
prooincie b uis'Westerbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen

www.drenthe.nl
(o592) j6 55 55

provincie renthe

Aan:

de voorzitter en leden van

Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 20 mei 2015

Ons kenmerk 21 13.212015002385

Behandeld door de heer O.F.H.C. Heukers (0592) 36 56 81

Onderwerp: SensorCircuit

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben in onze vergadering van 19 meijl. ingestemd met de subsidieaanvraag

van de Stichting Sensor City en de Stichting Circuit van Drenthe voor het realiseren

van het project SensorCircuit.
Er is een bedrag van € 640.000,- toegekend ten behoeve van dit project, waarvan

€ 360.000,-- provinciale cofinanciering REP en € 280.000,-- uit Versterking economi-
sche structuur (VES). De totale begroting bedraagt € 2.975.000,--. Hiervan wordt
€ 900.000,-- bijgedragen door het TT-circuit, € 1.360.000,-- door de gemeente Assen

en € 75.000,-- door het bedrijfsleven en de deelnemende onderwijs- en kennisinstel-

lingen. Er zijn daarnaast intentieverklaringen van zeventien partijen om deel te nemen

aan het project oftoepassingen daarvan.

I n ho u d proje ct Se nsorC ircu it
Het project is bedoeld om het TT-terrein in hoge mate te gaan verglazen én van de

nieuwste sensortechnologie te gaan voorzien. Hierdoor zal een ecosysteem ontstaan

waarvan het (regionale) onderwijs, het bedrijfsleven en bezoekers van het circuit zul-
len profiteren. Hier wordt kwalitatief onderzoek op het gebied van slim en besparend

vervoer (smart mobility) gekoppeld aan sportmonitoring en crowd control-initiatieven

en wordt het'Living Lab Assen'uitgebreid. Hiermee wordt niet alleen onderzoek en

onderwijs gestimuleerd, maar het biedt tevens een beter economisch perspectief voor

de exploitatie van het TT-circuit en een aantrekkelijker en veiliger beleving voor be-

zoekers.
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Er ontstaat een proeftuinlocatie voor Sensor City (waarbinnen onder andere metingen

op grote mensenmassa's/vervoersstromen verricht kunnen worden).

Dit betekent verbreding van de toepassing van Assen als 'Living Lab' en een verbre-

ding van de toepassing mobiliteit door de toevoeging van het TT-circuit als testfaciliteit
voor de automotive industrie en versterking van de omgeving Assen als technologie-
hub op het gebied van sensortechnologie.

Onderwijsinstellingen en studenten kunnen het SensorCircuit gebruiken om praktijk-

tests uit te voeren. Te denken valt aan sensortechnologie, smart mobility, crowd con-

trol en sportmonitoring. De beschikking over een dergelijke faciliteit fungeert tevens

als aantrekkingskracht op de aanwas van nieuwe studenten richting de techniek.

Op het SensorCircuit kunnen (lokale) ondernemers hun technologie binnen een ge-

avanceerde relevante testomgeving testen/valideren. Tevens biedt het een afzetmarkt
en etalage voor toeleveranciers om hun technieUproducten in de markt te zetten. Met

de zeventien bedrijven en kennisinstellingen zijn werksessies gepland voor de verdere

invulling van hun betrokkenheid. Europese projectpartners van Sensor City komen

drie dagen naar Assen om hun rol bij het project verder invulling te geven. Ook vanuit

de Duitse automobielindustrie is de wens geuit aan te sluiten bij dit project.

Sfaafssfeun analyse

Het projectvoorstel is getoetst op staatssteun. De analyse heeft uitgewezen dat er
geen sprake is van staatssteun.

Aansluiting Rl33
Het project vindt in hoge mate aansluiting op de doelstellingen, zoals geformuleerd

binnen de Research and lnnovation Strategy for Smart Specialisation (RlS3).

Aansluiting bü REP

De doelstelling van het project is om het SensorCircuit te ontwikkelen en hiermee de

Europese positie van Assen als kenniscentrum voor sensortechnologie te versterken.

Living Lab Assen, met als hoofdonderdelen de faciliteit Sensor City en de Kennis-

campus, spelen hierin een essentiële rol. Het creëren van een onderzoeks- en test-
faciliteit op dit gebied ondersteunt in de verbinding tussen kennisinstellingen en be-

drijfsleven, waardoor nieuwe waardevolle business cases op het vlak van onder ande-

re sensortechnologie, smart mobility, sportmonitoring en crowd management ont-

staan. Dit project draagt in hoge mate bij aan 'Opgave A - Versterken Kennispieken'

in het bijzonder gericht op'Programmalijn 3: Sensortechnologie'.

WerkWerkWerk
ln termen van werkgelegenheid wordt geschat dat de realisatie van de infrastructuur

resulteert in een toename van drie fte binnen de komende twee tot drie jaar. Deze

groei komt voort uit het toekomstige onderhoud en beheer van de infrastructuur en het

bijbehorende projectmanagement vanuit Stichting Sensor City. Voortvloeiend uit de

toekomstige toepassingen die ontwikkeld worden door het SensorCircuit, wordt ge-

schat dat nog eens dertig tot veertig banen gecreëerd worden in de komende vijf tot

tien jaar. Deze schatting is gebaseerd op het grote aantal geÏnteresseerde bedrijven

en de verbonden kennísinstellingen.




