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Geachte leden van de raad,
Dutch TechZone (DTZ) is een triple helixsamenwerking van onderwijs, bedrijfsleven en overheden in de
regio Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen met ondersteuning van de provincie Drenthe en
het Ministerie van Economische Zaken. DTZ richt zich op de speerpuntensectoren HTSM, duurzame
energie, logistiek en chemie met onderwijs als rode draad. Bijgaand bieden wij u ter informatie het
jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 DTZ aan.
Jaarverslag 2020
Hetjaarverslag blikt terug op hetjaar 2020. Ditjaar stond in het teken van de branding van het merk
DTZ. Met alle betrokken partijen - bedrijfsleven, onderwijs, gemeenten, provincie Drenthe - is gewerkt
aan het opbouwen en verder vergroten van de bekendheid van DTZ. Er zijn in 2020 zoveel mogelijk
beeldbepalende activiteiten o.a. via diverse (social) media in beeld gebracht. In hetjaar 2020 heeft DTZ
naast een initiërende rolook een verbindende en faciliterende rol getoond voor initiatieven in de regio.
Jaarplan 2021
In 2020 verscheen het evaluatierapport opgesteld door ERACimpact. Met onze brief met kenmerk
20.003352
hebben wij u geïnformeerd over dit evaluatierapport. Het rapport meldt dat de eerste
resultaten van de samenwerking binnen Dutch TechZone zichtbaar worden. De toegenomen
clustervorming in het bedrijfsleven, de ondernemersregeling die banen en investeringen in de DTZ-regio
oplevert, het gevoel een regio te zijn, maar ook het binnenhalen van de Regiodeal Zuid- en Oost Drenthe
zijn resultaten waarbij de samenwerking in DTZ een belangrijke rol speelt, zo wordt vermeld in het
rapport. ERACimpact geeft aan kansen te zien voor DTZ om de komende jaren nog meer te bereiken. In
hetjaarplan 2021 wordt aangegeven op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen uit
dit evaluatierapport.
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Naast hetjaarverslag en hetjaarplan worden kwartaalverslagen periodiek beschikbaar gesteld en is
actuele informatie online beschikbaar op het contentplatform van DTZ. In 2021 werkt het
programmabureau aan andere vormen van communicatie om stakeholders meer te betrekken bij DTZ.
Zo wil de programmaboard DTZ u in het najaar op een inspirerende wijze informeren over de
ontwikkelingen in de regio.

Rekenkameronderzoek DTZ
Ten tijde van het opstellen van hetjaarplan 2021 DTZ is er vanuit de gemeenten Emmen, Coevorden en
Hoogeveen een gezamenlijk Rekenkameronderzoek naar DTZ uitgevoerd. De uitkomsten van dit
onderzoek zijn niet verwerkt in het voorliggend jaarplan 2021. De onderzoeksresultaten worden separaat
door de rekenkamercommissie aangeboden aan uw raad.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van E
de gemeenteseere

to.

cJ '

n,
de burgemeester,

