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Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 3 februari 2015
Ons kenmerk 613.612015000666

Behandeld door mevrouw J.l. Warners (0592) 36 53 69 en mevrouw N.J. van Ameyde
(0592) 36 53 39

Onderuuerp: Health Hub Roden, innovative medical technology

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben in onze vergadering van 3 februari 2015 ingestemd met de subsidie-
aanvraag van de Hanzehogeschool voor het realiseren van het project Health Hub
Roden, innovative medical technology.
Er is een bedrag van € 3.184.000,-- toegekend aan de Hanzehogeschool ten behoeve
van dit project, waarvan € 2.388.000,- rijksbijdrage REP (regionale deel) en

€ 796.000,-- provinciale cofinanciering REP. De totale begroting bedraagt

€ 10.848.000,--.

Het bedrijfsleven, de deelnemende onderwijs- en kennísinstellingen en de gemeente

Noordenveld dragen zelf € 6.468.000,-- bij.

lnhoud project Health Hub Roden
De Health Hub Roden heeft als doel het creëren van nieuwe bedrijvigheid door ken-
niscirculatie tussen het bedrijfsleven (zoals medische technologie/voedingsindustrie/
toeleveranciers /sensortechnologie) en kennisinstellingen (MBO/HBO/UMCG-RUG) in
Noord-Nederland. Dit initiatief gebeurt onder meer in samenwerking met het Healthy
Ageing Network Northern Netherland (HANNN)en Springboard. De Health Hub
Roden is een groeiconcept en gericht op innovatie en het creeren van nieuwe en be-
houden van bestaande werkgelegenheid c.q. bedrijvigheid. Bedrijven zijn op dit mo-

ment niet in staat om hun kennis fysiek in te brengen in het reguliere onderwijs. Dit zal
gerealiseerd gaan worden binnen de Health Hub Roden binnen de locatie van VDL

Wientjes (voormalig Cordis complex).

De Hanzehogeschool, de RUG en het Noorderpoort participeren in het project en an-
dere kennisinstellingen (MBO/HBO) uit Noord-Nederland zullen de komende periode

eveneens gaan deelnemen. Regionale kenniscentra worden op deze manier ingebed
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De Health Hub Roden biedt mogelijkheden voor docenten om ervaring op te doen in
het werkveld en docenten maken automatisch kennis met de nieuwste technieken en
vaardigheden binnen de medische technologie en cross-overs met andere sectoren
binnen dit project. Voor studenten zal de begeleiding anders georganiseerd gaan
worden. Op dit moment is er te weinig tijd voor kennisoverdracht binnen het werkveld
Door deze constructie zal de student direct deel uitmaken van het werkproces.
Studenten kunnen ter plekke de theorie in praktijk brengen en op deze manier bij-
dragen aan het ontstaan van nieuwe innovaties en hun kennis verbreden door
samenwerking met andere sectoren.

Projectpartners op dit moment zijn: VDL Wientjes Roden, IMDS Roden, Alvimedica
Assen, TCNN/Springboard, UMCG, Hanzehogeschool, Noorderpoort, HANNN en
gemeente Noordenveld.
Deze partijen willen een samenwerking in de vorm van een fysiek knooppunt in Roden
realiseren dat openstaat voor alle bedrijven. Dit vanuit hun visie op noodzakelijke ont-
wikkelingen op het gebied van innovatie en human capital.

De Hanzehogeschool zal als penvoerder voor dit project optreden; dit vanwege de
opleidingsrichting Life Science en Health en sensortechnologie (HlT).

Voorbeeldfunctie

De ministers van EZ en OC&W onderschrijven in hun kabinetsbrief d.d.27 februari
2014 in reactie op het WRR-rapport "Naar een lerende economie" nut en noodzaak
van kennisproductie en kenniscirculatie. Naast versterking van menselijk kapitaal en
verbetering van het lerend vermogen van studenten, benadrukt het Kabinet expliciet
"intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven". Er moet gekomen
worden tot "regionale kenniscentra die structureel verbonden zijn met hun omgeving".
En de Health Hub Roden sluit aan bij de aanbevelingen in het recentelijk uitgebrachte
rapport "Balans van de topsectoren 2014" van de Adviesraad voor wetenschap, tech-
nologie en innovatie, dat versterking nodig is van de samenwerking tussen grootbedrijf
en MKB en samenwerking tussen hogescholen, MBO, universiteiten en bedrijven.
Hierbij is aangegeven dat dit lastig te realiseren is binnen het bestaande instrumen-
tarium. Met dit initiatief kan hier een aansprekende en effectieve invulling worden ge-
geven aan het project, dat als pilot een voorbeeld kan zijn voor de rest van Nederland
waarin Werk Werk Werk centraal staat.

Financiën

De begroting is opgesteld voor het inrichten van de ruimte bij VDL Wientjes en het
opstarten van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen om op
innovatieve wijze gezamenlijk invulling te geven aan inhoud en uitvoering van dit pro-
ject voor de eerstkomende vijf jaar. Na twee en half jaar wordt tussentijds geëvalu-
eerd. De bedoeling is dat na vijf jaar de Health Hub Roden zichzelf in stand houdt.

