Investor Readiness Programma (Flinc) 

De afgelopen 10 jaar heeft de NOM, met een korte pauze, het Investor Readiness 
Programma Flinc uitgevoerd. Dit heeft tot doel innovatieve start-ups te ondersteunen in 
hun zoektocht naar financiering. Tot op heden worden de begeleidingstrajecten 
voornamelijk op basis van maatwerk uitgevoerd en wordt aan ondernemers ad hoc 
masterclasses aangeboden.   

Om het succes van het investor readiness programma te vergroten, is Flinc in september 
gestart met een pilot voor een vernieuwd investor readiness programma. Met de pilot 
beoogt Flinc de kwaliteit van de innovatieve proposities nóg meer te versterken, de 
samenwerking met financiers effectiever in te richten en daarmee de kans op financiering 
van proposities te vergroten. Om dit te realiseren is het investor readiness programma als 
volgt ingericht:   

 We coachen ondernemers op marktvalidatie, het team, de businesscase en de 
bedrijfscultuur. Hiervoor staan een 8-tal masterclasses gepland; 

 Samen met een marktpartij ontwikkelt de ondernemer een eerste IP strategie. 
Daarnaast brengt een juridische scan de risico’s van de bedrijfsstructuur en de 
businesscase van de startup in kaart. 

 Financiers zijn van de kick-off tot aan het einde van het investor readiness 
programma betrokken en kunnen daarmee de ontwikkelingen ofwel de 
executiekracht van de deelnemende startups tussentijds volgen.  
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Zo ontwikkelen we samen met de ondernemer een praktisch en concreet investor 
readiness plan en bereidt de ondernemer samen met de projectmanager van Flinc de 
financieringsaanvraag voor. Na tien weken dient de ondernemer zijn 
financieringsaanvraag in bij de juiste financier(s). 

3.2 Doelstellingen 
De doelstellingen met betrekking tot de activiteiten die wij in 2020 ontplooien in relatie tot de 
afspraken met de subsidieverstrekkers zijn: 

Doelstellingen NOM      

   2020

Buitenlandse investeringen 

 aantal succesvolle projecten *)  10

  aantal nieuwe arbeidsplaatsen  FTE 300

  totale investering  M€ 100

  aantal Investor Relations gesprekken  70

   
Business Development en Innovatie 

 aantal succesvolle projecten *)  10

  investeringsvolume in innovatieprojecten  M€ 6

   
Flinc   

 aantal gefinancierde start‐ups *)  20

  totale financiering *)  M€ 4,75

  aantal nieuwe arbeidsplaatsen *)  FTE 175
 
Gehanteerde begrippen conform afspraken met subsidieverstrekkers zoals geformuleerd n.a.v. evaluatie ROM’s 2012    
*) doelstellingen alleen voor intern gebruik 

3.3 TopDutch 
Aan het eind van 2019 komt de opdracht aan Initio voor het uitvoeren van de TopDutch 
campagne ten einde. Continuïteit is van belang, wij zijn bereid om het vervolg van de 
campagne op ons te nemen. Momenteel hebben we daarvoor helaas geen capaciteit en ook 
niet de competenties. Een eerste inschatting is dat voor het vervolg van TopDutch ongeveer 2 
FTE nodig is en tussen de 200 k€ en 300 k€ out-of-pocketkosten. Wij denken daarnaast de 0,7 
FTE die voor Chemport gebudgetteerd staat binnen deze bezetting ook te kunnen uitvoeren.  
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3.4 Inzet medewerkers 
Onderstaande tabel laat zien hoe de medewerkers van de NOM worden ingezet op de subsidie 
gerelateerde onderwerpen. 

Van de inzet zoals in het overzicht getoond wordt momenteel 0,16 FTE RoSF mede gefinancierd 
vanuit het project. Daarnaast wordt na de start vanuit het project Digital Innovation Hub 
ongeveer 0,6 FTE gefinancierd. Daarbij moet ook worden opgemerkt dat de maximale subsidie 
op deze projecten 50% is, zodat dekking ontstaat voor hoogstens 0,38FTE. Alle overige 
financiering dient uit de basissubsidie van de aandeelhouders te komen.. 

