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Geachte voorzitter/leden,  
 
Op 21 juni 2022 zijn uw Staten per brief geïnformeerd over ons voornemen om, 
onder penvoering van de provincie Groningen en in samenwerking met de  
provincie Fryslân, een opdracht te verlenen aan de NV NOM ten behoeve van de 
uitvoer van een nieuwe vervolgcampagne TopDutch. In de Statencommissie Fi-
nanciën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) d.d. 29 juni bent u in de gelegen-
heid gesteld te reageren. In reactie op ons voornemen zijn door uw Staten aan-
vullende vragen gesteld. In deze brief wordt, op basis van de door u gestelde  
vragen, een aanvullende toelichting gegeven op ons besluit.  
 
Noodzaak internationale promotie van het vestigingsklimaat 
Het voeren van (actief en structureel) internationaal acquisitie- en promotie- 
beleid is van belang voor het op peil houden van de concurrentiekracht van de  
regio. Juist internationale bedrijven die zich hier mogelijk willen vestigen, zijn 
bovengemiddeld in staat het innovatie- en verdienvermogen in de regionale eco-
nomie te versterken. Veelal omdat deze bedrijven van een dusdanige omvang of 
betekenis zijn, dat zij specifieke eisen kunnen stellen in hun productieketen en zo 
het innovatievermogen in een hele keten stimuleren. Dit is dan ook een reden 
dat alle regio’s in Nederland zich, in meer of mindere mate, inzetten op de inter-
nationale promotie van het vestigingsklimaat.  

Mede gezien de huidige concurrentiepositie van de noordelijke economie, kan 
het Noorden het zich niet permitteren om de promotie langer op het huidige 
‘waakvlam’-niveau te houden. Bovendien vraagt een instantie als de Netherlands 
Foreign Investment Agency (NFIA), die vanuit het Rijk verantwoordelijk is gesteld 
voor de internationale promotie van heel Nederland, aan regio’s om de regionale 
propositie op orde te hebben en te houden.  
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De drie noordelijke provincies geven gezamenlijk met de NV NOM invulling aan 
het vorenstaande en de gezamenlijke brandingscampagne, onder de naam  
TopDutch, vormt hierin een essentiële schakel. Op basis van het voornoemde en 
de aanbeveling uit de evaluatie om de inzet te continueren, hebben de drie noor-
delijke provincies en de NV NOM dan ook gezamenlijk besloten dat het tijd is de 
promotiecampagne te vervolgen.  
 
Doel van de vervolgcampagne TopDutch  
Het achterliggende doel van de promotiecampagne is om internationale be- 
drijven, die de economische structuur van Noord-Nederland kunnen versterken, 
te verleiden zich hier te vestigen. Structuurversterkende bedrijven zijn bedrijven 
die van toegevoegde waarde zijn voor de regionale economie, bijvoorbeeld  
omdat ze het verdienvermogen van de regio bovengemiddeld versterken, de con-
currentiekracht van specifieke ketens versterken of het innovatievermogen van 
de regio kunnen versnellen.  
Eventuele belangstellenden die zich naar aanleiding van de TopDutch-campagne 
melden bij de NV NOM, worden daarbij langs de meetlat gelegd van ons huidige 
economische beleid. De NV NOM is reeds verantwoordelijk voor de uitvoer van de 
internationale acquisitie voor de drie noordelijke provincies. De NV NOM is der-
halve goed bekend met onze inhoudelijke beleidsambities zoals beschreven in de 
Economische Koers van Drenthe en stemt haar acquisitie-inspanningen voor 
Drenthe hier dan ook reeds op af.  
 