De totale projectkosten bedragen € 10,848 miljoen. De gevraagde bijdrage van de
provincies (Drenthe/Groningen) en de Regiovisie Groningen-Assen bedraagt
€4,302 miljoen (40o/o). Aan de provincie Groningen en de Regiovisie Groningen-
Assen is aan ieder een bijdrage van € 559.000,-- gevraagd. Besluitvorming hierover
volgt zo spoedig mogelijk.
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Aan de provincie Drenthe wordt een bijdrage van € 3.184.000,-- gevraagd

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

Go/no go

Na twee en half jaar is sprake van een go/no go-moment. Dit houdt in dat het pro¡ect
dan wordt geëvalueerd en op basis van behaalde resultaten al dan niet wordt geconti-
nueerd. De subsidie wordt opgeknipt in tweeën. Dit betekent dat de eerste helft van de
subsidie tot het go/no go-moment wordt betaald. Na positieve besluitvorming zal het
tweede deel worden betaald.

Aansluiting Noordelijke lnnovatie Agenda (NlA)
De NIA is de gemeenschappelijke agenda voor innovatiestimulering in Noord-
Nederland. ln deze agenda wordt aangegeven hoe Noord-Nederland de innovatie-
kracht wil versterken via slimme groei (kennis en innovatie) en duurzame inclusieve
groei (koolstofarme economie en banen), gericht op de volgende vier maatschappelij-
ke uitdagingen:
r gezondheid, demografie en welzijn
. voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie
. zekere, schone en efficiënte energie
¡ schone,veiligewatervoorziening.
Het project sluit hierbij aan.

Aansluiting b¡j REP
Het project draagt bij aan de hoofddoelstelling van het REP, door het versterken van
de kansrijke sectoren en de ruimtelijk-economische structuur van Noord-Nederland en
het project past binnen de programmalijnen 5 tot en met 11, omdat:
. een bijdrage wordt geleverd aan de transitie naar een kenniseconomie en innova-

tieve ontwikkeling via implementatie van kennis en technologie;
¡ innovatie, kennis en ondernemerschap worden bevorderd, hetgeen ten goede

komt aan werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid in Drenthe en Noord-
Nederland;

o sociale innovatie en HRM-beleid worden gestimuleerd, onder meer door betere
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook de inzet en ontwikkeling
van het menselijk kapitaal binnen de bedrijven en organisaties worden vergroot;

o in Roden bij VDL Wientjes een unieke noordelijke locatie wordt gerealiseerd voor
de ontwikkeling van kennisgeoriënteerde bedrijvigheid;

o het vestigingsmilieu door de bijdrage uit het REP wordt vergroot;
. samenwerking tussen overheden, bedrijven en (kennis)instellingen bij de ontwik-

keling en uitvoering van het project concreet gestalte krijgt.

Werk Werk Werk
Met de Health Hub Roden blijft de provincie Drenthe extra investeren in werkgelegen-
heid. Ook wordt ondernemerschap bevorderd. Concreet houdt dit in:

. 20 nieuwe bedrijven (broedplaats voor start-ups)

. '15 werkervaringsplaatsen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt

. 100 fte nieuwe banen

. 200 fte behouden banen
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. bijJomscholing > 75 werknemers
o omscholing > 25 werklozen tot vacaturevervulling
. 30 à 75 studenten perjaar
o 10 à 20 docent-onderzoekers perjaar
. cross-overs tussen bedrijven, waardoor snellere innovatie wordt gerealiseerd en

bedrijfsvragen worden " u itgelokt"
. cross-overs Hanze: naast LS&T ook cross-overs naar Biomedical Engineering,

MBRT, HIT enz.
. bevordering human capital, sociale innovatie en ondernemerschap
¡ bedrijven kunnen pre-competitief labwerk en testen opschalen, omdat techniek

binnen bedrijven besloten blijft
. kennisinstellingen komen naar bedrijvencluster toe
o groeipooleffect in het noorden van Drenthe (behoud en aanzuiging bedrijven en

werkgelegenheid)
o sociale innovatie voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
¡ innovatieve inzet van de Participatiewet
o onden¡vijscurriculum adequaat op bedrijfsvragen afgestemd
. bedrijfsvragen krijgen multidisciplinair "loket" voor contractopdrachten.

Unieke posifie

lndien de bijdragen vanuit de provincie Groningen en de Regiovisie Groningen-Assen
niet (direct) worden gehonoreerd, zal het plan wel met een bijdrage vanuit de pro-

vincie Drenthe kunnen worden gestart. Het is voor de provincie Drenthe vanwege de
effecten die met Werk Werk Werk te maken hebben belangrijk om vaart te houden in

afronding van de besluitvorming en het opstarten van het project. Dit is van groot
belang voor onder meer de kennisinstellingen met het oog op tijdige invulling van het
curriculum en het vermijden van vertraging in de verdere ontwikkeling van de Health
Hub.

Door het verlenen van de overheidsbijdrage komt deze Health Hub in Roden aan-
merkelijk sneller tot stand. En in aanvulling op eerder gehonoreerde REP-projecten
in Drenthe wordt door het verlenen van REP-middelen aan dit project, ook in het
noorden van onze provincie een impuls gegeven aan werkgelegenheid.

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij mevrouw J.l. Warners of mevrouw
N.J. van Ameyde.

U kunt binnen drie weken na dagtekening van deze brief uw wensen en bedenkingen
bij ons indienen.

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris


