
Onderbouwing van het Agendapunt naar aanleiding van de brief van 3 december 2014 kenmerk 
49/3.1/2014006856. 
 
Geagendeerd door de fracties van PvdA,D66 en VVD. 
Voor de vergadering commissie FCBE van 18 februari 2015. 
 
Visie van de fracties: 
Sensor technologie, als enabler en cross-over van de Drentse en de Noordelijke speerpunten, is de 
afgelopen jaren van groot belang geweest. M.i.v. april 2014 is de betrokkenheid van de provincie 
Drenthe bij Sensor Universe beëindigd. De investering van de provincie Drenthe bedraagt €16 
miljoen, totaal is sprake van €160 miljoen aan uitgelokte investeringen. Gedurende het jaar 2014 
heeft er een transitie plaatsgevonden van een Drentse Sensor Universe naar een landelijke High 
Technology Systems and Materials (HTSM). Binnen deze nieuwe opzet lijkt de rol van het MKB 
geminimaliseerd. Grote nationale en internationale ondernemingen hebben in de HTSM modellering 
het voortouw. Drentse voorbeelden zijn vestigingen van Fokker, Philips e.a.. De fracties vinden dat er 
naast deze grote bedrijven ook meer ondersteuning moet komen in de richting van de MKB bedrijven 
in materiele zin,  op velerlei gebied. Dit zou dan moeten met inbegrip van de bestaande Kei 
programma’s. Op het gebied van financiering, regelgeving, vestigingsplaatsen is immers nog veel te 
winnen. De Techno campus die in ontwikkeling is, verdient ook afstemming  met HTSM. De  
samenhang met de gehele onderwijskolom (WO, HBO, MBO) wordt dan goed zichtbaar.  
 
 
Vragen aan de overige fracties: 
1.  Deelt u deze zienswijze van de 3 fracties? 
2.  Ondersteunt u deze zienswijze? 
3.  Wat vindt U van de overgang van Sensor Universe naar HTSM.? 
4.  Vindt u dat de bestede middelen provinciaal geld 16 miljoen hebben gerendeerd in termen 
 van innovatieve ondernemingen en arbeidsplaatsen? 
 
Vragen aan het college van GS: 
1.  Wat vindt u van het rendement van de geïnvesteerde provinciale en andere middelen in 

Sensor Universe? 
 
2.  Wanneer komt de definitieve eindafrekening van Sensor Universe? (zie uw brief van 9 

september 2014) 
 
3.  De 620.000 euro liquiditeitssteun door u verleend aan Sensor Universe, komt terug met deze 

eindafrekening? 
 
4.  Wat zijn de ontwikkelingen met afgeleide projecten van Sensor Universe, in het bijzonder 

sinds 1 april 2014? 
 
(toelichting: we doelen hierop Incas3, Sensor City,Techno Campus en anderen, maar met name op de 
financieringsstructuur van Incas3. We verwijzen hierbij mede naar ons Statenbesluit d.d.17 april 
2013. Met dit Statenbesluit hebben wij besloten: 620.000 euro liquiditeitssteun, 2,8 miljoen euro aan 
Incas3, 1,875 miljoen euro voor overige sensor cluster activiteiten) 
 
5.  Waarom hebt u het ingediende business plan van Sensor Universe 2014-2018 ter zijde 

geschoven en de Sensor Universe organisatie opgeheven? 
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Onderwerp: Provinciale inbreng in het sensorcluster

Geachte voorzitter/leden,

ln uw Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 10 september

2014 is gesproken over het stopzetten van Sensor Universe en de nieuwe ontwikke-
lingen rond het sensorcluster, zoals de oprichting van het Platform HTSM Noord.

ln de discussie zijn vragen gesteld over de financiële afrruikkeling van Sensor Universe

en ook over de investeringen die de provincie in het sensorcluster heeft gedaan.

Het project Sensor Universe ll is nog niet financieel afgerond. Dit gebeurt volgens de

venvachting van de Uitvoeringsorganisatie Samenwerkingsverband Noord-Nederland

in het eerste of tweede kwartaal van 2015. ln deze brief wordt kort ingegaan op de
provinciale inbreng in het sensorcluster en de resultaten van de afgelopen jaren.

Glusterorganisatie
ln 2006 hebben ASTRON, de provincie Drenthe, het Ministerie van Economische

Zaken en de gemeente Assen het initiatief genomen tot het opzetten van het Sensor

Universe-programma. Omdat de strap naar het concreet vermarkten van alle ideeën

rondom LOFAR lastig bleek te zijn, hebben de overheden besloten de valorisatie te

faciliteren door een aanjaagorganisatie op te zetten. Deze organisatie, Sensor

Universe, is in de opstartfase (2006-2008) en daarna (fase ll, 2008-2014) financieel

ondersteund door de provincie Drenthe, naast andere overheden.

