
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 27 september 2022  
Ons kenmerk 39/5.1/2022001476  
Behandeld door team Procesregie, Programma- en Projectmanagement   
Onderwerp: Toekenning subsidie aan Stichting IT Hub  
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Wij hebben het voornemen om € 2.061.197,59 subsidie te verlenen aan de  
Stichting IT Hub voor de aankoop van het pand (€ 1.401.197,59) en de uitvoering 
van de activiteiten (€ 660.000,--) tot het einde van 2023. Omdat de subsidie 
€ 150.000,-- of meer bedraagt, is de voorhangprocedure van toepassing. Gelet  
op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening  
provincie Drenthe 2017, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele  
wensen of bedenkingen aan ons kenbaar te maken. 
 
Toen TVM in 2019 bekendmaakte mogelijk te vertrekken uit Hoogeveen, hebben 
wij ons samen met de gemeente Hoogeveen ingezet om TVM te behouden. Sa-
men met TVM, kennisinstellingen, ondernemers en de gemeente werkten wij aan 
de realisatie van een IT Hub: een plek waarin business, kennis, innovatie, talent 
en technologie samenkomen. De uitwerking van deze IT Hub is één van de door-
slaggevende factoren geweest voor TVM om in Drenthe te blijven. Hiermee kon-
den 500 arbeidsplaatsen behouden blijven. TVM mag dan de aanleiding zijn ge-
weest, de reden voor de realisatie van een IT Hub in Hoogeveen is het breed in-
spelen op de digitale transitie bij het bedrijfsleven en instellingen in de regio en 
provincie. Een aantrekkelijke en uitdagende leeromgeving biedt kansen voor stu-
denten en digitale professionals om in aanraking te komen met het Drentse be-
drijfsleven en hier mogelijk hun toekomst te vinden. 
 
Op 20 mei 2020 hebben uw Staten om deze reden besloten om € 1,5 miljoen be-
schikbaar te stellen voor de realisatie van de IT Hub. De gemeente Hoogeveen 
stelde € 1.000.000,-- beschikbaar via de provincie. Vanuit de Regio Deal Zuid- en 
Oost-Drenthe is eerder € 1,5 miljoen bijgedragen. De beschikbaar gestelde midde-
len, van totaal € 4 miljoen, zijn deels gebruikt om een bijzonder pand neer te 



 

 

zetten in het stationsgebied in Hoogeveen en deels voor het op gang brengen van 
de programmatische invulling van de IT Hub. Met de oprichting van de stichting is 
de volgende stap gezet in de ontwikkeling van de IT Hub. Deze stichting zorgt 
voor de operationele invulling van de IT Hub: het matchen van de vraag uit het be-
drijfsleven en het aanbod van de kennisinstellingen van kennis, innovatie en digi-
taliseringsvraagstukken. Dit is conform de afspraken die wij in 2019 maakten met 
TVM. 
  
Relatie provinciaal beleid en begroting 
Met de IT Hub geven wij invulling aan onze ambitie om samen met onderwijs- 
instellingen en bedrijven bij te dragen aan de digitale transitie en te zorgen voor 
kwalitatief en kwantitatief goed geschoold personeel op IT-gebied. Een stand 
van zaken vindt u in de bijlage bij deze brief. 
 
Financiële onderbouwing voorgenomen subsidie 
De subsidie wordt uit de bestaande begroting gedekt. Het betreft een bedrag 
van € 1.401.197,59 in 2022 en € 660.000,-- in 2023 ten laste van het Ruimtelijk 
Economisch Programma: IT Hub, onder voorbehoud van goedkeuring van de  
Begroting 2023 door uw Staten. Het restant van de gezamenlijke middelen van 
gemeente Hoogeveen en provincie Drenthe is beschikbaar voor activiteiten in de 
komende jaren, eveneens onder voorbehoud van goedkeuring van de desbetref-
fende begrotingen door uw Staten. De provincie heeft sturing via deze subsidie-
relatie met de stichting. Daarnaast hebben we namens de provincie en gemeente 
een vertegenwoordiger aangedragen in de Raad van Toezicht. 
  
In de bijlage vindt u een stand van zaken over het project IT Hub en een uitno- 
diging voor de officiële opening op 24 oktober 2022.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlagen: 
1. Stand van zaken IT Hub 
2. Uitnodiging officiële opening 24 oktober 2022 
mb/coll. 
 



 



 

 
 



Save	the	Date:
Feestelijke	opening	IT	Hub

Beste	{{voornaam}}{{achternaam}},	

We	gingen	van	een	idee,	naar	concrete	plannen,	naar	de	realisatie	van	een	modern	pand.
We	hebben	een		programmering	met	concrete	invulling	ontworpen	en	ingevuld	met
partners,	ondernemers	en	studenten.	De	IT	Hub	is	klaar	voor	de	toekomst!	En	we	willen
u	graag	laten	zien	wat	dit	betekent!	

De	afgelopen	maanden	is	er	letterlijk	en	figuurlijk	gebouwd
aan	de	realisatie	van	de	IT	Hub.	We	zijn	erg	trots	en	blij
met	het	eindresultaat	en	willen	dit	graag	aan	u	tonen.	Op
de	dag	van	de	feestelijke	opening	kunt	u	tijdens	een
informeel	programma	kennismaken	met	de	mensen	van	de
IT	Hub	en	zien	wat	zij	voor	u	en	de	regio	kunnen
betekenen.	

Op	dit	moment	werken	we	aan	een	afwisselend	programma
en	informeren	u	hier	binnenkort	over.	Zet	u	de	datum	alvast
in	de	agenda?	

We	zien	u	graag	op	24	oktober	in	Hoogeveen!	

Praktische	informatie
Maandag	24	oktober	2022		
16.30	-	19.00	uur			

IT	Hub
Griendtsveenweg	29
7901	EB	Hoogeveen

Meer	informatie	bekijken	en
aanmelden	kan	op	de	website.	
	

Partners
De	IT	Hub	is	een	initiatief	van	TVM,	Unigarant,	Rijksuniversiteit	Groningen,	NHL-Stenden
Hogeschool,	Hanzehogeschool	Groningen,	Alfa-college,	Drenthe	College,	gemeente	Hoogeveen	en
de	provincie	Drenthe.	Het	is	mede	mogelijk	gemaakt	door	de	Regio	Deal	Zuid-	en	Oost-	Drenthe.

Privacy
Je	ontvangt	deze	e-mail	omdat	je	bent	verbonden	met	een	van	de	partners	van	de	IT	Hub.	We	vinden	privacy	en
transparantie	erg	belangrijk.	De	gegevens	die	we	gebruiken	voor	deze	mailing	verstrekken	we	daarom	niet	aan	derden
en	gebruiken	we	ook	niet	voor	andere	doeleinden.	Op	de	website	vindt	u	onze	volledige	privacyverklaring.

Je	kan	je	uitschrijven	door	op	‘afmelden’	onderaan	deze	e-mail	te	klikken.

Bekijk	de	webversie

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	mail	meer	over	dit	onderwerp	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	AFMELDEN.

U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.
Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	post@drenthe.nl	toe	aan	uw	adresboek.

https://www.it-hub.nl/
https://provincie.drenthe.nl/privacyverklaring
https://provincie-drenthe.email-provider.nl/web/aj6rspkrkm/jcdiwyrqgc
https://provincie-drenthe.email-provider.nl/unsubscribe/aj6rspkrkm/jcdiwyrqgc
https://provincie-drenthe.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=aj6rspkrkm&l=__________&m=__________

