
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assen, 6 december 2022 
Ons kenmerk 49/5.9/2022001974 
Behandeld door team economie (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Verlenging subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe  
Status: Ter informatie  
 
 
Geachte voorzitter/leden, 
 
Hierbij informeren wij u over het wegens succes verlengen van de subsidie- 
regeling Digitaliseringsvoucher Drenthe.  
 
In april 2021 hebben uw Staten de Digitaliseringsagenda Drenthe Digitaal vast-
gesteld. 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 dataficering, om zo hun businessmodel en daar-
mee de Drentse economie te versterken. Wij zetten ons in voor een digitaal vaar-
dig en veilig mkb en willen eraan bijdragen om de digitalisering van het mkb te 
versnellen.  
 
Onze ambitie om ondernemers actief te ondersteunen in hun digitale transfor-
matie is geconcretiseerd door middel van de subsidieregeling Digitaliserings- 
voucher Drenthe 2022. Hiervoor hebben uw Staten in april 2022 € 600.000,-- be-
schikbaar gesteld. De Digitaliseringsvoucher Drenthe is een subsidie (geldbedrag) 
van maximaal € 3.000,-- en bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. 
De te verstrekken subsidie moet ten minste € 1.500,-- bedragen. Het doel van de 
subsidie is om mkb-ondernemers te stimuleren om meer digitaal te gaan werken, 
door bijvoorbeeld bedrijfsprocessen te digitaliseren, het digitale bereik en/of de 
digitale veiligheid van een onderneming te verbeteren.  
 
Half mei 2022 is de subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe opengesteld 
en in september is het subsidieplafond bereikt.  
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Er is subsidie toegekend aan zo’n 215 mkb-ondernemers. De snelheid waarmee 
het subsidieplafond is bereikt onderstreept het belang en de behoefte van onder-
nemers voor ondersteuning bij het maken van een digitaliseringsslag. De meeste 
aanvragen waren gericht op het vergroten of behouden van omzet door digitali-
sering en het verbeteren van het digitaal bereik. Meer dan de helft van alle aan-
vragen is gericht op het verbeteren (digitaliseren) van iets wat zij al hadden en 
bijna de helft heeft een nieuw product of dienst aangeschaft. In de branches 
groot- en detailhandel, zakelijke dienstverlening, industrie, bouw en horeca zijn 
de meeste aanvragen gedaan.  
 
De Digitaliseringsvoucher Drenthe heeft ervoor gezorgd dat ondernemers daad-
werkelijk stappen hebben gezet met digitalisering. Bijvoorbeeld een installatie-
bedrijf dat van handmatig invoeren (werkbonnen etc.) naar een digitaal systeem 
is gegaan en een ondernemer met conceptstore waarvoor een website/webshop 
is ontwikkeld om de mogelijkheden om omzet te genereren te vergroten. 
 
In noordelijk verband wordt gewerkt aan een verbrede voucherregeling als  
onderdeel van het EFRO-instrumentarium. Deze zal pas op z’n vroegst medio 
2023 open kunnen gaan. Ter overbrugging naar EFRO-instrumenten zetten wij de 
subsidieregeling Digitaliseringsvoucher Drenthe vanaf januari 2023 voort. Hier-
voor hebben wij € 145.000,-- beschikbaar gesteld. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 


