
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
Assen , 21 december 2021 
Ons kenmerk 51/5.11/2021002357 
Behandeld door team 3P   
Onderwerp: Health Hub Roden 
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de Health 
Hub in Roden.  
Na een projectperiode van vijf jaar is de Health Hub doorgegroeid naar de Stich-
ting Health Hub Roden. De stichting is opgericht per 1 oktober 2020. Samen met 
kennisinstellingen, bedrijven en overheid werkt de Health Hub aan technolo-
gische innovaties voor zorg en welzijn. Uw Staten hebben op 11 november 2020 
besloten tot een subsidie van € 100.000,-- per jaar op basis van een prestatie- 
overeenkomst. De provincie is eigenaar van het (verbouwde) pand aan de  
1e Energieweg in Roden en de Stichting Health Hub huurt dit tegen een markt-
conforme huurprijs. 
De stichting is opgericht in een periode waarin corona de bedrijfsvoering be-
hoorlijk negatief beïnvloed heeft. Wij hebben op basis van de door de Stichting 
Health Hub Roden aangetoonde financiële schade, als gevolg van de coronacrisis, 
besloten de stichting tegemoet te komen met een eenmalige exploitatiesubsidie 
van € 141.360,--. 
 
Wij hebben, ook als eigenaar van het pand, gemeend deze oplossing te moeten 
bieden. Daarnaast gaan wij in gesprek met de Raad van Toezicht en de founding 
partners (Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfa College en de gemeente  
Noordenveld) over de koers van de Health Hub. Voor de korte termijn zijn de fi-
nanciële problemen afgewend; echter, wij hebben wel de overtuiging dat een 
aantal zaken bij de Stichting Health Hub ook op langere termijn anders kan en 
moet worden aangepakt. Het verdienvermogen van de stichting ten aanzien van 
de onderverhuur voor ondernemers in de zorg en medische technologie kan  
vergroot worden en de banden met het regionale bedrijfsleven zullen aan- 
gehaald moeten worden. De begroting zal meer in balans moeten worden 



 

 

gebracht en de personele inzet meer ingezet worden op economische structuur-
versterking. De komende weken gaan wij met alle partners in gesprek om te be-
kijken hoe wij deze ambities gezamenlijk kunnen verwezenlijken. Wij houden u 
op de hoogte van de voortgang. 
 
De Health Hub heeft een bewezen toegevoegde waarde in het onderwijsdomein. 
De komende periode zouden we dit ook graag zien voor het economische do-
mein, met een robuuste begroting. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 


