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Inleiding 

a. Algemeen 
De digitale transitie is gaande. De fysieke en digitale wereld raken steeds meer met elkaar ver-
vlochten. Dat geldt ook voor het Drents midden- en kleinbedrijf (mkb). Digitalisering is veel- 
omvattend. Het gaat over de transitie van analoog naar digitaal, over het gebruik van data en 
de toepassing van digitale technologieën. In april 2021 hebben uw Staten de Digitaliserings-
agenda Drenthe Digitaal vastgesteld. Hierin worden de ambities en acties gebundeld waarmee 
de provincie samen met stakeholders haar steentje wil bijdragen aan een voorspoedige digitale 
transitie in Drenthe.  
 
Eén van de doelen van Drenthe Digitaal is de digitale transformatie van het mkb. Het is hierbij 
onze missie om bedrijven meer gebruik te laten maken van de kansen van digitalisering en data-
ficering, om zo hun businessmodel en daarmee de Drentse economie te versterken. Wij zetten 
ons in voor een digitaal vaardig mkb en willen eraan bijdragen om de digitalisering van het mkb 
te versnellen. Wij richten ons daarbij zowel op het brede mkb (peloton) als op het innovatieve 
mkb (koplopers).  
 
Het gevraagde budget is bedoeld voor de subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe. Met 
de Digitaliseringsvoucher Drenthe concretiseren wij deze ambitie door ondernemers actief te on-
dersteunen in hun digitale transformatie. De Digitaliseringsvoucher Drenthe helpt mkb-onder-
nemers bij het behouden en vergroten van omzet of winst, het verbeteren van hun digitale  
bereik en/of het verbeteren van de digitale weerbaarheid. 
 
De Digitaliseringsvoucher Drenthe is er voor de aanschaf van nieuwe producten, processen en 
diensten voor digitalisering en ter ondersteuning van nieuwe verdienmodellen, bij externe  
leveranciers. Ook kan het worden ingezet voor het door een externe leverancier laten verbe- 
teren van bestaande producten, diensten of processen door toepassing van digitalisering (onder 
andere implementatie digitale strategie en verdienmodellen, toepassen modulair ontwerp, digi-
talisering van voorraadmanagement, koppeling bedrijfsprocessen, datamanagement, scan digi-
tale veiligheid, online boekingssysteem, app en softwareontwikkeling). 
 
De Digitaliseringsvoucher Drenthe is een subsidie (geldbedrag) van maximaal € 3.000,-- en 50% 
van de kosten. De aanvraag moet minimaal € 1.500,-- zijn. Op deze wijze kunnen zo’n 225 tot 
250 mkb-ondernemingen ondersteund worden. 

b. Europese aspecten 
Bij het opzetten van de regeling wordt er voor gezorgd dat de subsidieregeling voldoet aan de 
Europese eisen voor staatssteun.    

c. Economie/werkgelegenheid 
Digitalisering is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen, concurrentiekracht en de ont-
wikkeling van de arbeidsproductiviteit in Drenthe. Digitalisering van de economie vraagt om een 
digitale transformatie van veel bedrijven en organisaties en het omarmen van nieuwe business-
modellen. De Digitaliseringsvoucher Drenthe draagt bij aan de werkgelegenheid en digitale eco-
nomie in Drenthe.  
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d. Participatie 
Bij de totstandkoming van de Digitaliseringsvoucher Drenthe zijn adviseurs van Ik Ben Drents 
Ondernemer, VNO-NCW-MKB Noord en enkele Drentse ondernemers meegenomen. Zij onder-
schrijven het belang van de Digitaliseringsvoucher Drenthe.  
 

Advies    
1. Een bedrag van € 600.000,-- beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling Digitaliserings-

voucher Drenthe. 
2. Dit bedrag te dekken uit de beschikbare Terugploegmiddelen NOM (Drents deel). 
3. De Begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 

Doelstelling uit de begroting 
 
3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 
22.3.0.01  Stimuleren digitaal ondernemerschap 
22.3.10.01  Drenthe is mkb-provincie 
 

Argumenten 
1.1. Hiermee geven wij invulling aan het Coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’, de Econo-
mische Koers Drenthe ‘Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’ en de 
ambities en acties uit de Digitaliseringsagenda ‘Drenthe Digitaal’. 
Digitalisering is essentieel voor het toekomstig verdienvermogen en de ontwikkeling van de  
arbeidsproductiviteit in Drenthe. Digitalisering van de economie vraagt om een digitale trans-
formatie van veel bedrijven en organisaties en het omarmen van nieuwe businessmodellen. Dit 
versterkt de concurrentiekracht en de toekomstbestendigheid van de Drentse economie. Door 
digitalisering zal de aard van het werk veranderen en zullen er banen ontstaan die wij nu nog 
niet kennen. Digitale vaardigheden en digitale toepassingen zijn noodzakelijk in iedere sector. 
De behoefte aan digitale professionals groeit en dat zal bijdragen aan de ontwikkeling van de 
economie en werkgelegenheid. De Digitaliseringsvoucher Drenthe ondersteunt mkb-onder- 
nemers om hier een stap in te maken. 
 
