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Geachte heer Van Dalen,

ln uw brief d.d. 28 april2014 hebt u een aantal vragen gesteld over de beëindiging
van Sensor Universe en de toekomst van het sensorcluster. Deze vragen beant-
woorden wijals volgt.

Vraaq 1

Hoe ziet GS dat successen van Sensor Universe geborgd worden in praktische zin?
Wie heeft sinds I april 2014 de regie?

Antwoord 1

Aan een aantal basispartljen binnen het sensorclusfer rs gevraagd aan te
geven hoe zij willen dat de taken branding, bonding, lobby en busrness
development worden opgepakt. Zij hebben geconcludeerd dat voor de

toekomst van het sensorc/usfer een verbreding nodig is naar High Tech

Systems & Materials (HTSM). Er wordt daarom gewerkt aan het vormgeven
van het Platform HTSM Noord. Binnen dit platform willen bedrijven en kennis-
instellingen verder werken aan de ontwikkeling van het Noorden als belang-
rijke HTSM-regio, inclusief sensoren. Trekker van de totstandkoming van het
platform is momenteel ASIRON.

Vraas2
Wat is daarbij de rol en eventuele inspanning van de Provincie Drenthe?
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Antwoord 2
Zoals aangegeven in onze brief aan Provinciale Súafen d.d.l8 maart 2014

beperken wff ons meer dan voorheen tot een faciliterende rol. Vorig jaar al
hebben wij de kennisinstellingen en bedrijven gevraagd meer verantwoorde-

lijkheid te nemen voor het vormgeven, ontwikkelen en beleggen van de taken

die door Sensor Universe werden uitgevoerd.
Samen met de gemeente Assen en een aantal partijen binnen f¡ef sensor-
cluster hebben wij in maart aan de directeur van ASTRON gevraagd hierbij
het voottouw te nemen.

Vraaq 3

Wat is gebeurd met de data van Sensor Universe sinds het besluit van GS, zijn deze
bv overgedragen aan of gedeeld met andere partijen? Zo ja, hoe en wat; zo nee,

waarom?

Antwoord 3
De stichting Sensor Unlverse besfaaf nog sfeeds en is doende met de af-
ronding van het project. Als het gaat om de administratie, is er sprake van een
bewaarplicht. Het is op voorhand niet de bedoeling deze over te dragen aan
een nieuwe organisatie. Wel hebben wij gevraagd of gegevens uit het relatie-
bestand bewaard kunnen worden voor een eventuele nieuwe organisatie/
toe kom stige eve neme nte n.

Yraaq 4

Wat gebeurt met de 'boedel' van Sensor Universe en wat is daarbij de betrokkenheid
van de Provincie Drenthe als (medefinancier?

Antwoord 4
De stichting Sensor Universe is zelf verantwoordelljk voor de boedel. Voor
zover er al sprake is van eigendommen van de stichting, hebben wij de
stichting gevraagd deze zo veel mogelijk te gelde te maken ten behoeve van
fínanciering.

Vraaq 5

Hoe zorgt de provincie Drenthe voorwaardenscheppend, dat industrie, kennisinstel-
lingen en overheden de bij Sensor Universe ingezette ontwikkeling optimaal kunnen
inzetten ten behoeve van Noord Nederland als Region of Smart Factories, mede met
het oog op werkgelegenheid.

Antwoord 5

De partijen in het Platform HTSM Noord willen een gezamenlijk werkpro-
gramma opstellen en uitvoeren met een sterke betrokkenheid van het regio-
nale MKB. Region of Smart Factories maakt deel uit van dit werkprogramma.
De overheden zal ongetwijfeld gevraagd worden om financiële ondersteuning
van projecten binnen het werkprogramma uit eigen middelen, REP, EFRO,
INTERREG etc., maar wij zullen ook faciliteren door gezamenlijke kansen te
identificeren, in de vorm van lobby of anderszins.
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Vraaq 6

Hoe verdraagt zich het genomen besluit van GS in de context van het noordelijke

succes van Smart Factory, de aansluiting met de topsector HTSM (High Tech

Systems en Materialen) en de groeiende zakelijke connecties met andere noordelijke
speerpunten.

