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Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 300.000,-- subsidie te verlenen aan het
project Gas 2.0 uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of
Staten aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

lnleidinq

Nederland is een van de grootste aardgasproducenten van Europa, waarbijde meeste
gaswinningsvelden in Noord-Nederland liggen. Recentelijk heeft het kabinet besloten
de aardgaswinning te gaan stoppen. Dit besluit zal de energiesector in Noord-
Nederland sterk veranderen. Deze verandering is deels al gaande. Nieuwe (duur-
zame) energiethema's zoals wind- en zonne-energie, biogas, duurzame energie in de
gebouwde omgeving en waterstof winnen steeds meer terrein. Dit vraagt om goed op-
geleide werknemers met andere kennis, vakmanschap en sociale vaardigheden. Deze
werknemers moeten snel in kunnen spelen op nieuwe energietechnologieën en
flexibel inzetbaar zijn op (nieuwe) werkgebieden.

Naast deze nieuwe behoeften op de arbeidsmarkt is er al langer een tekort aan goed-
opgeleide technische professionals. De instroom van leerlingen neemt af (demo-
grafisch) en van deze leerlingen kiest maar een klein deel voor de techniek.

De gastransitie is een grote opgave voor Noord-Nederland, maar biedt ook kansen
voor nieuwe businessmodellen. Banen in de traditionele aardgassector zullen gaan
verdwijnen, maar nieuwe banen in de alternatieve, duurzame energiesector zullen
ontstaan. De vraag van het bedrijfsleven naar'nieuwe' professionals is reeds aan-
wezig.
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Gas 2.0

De Noord-Nederlandse ROC's hebben het initiatief genomen tot het project Gas 2.0,

waarin een bijdrage uit het Regionaal lnvesteringsfonds (RlF) MBO wordt aan-
gevraagd. Dit fonds is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) ingesteld om duurzame publiek-private samenwerkingen (PPS-en) te bewerk-
stelligen die recht doen aan de regionale verschillen en veranderende arbeidsmarkt.

Het project Gas 2.0 heeft de volgende doelen:
- vasthouden van de instroom in technische opleidingen (ondanks de demografische

krimp);
- vergroten van kennis en vaardigheden op het gebied van aardgastransitie en duur-

zame alternatieven van:
. 2.400 studenten per jaar
. docenten en praktijkopleiders

r medewerkers in bedrijven
- realiseren van een actieve deelnemersgroep om nieuwe samenwerkingsverbanden

te creëren en kennis en ervaringen te delen.

Deze doelen willen de aanvragers halen door activiteiten te organiseren, zoals:
- het werven van studenten, door aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven,

maar ook door nieuwe doelgroepen te benaderen;
- onderwijsvernieuwing, zoals het ontwikkelen van een module omtrent waterstof en

het implementeren van nieuwe vaardigheden in het onderwijs;
- kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding.

De looptijd van het project is vier jaar (tot '1 september 2022). De totale projectkosten

bedragen iets meer dan € 6 miljoen, één derde van dit bedrag wordt door de onder-
wijsinstellingen en bedrijven zelf ingebracht, één derde wordt aan regionale overhe-
den gevraagd (zie hieronder). Bij goedkeuring van de aanvraag, ontvangt het project

één derde (€ 2.000.000,--) uit het RlF.

Particioatie

Alle ROC's in Noord-Nederland doen mee aan dit project: Drenthe College (pen-

voerder), Alfa College, Noorderpoort, Terra, Nordwin College, Friesland College en

Friese Poort. Bedrijven die participeren in het project zijn bijvoorbeeld: Engie, NAM,

Stork, Emmtec Services, Attero, Gasunie en Enexis, maar ook brancheorganisaties
zoals OTIB, A+O Metalelektro, Uneto-VNl en LTO-Noord. Ook zij dragen bij aan het
project. Naast de voorliggende subsidieaanvraag, heeft de gemeente Emmen be-

sloten cofinanciering te verlenen (€ 150.000,-) en zijn cofinancieringsaanvragen in
behandeling bij provincie Groningen (€ 300.000,--), provincie Fryslân (€ 250.000,--),
gemeente Groningen (€ 150.000,--), gemeente Leeuwarden (€ 150.000,--) en de

New Energy Coalition (NEC) (€ 280.320,--).

Wijverwachten dat dit project een positieve invloed zal hebben op twee van onze
speerpunten: de Energie Agenda en het verkleinen van de mismatch op de arbeids-
markt. De ambitie van Drenthe is om in 2050 energieneutraal te zijn (Energie Agenda
2016-2020). Dit vereist een omslag naar duurzame energievormen. Daarnaast zal de

traditionele aardgassector verdwijnen. Dit zal de omslag naar een sector met nieuwe
en duurzame energie versnellen. Met dit project worden de mensen (zowel huidige
medewerkers en docenten als de medewerkers van de toekomst) opgeleid. Met dit
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project dragen wij eveneens bij aan de doelen van het Techniekpact om meer mensen
te laten kiezen, leren en werken in de techniek. Tijdens de landelijke Techniekpact-
bijeenkomst op maandag 18 juni 2018 heeft minister Van Engelshoven van OCW aan-
gegeven met grote belangstelling uit te zien naar de RIF aanvraag Gas 2.0.

Gas 2.0 is een unieke samenwerking van alle ROC's in Noord-Nederland, waarbij het
Drenthe College de penvoerder van het project is. Om te blijven kunnen zorgen voor
sterk (techniek-)onderwijs in onze regio is samenwerking essentieel, maar nog niet

altijd vanzelfsprekend. Deze RIF-aanvraag is daarbij een belangrijke stimulans. De
provincie heeft eerder andere RIF-projecten gesteund. Voorbeelden hiervan zijn het

Regionaal Comakership (2015) en het Practoraat Zorg en Technologie (2016). De er-
varingen met deze projecten zijn positief. Zij hebben geleid tot duurzame samenwer-
kingen in de regio en gezorgd voor vernieuwing in het onderwijs.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i voorzitter

km/coll