1.2. De Digitaliseringsvoucher Drenthe voorziet in een behoefte bij het mkb. 
Met de door uw Staten vastgestelde MKB Advies Voucher Drenthe kunnen ondernemers advies 
krijgen bij het zetten van stappen naar een meer digitale/datagedreven bedrijfsvoering. Speci-
fiek gaat het om technologische innovatie, marktinnovatie, digitalisering, automatisering en op-
timalisering van processen, ontwikkeling van nieuwe digitale business- en verdienmodellen, digi-
tale dienstverlening en/of digitale verkoopkanalen en de aanpak van digitale veiligheid.  
 
Deze voucher voor kennisinhuur is van meerwaarde; echter, de IBDO-adviseurs hebben aange-
geven dat ondernemers op het gebied van digitalisering behoefte hebben aan ondersteuning bij 
de aanschaf en implementatie van digitaliseringstoepassingen. Bovendien is in de door ERAC uit-
gevoerde evaluatie naar de voormalige IBDO-voucher geadviseerd om digitalisering van het mkb 
meer te prioriteren. Een voucher voor uitsluitend kennisinhuur is niet toereikend. Vergelijkbare 
digitaliseringsvouchers hebben in andere provincies, zoals Groningen, Friesland, Overijssel en 
Brabant, hun meerwaarde reeds aangetoond. 
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Tijdsplanning 
De Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe loopt van 10 mei tot 31 december 2022. In-
dien het subsidieplafond eerder is bereikt, zal de regeling gesloten worden. 
 
Financiën 
Met de dekking van deze subsidieregeling is binnen de huidige begroting geen rekening ge-
houden. Voor de dekking van de bijdrage van € 600.000,-- willen wij het Drents deel van de zo-
genaamde terugploegmiddelen inzetten. Dit zijn middelen die we van het Rijk hebben ont- 
vangen in verband met de aanschaf van de aandelen van de NOM, en op de balans hebben  
‘geparkeerd’. Om deze middelen feitelijk te kunnen besteden moet de begroting worden ge- 
wijzigd. In verband hiermee stellen wij voor om zowel de geraamde lasten als de baten met  
€ 600.000,-- te verhogen in programma 3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen be-
nutten, beleidsopgave 3.10. Een goed vestigings- en ondernemersklimaat. 
 
Dit leidt tot de volgende begrotingswijziging. 

 
 
 

Monitoring en evaluatie 
De Subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe zal na afloop worden geëvalueerd. Om de 
ontwikkelingen van digitalisering van het mkb te kunnen volgen, is de Benchmark Digitalisering 
ontwikkeld. Deze is te vinden op de website van Ik Ben Drents Ondernemer. De benchmark is 
een online scan waarbij ondernemers in 15 minuten worden toegeleid naar het digitaliserings-
pad dat bij hun bedrijf past. Onderwerpen die aan bod komen zijn: online marketing & sales,  
automatisering, dataverzameling & -analyse en online veiligheid. Ondernemers kunnen zien 
waar ze staan op het gebied van digitalisering en krijgen advies op maat. Met de Benchmark  
Digitalisering ontsluiten wij het digitale ecosysteem Drenthe en worden ondernemers door- 
gestuurd naar IBDO-adviseurs of naar de digitale initiatieven, zoals TechHub Assen, IT Hub  
Hoogeveen, Smart Industry Hub NNL, Digitale Werkplaats Drenthe (DigiLink), AI-Hub Noord- 
Nederland, MKB Cybercampus Noord-Nederland etc. Om aanspraak te maken op de Digitali- 
seringsvoucher Drenthe willen wij de aanvragers vragen om eerst de Benchmark Digitalisering in 
te vullen. Dit biedt ons waardevolle inzichten in de digitaliseringsbehoefte. 
 

Communicatie 
Er zal gecommuniceerd worden via persberichten, social media-kanalen en websites van de pro-
vincie, Ik Ben Drents Ondernemer en SNN. Om de Digitaliseringsvoucher tot een succes te maken, 
is goede en continue communicatie van belang. We willen zoveel mogelijk ondernemers be- 
reiken om hen te helpen deze stap naar digitalisering te zetten. Hierin zullen we optrekken met 
Ik Ben Drents Ondernemer, VNO-NCW/MKB Noord en de Drentse gemeenten. 
 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S

3.10 Een goed vestigings- en 
ondernemersklimaat

3.10.01 Drenthe is dé MKB 
provincie

Lasten I

3.10 Een goed vestigings- en 
ondernemersklimaat

3.10.01 Drenthe is dé MKB 
provincie

Baten I

Digitaliseringsvoucher Drenthe

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten

Ecosoort 2022 2023 2024 2025

Subsidie 600.000 0 0 0

Ontv. 
bijdragen

-600.000 0 0 0

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0
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Bijlagen 
Niet van toepassing. 
 

Ter inzage in kamer CO.39 
Niet van toepassing. 
 
Assen, 15 februari 2022 
Kenmerk: 7/5.12/2022000271 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 
 



Ontwerpbesluit 

 

 
 
 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 15 februari 2022, kenmerk 
7/5.12/2022000271 ; 
 
gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening 2017; 
 
 
BESLUITEN :   
 
1. een bedrag van € 600.000,-- beschikbaar te stellen voor de Subsidieregeling Digitaliserings-

voucher Drenthe; 
 
2. dit bedrag te dekken uit de beschikbare Terugploegmiddelen NOM (Drents deel); 
 
3. de Begroting overeenkomstig te wijzigen. 
 
 
 
Assen, 13 april 2022 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
wa/coll. 
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