Internationale promotie i.r.t. veranderingen in het economisch landschap 
Net als u constateren ook wij dat het economisch landschap aan verandering  
onderhevig is. De huidige situatie op de arbeids- en woningmarkt, de milieu- en 
stikstofproblematiek en de toenemende druk op milieu, natuur en omgeving zijn 
factoren die de economische groei en ontwikkeling onder druk zetten. In de  
opzet van de campagnes zal hier nadrukkelijk rekening mee gehouden worden.   
Het aantrekken van meer internationale bedrijvigheid in Drenthe, door middel 
van promotie, draagt niet bij aan het oplossen van opgaven die met deze veran-
deringen gepaard gaan. Het doel van de nieuwe TopDutch-campagne is dan ook 
niet primair om meer bedrijvigheid/werkgelegenheid naar Noord-Nederland te 
trekken.  
De promotiecampagne is wel bedoeld om Noord-Nederland proactief onder de 
aandacht te brengen bij die internationale bedrijven die van toegevoegde 
waarde zijn voor de noordelijke economie. Dit betekent concreet dat wij de  
promotiecampagne onder meer zullen richten op:  

− het aantrekken van innovatieve bedrijven die kunnen bijdragen in het op een 
kleiner geografisch schaalniveau sluiten van ketens en zo transitie naar een 
circulaire economie kunnen versnellen; 

− het aantrekken van jonge, snelgroeiende, internationale bedrijven die het  
innovatievermogen in specifieke sectoren (onder andere health, chemie,  
energie, industrie) kunnen versnellen. Innovatie die onder andere nodig is om 
met minder mensen hetzelfde werk te kunnen blijven doen en productie- 
wijzen te verduurzamen; 

− het aantrekken van kapitaalintensieve internationale bedrijven die, met een 
beperkte inzet van de productiefactor arbeid, voor een aanzienlijke impuls 
van het regionale verdienvermogen kunnen zorgen; 
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− het aantrekken van arbeidsintensievere internationale bedrijven in stuwende 
sectoren die passende en duurzame werkgelegenheid kunnen bieden voor de 
regionale beroepsbevolking (specifiek in die gebieden waar nog ruimte op de 
regionale arbeidsmarkt is).   

Door de promotie van Noord-Nederland op vorengenoemde wijze, via TopDutch, 
richting te geven, wordt rekening gehouden met de beschreven veranderingen 
en kan het (in)direct bijdragen aan de realisatie van de opgaven die met deze 
veranderingen gepaard gaan.  
 
Rol en opdracht van NV NOM  
De huidige inzet van de NV NOM is gericht op het versterken van de economische 
structuur in Noord-Nederland. Dat doet de NV NOM onder andere door het tij-
delijk verstrekken van risicodragend kapitaal, internationale acquisitie en het be-
geleiden van startups naar financiering.   
Voor een periode van twee jaar krijgt de NV NOM de verantwoordelijkheid de  
internationale promotie van het vestigingsklimaat van het Noorden te verzorgen. 
Dit betreft een additionele opdracht, bovenop de reguliere activiteiten, waar 
proactieve internationale promotie van het vestigingsklimaat op deze schaal 
geen onderdeel van is. Het beleggen van deze additionele taak bij de NV NOM 
ligt in lijn met de aanbevelingen uit de evaluatie naar aanleiding van de eerste 
TopDutch-campagne.  
Zoals hierboven reeds is aangegeven, vormen structuurversterkende internatio-
nale ondernemers, waarvan wij wensen dat zij zich in Noord-Nederland gaan  
vestigen, de primaire doelgroep van de TopDutch-campagnes. Het betreft een 
specifieke doelgroep die niet vanuit andere inspanningen op het gebied van  
promotie en marketing in het Noorden (zoals Marketing Drenthe – gericht op  
recreatie/toerisme) wordt benaderd.  
Om de primaire doelgroep te bereiken zal de NV NOM een doorlopende campagne 
en jaarlijks een tweetal thematische campagnes uitvoeren. De themacampagnes 
zullen inhoudelijk aansluiten bij de huidige economische beleidsambities van de 
drie noordelijke provincies. Voor de eerste themacampagnes wordt momenteel  
gedacht aan: Groene Chemie, Medische Technologie, Watertechnologie en  
Voedselproductie (AgriFood). Mede afhankelijk van de uitkomsten van de nul- 
meting en externe ontwikkelingen, zal nog bepaald worden met welke thema-
campagne wordt gestart.  
 
