
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 21 juni 2022  
Ons kenmerk 25/5.6/2022000940  
Behandeld door team Economie (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Vervolg TopDutch-campagne 
Status: Verzoek om eventuele reactie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Om Noord-Nederland internationaal op de kaart te blijven zetten hebben wij het 
voornemen om, onder penvoering van de provincie Groningen en in samen- 
werking met de provincie Fryslân, een opdracht te verlenen aan de NV NOM ten 
behoeve van de uitvoer van een nieuwe vervolgcampagne TopDutch. Door mid-
del van deze brief willen wij uw Staten hierover nader informeren en in de ge- 
legenheid stellen eventuele reacties in de aankomende Statencommissie FCBE 
d.d. 29 juni 2022 aan ons kenbaar te maken. Hiermee wordt invulling gegeven 
aan de toezegging van de portefeuillehouder om uw Staten per brief te infor-
meren, voordat definitieve gunning van een vervolgopdracht plaatsvindt.  
 
Vervolg TopDutch-campagne  
Op 10 november 2020 hebben wij uw Staten per brief geïnformeerd over de uit-
komsten van de evaluatie van de brandingscampagne TopDutch. Het belang van 
regiobranding voor Noord-Nederland wordt in het rapport onderkend en er 
wordt geconcludeerd dat met TopDutch voldoende basis is gelegd waarop kan 
worden voortgebouwd. Hoewel de uitvoering van de campagne dynamisch is ver-
lopen, wordt dan ook aanbevolen om de organisatie van de internationale acqui-
sitie en regiobranding, onder de noemer TopDutch, voort te zetten.  
 
Zoals eveneens bij u aangegeven in de brief van 10 november 2020, is er gewacht 
met de uitwerking van een voorstel voor het vervolg. 
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De reden hiervoor waren de aanhoudende COVID-19-maatregelen die aanleiding 
gaven om de focus binnen het economisch domein vooral op het bestaande noor-
delijke bedrijfsleven te richten en deze bedrijven te ondersteunen bij het zo goed 
mogelijk doorkomen van de crisis. De afgelopen periode heeft de NOM in op-
dracht van de drie provincies met minimale inspanningen het merk TopDutch  
actief gehouden.  
 
Promoten vestigingsklimaat Noord-Nederland 
Hoewel de coronapandemie nog niet verdwenen is én een deel van het noorde-
lijke bedrijfsleven nog altijd te kampen heeft met de naweeën, is het tijd om de 
regiobranding onder de noemer TopDutch te vervolgen. Het gezamenlijk pro-
moten van het vestigingsklimaat in Noord-Nederland is versterkend voor het aan-
trekken van structuurversterkende internationale bedrijven en draagt bij aan de 
realisatie van onze economische en maatschappelijke ambities. Met het aan- 
trekken van internationale bedrijven zijn wij in staat de realisatie van de tran- 
sitieopgaven waar wij voor staan te versnellen en versterken. Daarnaast draagt 
gezamenlijke branding ook bij aan het verder versterken van de noordelijke sa-
menwerking en het uitdragen van de trots op de vele krachtige economische  
initiatieven die reeds in het Noorden ontplooid worden. Met de campagne wordt 
Noord-Nederland neergezet als een interessante en innovatie regio, met ruimte 
voor bedrijvigheid én waar het prettig wonen en werken is.      
 
Beoogde opzet en organisatiewijze  
In de uitwerking van het vervolg van TopDutch zijn de aanbevelingen uit het eva-
luatierapport leidend geweest. In lijn hiermee is ervoor gekozen om de operatio-
nele uitvoer van TopDutch, op enige afstand, te beleggen bij de NOM. Vanuit 
een opdracht van de drie opdrachtgevers zal de NOM de doorlopende activatie 
van het merk TopDutch verzorgen. Tevens worden er per jaar twee themacam-
pagnes uitgevoerd rondom specifieke thema’s of sectoren, waarmee Noord- 
Nederland zichzelf op de kaart wil zetten. De themacampagnes worden af- 
gestemd op het internationale acquisitiebeleid dat reeds door de NOM voor  
Noord-Nederland wordt uitgevoerd.   
 
Conform de aanbevelingen uit het evaluatieonderzoek, zullen met de NOM 
meetbare prestatieafspraken worden gemaakt. Daarnaast zal de governance voor 
deze opdracht duidelijk worden beschreven. Om objectieve en realistische af-
spraken te kunnen maken, wordt momenteel een nulmeting uitgevoerd naar het 
bereik en de merkbekendheid van TopDutch. Als onderdeel van deze nulmeting 
wordt ook een methodiek ontwikkeld, waarmee periodiek eenzelfde meting kan 
worden gedaan, zodat de ontwikkeling van het merk TopDutch kan worden ge-
monitord en de impact van de campagne kan worden beoordeeld.  
 
Financiële onderbouwing voorgenomen opdracht 
Om de continuïteit en kwaliteit van de regiobranding verder te ontwikkelen en 
te kunnen waarborgen, vraagt de NOM een budget van € 450.000,-- per jaar voor 
een periode van vier jaar. Voor de uitvoering van de campagne verstrekken de 
drie provincies gezamenlijk een opdracht voor een periode van twee jaar, waarbij 
de kosten evenredig over de drie provincies worden verdeeld. De drie provincies 
hebben aan de NOM kenbaar gemaakt de intentie te hebben om voor vier jaar 
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de regiobranding op de voorgestelde wijze vorm te geven, maar een eerste  
opdracht voor twee jaar te verstrekken. Mede op basis van een tussenevaluatie 
zal een besluit worden genomen over een eventueel vervolg en de inrichting 
voor de langere termijn. 
 
De bijdrage aan deze opdracht vanuit de provincie Drenthe, ter hoogte van  
€ 300.000,-- voor de komende twee jaar, kan worden gedekt uit de bestaande be-
groting ten laste van het budget Versterking Economische Structuur. Binnen  
zowel de provincie Fryslân als de provincie Groningen heeft reeds positieve be-
sluitvorming plaatsgevonden over opdrachtverstrekking voor een periode van 
twee jaar.  
 
Met de gezamenlijke opdracht wordt de NOM in staat gesteld de benodigde per-
sonele uitbreiding te realiseren, specifieke expertise in te huren, promotiemate-
rialen en content te ontwikkelen, themacampagnes te ontwikkelen, online adver-
tentieruimte in te kopen en het websitebeheer uit te voeren.  
 
Relatie provinciaal beleid en begroting 
Regiobranding onder de noemer TopDutch is erop gericht Noord-Nederland te 
promoten als potentiële vestigingslocatie voor internationale bedrijven, die de 
economische structuur van de regio kunnen versterken. De organisatie van de in-
ternationale regiobranding op de schaal van Noord-Nederland vergroot de effi-
ciëntie en effectiviteit van onze beleidsinzet. Met het uitvoeren van deze bran-
ding-activiteiten draagt de NV NOM bij aan de provinciale doelstelling met be-
trekking tot de profilering van Drenthe als groene innovatieve economische pro-
vincie, het vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe voor interessante doel-
groepen en de doelstelling: ‘Drenthe is mkb-provincie’.   
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 