Antwoord 6
Noordelijke kennisinstellingen en bedrijven willen graag verder met onder
andere Smaft Factories en willen zich op noordelijke niches onderscheiden
als HTSM-regio. Zij gaan dit doen in het Platform en kunnen daarbij niet
zonder de andere noordelijke speerpunten. Wij willen hen daarbij onder-
steunen en blijven daarmee sensorsysfeemtechnologie maar ook de bredere
HTSM-aanpak en cross-overs stimuleren. De vorm en werkwijze zijn wel
anders dan voorheen. Bedrijven en kennisinstellingen zijn meer leidend.

VraagT
Hoe verdraagt zich het besluit van GS met de gewenste coöperatieve structuur, de
financiële support van bedrijven, de bereidheid met fors minder publieke middelen
vorm te geven aan een ambitieuze strategische visie?

Antwoord 7

Wij hebben geen specifieke voorkeur voor de organisatievorm. De bedrijven
en kennisinstellingen kiezen zelf voor een open innovatieplatform. Het gaat
ons om het draagvlak voor de samenwerking en die lijkt met de totstand-
koming van het Platform aanwezig. Ook geven de partijen aan zelf te willen
investeren in een gezamenlijk programma en projecten, maar ook in bij-
voorbeeld netwerkbijeenkomsten en lobby. Dit past in ons toekomstbeeld voor
het se nsor-/HT S M-cl u ster.

Hoogachtend,

Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter

wa.coll.




Onderwerp: schriftelijke vragen ex art 41 RvO
Zuidwolde, 28 april 2014
Geachte heer Tichelaar,
Deze maand was Nederland partnerland op de Hannover Messe. In het Nederlandse paviljoen zijn o.m. 
sensortoepassingen/smart factory gedemonstreerd. 
Internationaal en nationaal is in de afgelopen tijd erkenning geuit voor Sensor Universe.
GS heeft besloten de betrokkenheid bij Sensor Universe te beeïndigen. 
Wij hebben begrepen, dat Sensor Universe klaar was om als coöperatie met minder publieke middelen 
verder te gaan, teneinde de leden (veel bedrijven en kennispartners) de koers van het sensorcluster te laten 
bepalen en meer middelen uit de markt te genereren.
Geavanceerde sensorsystemen worden heel belangrijk om ingewikkelde industriële processen te door-
gronden. De ‘intelligente fabriek’ vraagt om allerlei hoogwaardige kennisgebieden, waar Noord-Nederland 
het nodige van in huis heeft en die -mede door Sensor Universe- in het netwerk Noord Nederland Region of 
Smart Factories zijn samengebracht. 
Om volop te kunnen profiteren van de kansen die "Smart Industry" biedt, moet de industrie zichzelf blijven 
vernieuwen. Industrie, kennisinstellingen en overheden kunnen hierin gezamenlijk het verschil maken en 
daarmee de regie houden over haar toekomst.
De volgende vragen willen wij stellen aan GS:
1. Hoe ziet GS dat successen van Sensor Universe geborgd worden in praktische zin? Wie heeft sinds 1 
april 2014 de regie?
2. Wat is daarbij de rol en eventuele inspanning van de Provincie Drenthe?
3. Wat is gebeurd met de data van Sensor Universe sinds het besluit van GS, zijn deze bv overgedragen 
aan of gedeeld met andere partijen? Zo ja, hoe en wat; zo nee, waarom?
4. Wat gebeurt met de 'boedel' van Sensor Universe en wat is daarbij de betrokkenheid van de Provincie 
Drenthe als (mede)financier?
5. Hoe zorgt de provincie Drenthe voorwaardenscheppend, dat industrie, kennisinstellingen en overheden de 
bij Sensor Universe ingezette ontwikkeling optimaal kunnen inzetten ten behoeve van Noord Nederland als 
Region of Smart Factories, mede met het oog op werkgelegenheid.
6. Hoe verdraagt zich het genomen besluit van GS in de context van het noordelijke succes van smart 
factory, de aansluiting met de topsector HTSM (High Tech Systems en Materialen) en de groeiende zakelijke 
connecties met andere noordelijke speerpunten.
7. Hoe verdraagt zich het besluit van GS met de gewenste coöperatieve structuur, de financiële support van 
bedrijven, de bereidheid met fors minder publieke middelen vorm te geven aan een ambitieuze strategische 
visie?
Met vriendelijke groeten,
Namens de fractie van D66 Drenthe,
Jurr van Dalen




