
Prooincieh uis \flesterbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ec Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

pro'ulnue e

Aan:

de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 10 september 2019
Ons kenme'k 37 15.81201 9001 962
Behandeld door mevrouw M.T.M. Lerln (0592) 36 53 63
Onderwerp: Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe
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Geachte voorzitter/leden,

Om toekomstgericht te kunnen ondernemen, zullen maakbedrijven in moeten spelen
op de ontwikkelingen rond digitalisering (ook wet lndustrie 4.0 of smart tndustry
genoemd). Hoewel er veel over deze onderwerpen gesproken wordt en de meeste
bedrijven de noodzaak tot veranderen wel degelijk zien, aarzelen veel ondernemers
nog om concrete stappen te zetten.

Uit onderzoeken blijkt dat vooral voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) het volgen en
implementeren van nieuwe technologieën lastig is. Want op welke ontwikkelingen
moet een bedrijf (als eerste) inspelen, welke apparatuur hoort daarbij en kunnen de
investeringen wel worden terugverdiend? De goede voorbeelden zijn dikwijls de gro-
tere bedrijven. Het gemiddelde Drentse maakbedrijf kan zich daar minder makketijk
aan spiegelen. Vooral deze laatste categorie maakbedrijven willen wij helpen om stap-
pen te kunnen zetten door een aantal laagdrempelige voorbeeldbedrijven te realise-
ren.

Met de Subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe ondersteu-
nen wtj bedrijven die een voorbeeld willen zijn voor anderen. Daarbij stimuleren wij
allereerst deze bedrijven zelf om hun bedrrjfsvoering nog slimmer te maken. Maar het
belangrijkste is dat deze bedrijven nieuwe technologieën willen demonstreren en hun
kennis en ervaring met andere bedrijven delen, zodat die een realistisch beeld krijgen
van de mogelijkheden en gestimuleerd worden eveneens met nieuwe technieken aan
de slag te gaan. Omdat een toekomstgericht bedrijf ook oog moet hebben voor duur-
zaamheid, zal er ook aandacht zijn voor hoe 'schoon' de productie is.
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Wij stellen voor de subsidieregeling in totaal € 1.000.000,- beschikbaar. De hoogte

van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maxi-

mum van € 200.000,-- per demonstratiebedrijf. Een deskundige adviescommissie zal

de ingediende aanvragen toetsen op aard en omvang van de demonstratie-activiteiten

en op de 'slimheid'van de gedemonstreerde processen en technieken. Op basis van

haar advies zullen wij een besluit nemen op de aanvragen.

De subsidieregeling wordt per 1 oktober 2019 opengesteld. Zoals gebruikelijk, zullen

uw Staten bij subsidies vanaf € 150.000,-- in de gelegenheid worden gesteld wensen

en bedenkingen in te brengen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

voorzitter

mb/coll.


