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Geachte voorzitter/leden,

Op 3 juli 2019 hebben uw Staten de motie Universiteit van het Noorden aangenomen.
ln de motie is ons verzocht te anticiperen op het aanbod van de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG) zich te positioneren als Universiteit van het Noorden en in gesprek
te gaan met onderwijsinstellingen om de mogelijkheden hiervoor te verkennen.

Uitgangspunt voor de RUG is onderwijs, onderzoek en impact in de regio. Dit is zeker
ook in Drenthe van toepassing, gelet op het aantal ontwikkelingen op het snijvlak van
onderwijs en bedrijfsleven.
Er is een aantal projecten binnen de provincie, waarin kennisinstellingen in triple helix-
verband (onderwijs, ondernemers en overheid) samenwerken. Dit is bijvoorbeeld de
Health Hub in Roden. ln de Health Hub wordt de kar getrokken door de Hanzehoge-
school en Noorderpoort en zijn er gesprekken om het UMCG, NHL Stenden en het
Drenthe College er steviger bij te betrekken.

ln Hoogeveen wordt met de RUG gesproken over het starten van een lT Hub, samen
met het hbo en mbo, de gemeente en het bedrijfsleven, waaronder TVM. Onderuerp
is hier de digitale transformatie. De RUG heeft aangegeven hieraan mee te willen
werken.

ln Emmen wordt gewerkt aan een aantal goedgekeurde (EFRO-)projecten. ln deze
projecten wordt al samengewerkt tussen NHL Stenden en de RUG, bedrijfsleven, ge-

meente en provincie.
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ln de verdiepende gesprekken met de RUG werd de conclusie getrokken dat de
(chemie)ontwikkelingen in Emmen een grote impact kunnen geven op de regionale
economie. De aanwezigheid van (chemie)bedrijven in Emmen en omgeving wordt ook
door de RUG erkend als vooruaarde voor een succesvolle campus. Deze bedrijven
kunnen universitair talent aan zich binden en research- en development-activiteiten
binnen hun bedrijven ontwikkelen. Het onderwijsaanbod van de RUG kan in Emmen
goed aansluiten op het onderwijs van NHL Stenden en het Drenthe College. Daarmee
zou een goed doorlopende leerlijn (mbo - hbo - wo) worden bewerkstelligd. Voor de
RUG zou het ontwikkelen van een master een volgende stap kunnen zijn, evenals het

aantrekken van PhD-studenten.

Het concept Universiteit van het Noorden wordt nog nader vormgegeven, waarbij uit
de gesprekken is gebleken dat voor een fysieke aanwezigheid van de RUG in Drenthe
een (chemie)campus in Emmen het meest kansrijk is.

De komende periode zal verder worden verkend hoe de RUG structureel aan Emmen
kan worden verbonden. Voorstellen hiervoor zullen ook in de lnvesteringsagenda aan

u worden voorgelegd.

Wij gaan ervan uit dat de motie hiermee is uitgevoerd en houden u op de hoogte van

de ontwikkelingen ten aanzien van de Universiteit van het Noorden.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten

, voorzitter
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