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Geachte voorzitter/leden,
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de Bedrijvenregeling Dutch
TechZone (DTZ) ter uitvoering van het besluit dat uw Staten op 16 december 2016
hebben genomen.

Inleiding
Op 16 december 2016 hebt u met het Statenstuk 2016-765 besloten om € 5,5 miljoen
beschikbaar te stellen voor de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk (nu:. Dutch TechZone). Het totaalbedrag van de bedrijvenregeling was daarbij aangemerkt als programmabudget voor de periode 2017-2019.
Momenteel resteren er nog middelen uit 2017 en 2018 (vrijvalen resterend budget uit
jaarplafond). Daarnaast is er voor 2020 €.3 miljoen extra budget beschikbaar gesteld
als gevolg van de positieve evaluatie van de regeling in 2018. Door zowel het
Ministerie van Economische Zaken en Koninkrijksrelaties, de provincie als de DTZgemeenten is elk € 'l miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee hebt u op 27 juni 2018 ingestemd. Samen met het restantbudget uit 2017 en 2018 is er nog een bedrag van
circa € 4,9 miljoen beschikbaar.
Op 20 mei2020 hebt u ingestemd met de Jaarrekening 2019, waarin een overhevelingsvoorstel voor dit bedrag is opgenomen voor de Bedrijvenregeling DTZ.

Evaluatie 2019
ln 2019 is de Bedrijvenregeling DTZ geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie
zijn gedeeld in het Bestuurlijk OverlegDTZ van juni2019. ln dit Bestuurlijk Overleg is
besloten om de regeling opnieuw open te stellen, maar met een voorstel voor aanpassing van de regeling. Het betreft op hoofdlijnen de volgende aanpassingen.
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Focus op prioritaire sectoren
Door de inhoudelijke aanpassingen wordt de bijdrage aan een gewenste economische
structuurversterking en clustervorming worden vergroot. Er wordt meer accent gelegd
op bedrijven binnen de prioritaire sectoren HTSM/smart industry, chemie, logistiek en
energie, waarin al sprake is van clustervorming waarop verder kan worden voortgebouwd.

Een call in plaats van een tender
De procedurele aanpassing in de vorm van een call is toegankelijker voor de ondernemers. Het in 2018 gehanteerde tender-principe met bijbehorende vergelijking
tussen voorstellen op kwaliteit, heeft weliswaar geleid tot een betere afweging van de
kwaliteit van projecten, maar ook tot frustratie bij zowel aanvragers als uitvoerders van
de regeling.

Deelregeling Arbeidsplaatsenregeling (APR) op slaapstand
Aansluitend op de huidige economische situatie, wordt het subsidieplafond voor de
deelregeling APR op "nul" gesteld. Dit om een mogelijk ongewenst concurrerend
effect uit te sluiten. Bij verandering van de omstandigheden kan deze deelregeling
weer worden geactiveerd.
Procedu re zonder beoordeli ngscomm issie
Door de beoordelingscommissie uit de procedure te halen, wordt de doorlooptijd van
de besluitvorming op de aanvragen verkort met negen weken. De beoordeling zal nu
in zijn geheel worden uitgevoerd door het SNN. Bij aanvragen waar specialistische
kennis voor nodig is, wordt advies gevraagd aan specialisten.

Ondernemen in crisistijd
De coronacrisis heeft ingrijpende effecten voor ondernemers. En juist in deze tijd kan
innovatie van grote betekenis zijn. lnnovatie uit noodzaak of juist omdat het kansen
biedt voor nieuwe verdienmodellen. Dit vraagt veel van ondernemers. Met deze regeling bieden we de ondernemers een steun in de rug, wij hopen hiermee de bedrijven
over de streep te kunnen trekken. Via onder andere VNO-NCW Noord krijgen wij ook
de vraag om juist nu te blijven investeren. Daarom streven wij ernaar de regeling zo
snel mogelijk open te stellen.
Voorhangprocedure
Op 16 december 2016 hebt u met het Statenstuk 2016-765 met betrekking tot de Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk besloten tot het afzien van de in artikel 1.3, vierde
Iid, van de ASV neergelegde procedure van wensen en bedenkingen bij subsidiéring
door ons college groter dan € 150.000,--. Dit besluit ziet ook op de onderhavige regeIrng en sluit ook aan bij het Statenstuk'Toepassing voorhangprocedure ASV bij subsidieregelingen'dat in de Statenvergadering van 11 juli 2018 is behandeld. Via de reguliere P&C-cyclus zult u over de uitvoering van de regeling ge'Ínformeerd worden.
Wij hebben de regeling op basis van de evaluatie aangepast
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De regeling wordt op 20 juli 2O2O opengesteld met dezelfde uitgangspunten als in de
periode 2016-2019.
Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

wa.coll

secretaris