De Stichting Sensor Universe is opgericht voor het coördineren, aanjagen en op-

schalen van clusterontwikkelingen. De organisatie voerde een programma uit dat als

doelstellingen had:
1. ontwikkelen en implementeren van projecten (starten en opschalen)

2. strategische acquisitie van bedrijven en R&D-act¡viteiten

3. loketfunctie individuele bedrijven

4. netwerkevents, communicatie en branding

5. (inter)nationale samenwerking en netwerkvorming (matchmaker)

6. lobby Square Kilometer Anay (SKA)
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Uit de eindrapportage van Sensor Universe ll blijkt dat de organisatie bij meer dan

40 projecten een bijdrage heeft geleverd in het opstarten en opschalen. Ruim

400 ondernemers zijn op enigerlei wijze door het loket geholpen. Een klein aantal

bedrijven is begeleid bij de venverving van externe financiering . Er ziin minimaal

jaarlijks grote netwerkbijeenkomsten georganiseerd, die door zo'n 300 deelnemers

werden bezocht. Daarnaast zijn er kleinere, themagerichte netwerkactiviteiten aan-

geboden. Contacten zijn gelegd met de andere noordelijke clusterorganisaties, in

Brussel, met kennisinstellingen in Duitsland, met clusters elders in Nederland, zoals

Eindhoven en Twente, en met het landelijke topteam HTSM.

Kennisinfrastructuur
De ijle kennisinfrastructuur is verder uitgebouwd met kennis- en onderwijsinstellingen
(lNCAS3, HIT). Wij hebben bijgedragen aan het uitrollen van een sensormeetnetwerk
(Sensor City) in de stad Assen, waardoor een groot "living lab" tot stand is gekomen,

waar nieuwe toepassingen kunnen worden getest en ontwikkeld.

Projecten en business development
ln Noord-Nederland is een groot aantal sensorprojecten gesubsidieerd uit noordelijke

en provinciale middelen. Veel projecten zijn cross-overs tussen sensor en één van de

andere noordelijke speerpunten als energie en agribusiness.

Vanaf 2006 is er door de provincie Drenthe circa € 16 miljoen aan middelen geÏn-

vesteerd in het sensorcluster en in sensorprojecten. Dit heeft geleid tot ongeveer het

tienvoudige aan directe investeringen.

Daarnaast heeft er business development plaatsgevonden waar geen subsidies voor

aangevraagd zijn, of waar gebruik gemaakt is van andere financieringsbronnen waar

de provincie geen zicht op heeft (landelijk instrumentarium, banken, private inves-

teerders).

Resultaten
De balans van het totaal aan projecten valt nog niet op te maken. Projecten als Target

en Dome zijn bijvoorbeeld nog niet afgerond.

Globaal kan het volgende geconstateerd worden:
. vanaf 2008 zijn drie kennisorganisaties opgericht: HlT, INCAS3 en Sensor City. Dit

zijn belangrijke pijlers van het sensorcluster geworden: de HIT aan de onderwijs-

kant, INCAS3 als wetenschappelijke poot en Sensor City als infrastructuur/onder-

zoeksfaciliteit;
. het is moeilijk aan te geven welk bedrijfsleven toegerekend kan worden aan het

sensorcluster; er is veel overlap met andere sectoren. Eerdere peilingen van

Sensor Universe geven aan dat het aantal bedrijven in Noord-Nederland dat zich

bezighoudt met sensorsysteemtechnologie in enge zin ongeveer is verdubbeld

(van 80 naar 175) en dat naar schatting 700 directe arbeidsplaatsen zijn ge-

realiseerd;
. sensortechnologie is van groot belang als enabler van de andere noordelijke

speerpunten: 90% van de noordelijke cross-overprojecten is sensorgerelateerd.
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Toekomst
Het stoppen van Sensor Universe als clusterorganisatie en de aansluiting van het

sensorcluster bij andere HTSM-initiatieven betekent niet dat eerdere investeringen in

het sensorcl uster tevergeefs waren.

Er wordt nog steeds voortgebouwd op de kennis over sensorsysteemtechnologie en

big data, maar er worden ook weer nieuwe verbindingen gelegd, bijvoorbeeld met

Smart lndustry, het slimmer maken van productieprocessen en -ketens.

Het sensorcluster heeft zich aangesloten bij het Platform HSTM Noord, dat als

hoofddoel business development heeft. Dit gebeurt onder andere door een aantal

(grotere) projecten, waarbij het midden- en kleinbedrijf betrokken wordt. Het Platform

zal daarbij een aantal taken die voorheen werden uitgevoerd door Sensor Universe op

zich nemen (agenderen, netwerken en initiatieven koppelen). Voor andere taken moet

nog gekeken worden of/hoe deze worden opgepakt (bijvoorbeeld ondersteuning pro-

jectontwikkeling).

Over het Platform HTSM zijn uw Staten op 5 november 2014 nader geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa.coll