 

  

BD, FDI en Flinc
inzet

(FTE)

IT/Online/Blockchain

Odyssey Hackathon

datacenters 0,50 FDI ICT

Chemport

ontwikkeling 0,40 BD GL/Agrofood

acquisitie 0,40 FDI

communicatie

Circulair

projectontwikkeling 0,60 BD GL/Agrofood

AgroFood

eiwitverwaarding 0,20 BD GL/Agrofood

acquisitie 0,50 FDI

smart farming 0,40 BD GL/Agrofood

Watertechnologie

coordinatie BD 0,60 BD Wateralliantie

acquisitie 0,50 FDI

HTSM

Technologies Added 0,24 BD HTSM

RoSF 0,16 BD HTSM

Ontwikkeling DIH 0,60 BD HTSM

Life Sciences

BioTech & Pharma 0,40 FDI LifeSciences

MedTech 0,20 FDI LifeSciences

Logistiek

TD logistiek 0,20 BD Logistiek

TD logistiek acquisitie 0,20 FDI Logistiek

Energie

Offshore Wind 0,20 FDI Energie

Algemene Business Development activiteiten 0,40 BD

Acquisitieprojecten 2,60 FDI

Investor Relations Programma 0,50 FDI

Business Analist 1,00 FDI

Investor Readiness Programma 2,90 Flinc

Management 1,00

totaal 14,70
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3.5 Budget 
Bij de medewerkers die zich bezighouden met het gesubsidieerde gedeelte van de activiteiten 
van de NOM hoort het bijgaande budget: 

 
Aan de kostenkant zijn daarin opgenomen de personeelskosten van de in de tabel opgenomen 
14,7 FTE en die van 1 FTE die voor Drenthe de speciale opdracht met betrekking tot de 
maakindustrie uitvoert. 

De overige kosten bestaan uit onder andere reis- en verblijfkosten, kosten voor beurzen en 
dergelijke.  

Het aandeel overhead bestaat onder andere uit de (salaris)kosten voor van ondersteunende 
afdelingen, huur en dergelijke. Deze overhead wordt naar rato verdeeld op basis van het aantal 
FTE dat werkzaam is op een afdeling.  

Aan de opbrengstenkant staan de alle subsidiebijdragen zoals in de afgelopen jaren ook door 
ons ontvangen. De post Additionele Financiering heeft betrekking op de voorziening van € 4 
miljoen die bij de aandelentransactie is gevormd ter compensatie van de kruisfinanciering. 
Daarvan is naar inschatting voor 2020 nog ruim € 600k beschikbaar. Tenslotte is de 
nettobijdrage van RoSF ingeschat op circa € 30k.  

Bij overige bijdragen staat de bijdrage die we van Drenthe ontvangen voor de inzet van 1 FTE 
op het maakindustrieprogramma. De bijdrage gemeenten heeft betrekking op afspraken die we 
hebben met een aantal gemeenten over acquisitie.  

Per saldo betekent dit dat we op basis van de toegezegde subsidies van de provincies en het 
ministerie van EZK nog €239.873 tekort komen voor een sluitende exploitatie. 

Kosten gesubsidieerde activiteiten Subsidiebijdragen 2020

Personeelskosten 1.968.328€   Bijdrage EZ 1.000.000€  

Overige kosten 282.540€       Bijdrage Provincies 525.000€      

Aandeel Algemeen + Overhead 1.017.781€   Voorheen Greenlincs/AgroFood 200.000€      

Voorheen bijdrage BD Clusterorganisaties 500.000€      

Additionele financiering 600.776€      

RoSF 30.000€        

Subtotaal 2.855.776€  

Overige bijdragen 2020

Bijdrage Drenthe inzet 1 FTE maakindustrie 110.000€      

Bijdrage acquisitie Gemeenten 63.000€        

Subtotaal 173.000€      

Totaal 3.268.649€   3.028.776€  

Saldo ‐239.873€    


	Lege pagina



