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Onderwerp: Besluit NICE go/no-go en verlenging projectperiode van één jaar
Status: Ter informatie

Geachte voorzitter/leden,
De stichting Noordelijk lnnovatielab Circulaire Economie (NICE) heeft in 2019
voor het REP-programma een subsidieaanvraag ingediend voor het opzetten van
het innovatiecluster NICE Matters. Doel van het project is het aanjagen van inno-

vatieprojecten op het gebied van circulaire economie binnen de provincie
Drenthe. Deze aanvraag is destijds goedgekeurd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (5NN) en de provincie Drenthe. Het project werd opgedeeld in fase 1 en fase 2. Voor fase 2 diende een go/no-go besluit plaats over
de verdere uitvoering van het project. Met deze brief informeren wij u over dit
besluit.
Ter beoordeling van de voortgang is door een externe partij een tussentijdse evaluatie uitgevoerd begin 2021. Dit rapport is u in maart 2021 aangeboden. Deze
tussentijdse evaluatie was overwegend positief. De conclusie was dat de geschetste doelstellingen en resultaten op koers liggen. Tevens heeft een beoordeling plaatsgevonden door het Dagelijks Bestuur SNN ten behoeve van het
go/no-go besluit. Deze beoordeling was ook positief over de voortgang en voor-

uitzichten.
Om deze reden hebben wij ingestemd met een Go-besluit voor de 2e fase van het
project NICE Matters van de stichting NICE.
De stichting heeft daarnaast gevraagd het project met één jaar te verlengen,
en met 31 december2023.
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De reden hiervoor is de vertragende omstandigheden door de coronacrisis en de
meerkoppelkansen door de deelname van NICE in de Regio Deal Zwolle bij de

projecten "Port of Zwolle" en "Circulair produceren en consumeren in Westerveld". Wij hebben ingestemd met deze verlenging.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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