Om de campagnes uit te kunnen voeren, zal de NOM de benodigde personele 
uitbreiding realiseren en daarnaast specifieke expertise inhuren. Vanuit de addi-
tionele opdracht wordt de NV NOM daarnaast onder meer in staat gesteld nood-
zakelijke promotiematerialencontent (door) te ontwikkelen, themacampagnes te 
ontwikkelen, vertalingen uit te voeren, benodigde online advertentieruimte in te 
kopen en het websitebeheer uit te voeren. De NV NOM maakt daarbij zoveel  
mogelijk gebruik van hetgeen al in de eerste campagneperiode ontwikkeld is.  
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Beoogde resultaten en evaluatiecriteria  
Uit de evaluatie van bureau ERAC over de effecten van de eerder uitgevoerde 
TopDutch-campagne bleek een causaal verband tussen de campagnes en het  
aantal leads en nieuwgevestigde bedrijven in de regio moeilijk aantoonbaar. 
Daarom zullen voor deze opdracht met name de marketingeffecten van de  
TopDutch-campagne worden gemeten: facetten waar de NV NOM zelf direct in-
vloed op heeft.  
Om de marketingeffecten van de campagne gestructureerd te kunnen meten, 
wordt momenteel een onafhankelijke nulmeting uitgevoerd naar het bereik en 
de merkbekendheid van TopDutch. De meetmethode wordt zodanig ontworpen 
dat er over twee en vier jaar een identieke meting kan worden uitgevoerd om de 
ontwikkeling te kunnen beoordelen. 
De resultaten van de nulmeting zullen gebruikt worden om na de zomer (voor-
afgaand aan de uitvoeringsfase) nadere prestatieafspraken met de NOM te  
maken. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan prestatieafspraken die be- 
trekking hebben op het aantal nieuwe relaties waar contact mee is geweest, het 
aantal nieuwe nieuwsbriefabonnees, klikfrequentie van websitebezoekers en 
nieuwsbrieflezers en het aantal volgers op de social mediakanalen. Uit de nul- 
meting zal tevens blijken welke merkassociaties de doelgroep momenteel heeft 
bij het merk TopDutch en of de dynamiek in de eerste uitvoeringsperiode hier  
invloed op heeft gehad. Ook deze informatie zal worden gebruikt in de verdere 
inhoudelijke opzet van de campagnes.   
Besluitvorming over een eventueel vervolg én inrichting voor de langere termijn 
zal plaatsvinden op basis van een tussenevaluatie, waarin de output (ervaren 
kwaliteit geleverde producten) en de outcome (marketingeffecten met be- 
trekking tot bereik en merkbekendheid van TopDutch) centraal zullen staan. De 
economische impact van de campagne, bijvoorbeeld in termen van aantal nieuwe 
vestigers of werk-gelegenheidseffecten, zal geen onderdeel van de evaluatie- 
criteria zijn. Reden is dat het traject van regionale promotie naar daadwerkelijke 
vestigingen en arbeidsplaatsen een proces is van zaaien en oogsten op lange  
termijn. Er is geen direct, causaal verband tussen campagnes en de vestiging van 
bedrijven op korte termijn. Voor deze campagne zullen dan ook, conform de 
aanbevelingen uit het evaluatierapport van ERAC, geen prestatieafspraken ten 
aanzien van de beoogde economische impact worden gemaakt.   
De concrete evaluatiecriteria zijn in dit stadium nog niet bekend. Deels komen 
deze voort uit de nog nader te bepalen prestatieafspraken op basis van de nul-
meting en de nadere inhoudelijke uitwerking van de campagnes op basis hiervan.   
 
Tot slot 
Vooralsnog zien wij geen aanleiding om u, buiten de reguliere planning-en- 
controlcyclus om, vertrouwelijk te informeren over de resultaten en voortgang 
van TopDutch. Via de reguliere planning-en-controlcyclus worden uw Staten 
reeds door ons geïnformeerd over de reguliere activiteiten van de NV NOM.  
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Vanaf heden zullen wij via deze cyclus uw Staten ook informeren over de voort-
gang en resultaten van de TopDutch-campagne.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


