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Stand van zaken Dutch Techzone

Geachte leden van de raad,
Wij hebben u in de BERAP2017-II en in de Kadernota 2018 geïnformeerd over de stand van zaken van
Vierkant voor Werk/Dutch Techzone. Graag informeren wij u nu over de vorderingen die gemaakt zijn
op de diverse dossiers in de tripartiete samenwerking Dutch Techzone met als hoofddoel regionale
economische structuurversterking.
Voor de gemeente Emmen betekent het werken aan economische structuurversterking dat we samen met
onze partners in het bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen inzetten op het stimuleren en
aanjagen van clusterontwikkeling in de speerpuntsectoren High Tech Systemen en Materialen (HTSM),
Transport en Logistiek en Groene Chemie/ Biobased Economy. Daarnaast is de Bedrijvenregeling
Vierkant voor Werk (BRVvW)in maart 2017 gestart met als doel bedrijven die willen investeren te
verleiden om dit in onze regio te doen, hoog rentedragende leningen bereikbaarder te maken en het
creëren van arbeidsplaatsen te stimuleren.
Stand van zaken clusterontwikkeling
High Tech Systemen en Materialen (innovatieve maakindustrie)
Op basis van de adviezen en speerpunten van de commissie Vollebregt- Alberda van Ekenstein zijn we in
2017 gestart onze positie in de innovatieve maakindustrie uit te bouwen.
Technologies Added
Uw raad heeft positief besloten tot subsidieverlening aan Technologies Added, de eerste 'Shared Smart
Factory' van Nederland. We hebben verbindingen gelegd met relevante partners om deze 'Shared Smart
Factory' te kunnen laten groeien.
Center of Expertise Stenden
Stenden ondersteunen we in het proces om te komen tot een Center of Expertise Smart Manufacturing.
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De verwachting is dat Stenden nog dit jaar een plan indient bij SNN om aanspraak te kunnen maken op
een subsidie (call Human Capital). In 2017 is de financiële ondersteuning van de opzet van het Center of
Expertise verbreed naar het niveau van de Dutch Techzone.
Clustering technische bedrijven
We zijn gestart met gesprekken met diverse stakeholders om een cluster van technische bedrijven te
realiseren dat de potentie heeft om het technische cluster van een grotere regio te worden. Dit jaar
verwachten we hierin verdere stappen te kunnen zetten.
Transport en Logistiek
Op logistiek gebied is met name ingezet op bekendheid genereren voor de bestaande logistieke functies
en voordelen van onze regio zoals door beursbezoek en lidmaatschap van Nederland Distributieland en
het POLISl netwerk.
Door proactief inzetten op innovatieve logistieke thema's zoals Intelligente Transport Systemen (C-ITS)
heeft de gemeente Emmen het rapporteurschap namens het Europees comité van de regio's verworven.
Als gevolg van het ondertekenen van het Memorandum of Understanding in Brussel inzake
waterstoftoepassingen komen we in contact met andere regio's en netwerken. We kunnen hierdoor
initiatieven voor duurzame mobiliteit onderzoeken en aanjagen. We hebben aansluiting gevonden bij
netwerken van waaruit wordt ingezet op innovatieve transport en logistiek projecten.
Groene Chemie/ Biobased Economy
In 2017 hebben we als Cluster BBE/Chemie verdere stappen kunnen zetten in de ontwikkeling van een
innovatie-ecosysteem, waarbij de inzet is om beschikbare installaties en faciliteiten voor labproeven,
pilot en demo-proeven aan te bieden aan een breed palet aan chemiebedrijven. Daarmee zet Emmen zich
verder op de internationale kaart. Met Groningen zijn we een samenwerking aangegaan in CHEMPORT
verband.
Mede dankzij de inzet van de aanjaagorganisatie is de productontwikkeling bij een paar bedrijven zover
ontwikkeld dat productie is gestart (garendivisie, composiet-toepassingen) of in 2018 gaat starten. De
verwachting is dat in 2018 enkele tientallen nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd gaan worden.
De samenwerking tussen Stenden/GreenPAC en de ondernemers in Emmen is groeiende. Nieuw is de
opzet van een programmalijn bouwmaterialen, waarbij we partijen uit een grote regio met elkaar willen
verbinden om met biobased materialen circulair te bouwen.
Onderwijs en Arbeidsmarkt
Eind 2017 is in opdracht van Dutch Techzone gestart met de "Verkenning Praktijkgestuurd technisch
onderwijs regio Dutch Techzone". Op basis van interviews met een brede vertegenwoordiging vanuit de
triple helix zijn kansrijke projecten en processen in beeld gebracht om de kwaliteit en samenwerking
t.b.v. praktijkgestuurd techniekonderwijs in de regio te versterken. Bij voldoende draagvlak worden de
aanbevelingen die in 2018 nog opgepakt kunnen worden, opgenomen in hetjaarprogramma 2018 van de
Dutch Techzone. Een concreet speerpunt in de gemeente Emmen is het formeren van een
techniekcampus. Daar komen kennis, menskracht en faciliteiten van zowel bedrijven als scholen bij
elkaar in een programmatische en pragmatische samenwerking.
Vlogbattle 'Spring in de wereld van techniek'
Om kinderen en jongeren enthousiast te krijgen voor leren en werken in de techniek is in Emmen de
vlogbattle bedacht. Een spontane en pro-actieve werkgroep van ondernemers, onderwijs, gemeente
Emmen en Dutch Techzone begeleidt dit traject dat in het schooljaar 2017-2018Ioopt. Het project draait
op financiële en in-kind bijdragen vanuit de triple helix. Het succes van de Vlogbattle is dusdanig dat het
Emmense concept inmiddels is overgenomen door de gemeente Breda en mogelijk gaat de Vlogbattle
vanaf het komend schooljaar ook van start in de gemeente Hardenberg.

1 Polis is een netwerk van Europese steden en regio's die samenwerken om innovatieve technologieën
voor transport en logistiek te realiseren.
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NHLStenden
Eind 2017 is Stenden gefuseerd met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden tot NHL Stenden. De
vestiging in Emmen is binnen de fusieorganisatie bescheiden van omvang en het techniek programma
wordt ook in de vestiging in Leeuwarden aangeboden. De ontwikkeling van het Center of Expertise
gericht op smart manufacturing en cyber security in de HTSM is een belangrijke factor in de
doorontwikkeling van de Emmense vestiging. NHL Stenden is voor de Dutch Techzone dé hogeschool en
daarmee een belangrijke opwaartse schakel in de doorlopende leerlijnen met het MBO. Dit jaar blijven
we met onze partners in de Dutch Techzone inzetten op het behoud en de versterking van de positie van
NHL Stenden Emmen.
Bedrijvenregeling
Met ingang van 1 maart 2017 is in het gebied van de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen» een
stimuleringsregeling van kracht onder de naam Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk. De gemeente
Emmen heeft in 2017 ruim € 1,6 miljoen geïnvesteerd in de regeling.
Aan de Emmense bedrijven is 3,1 miljoen subsidie toegekend. Effect hiervan is dat deze bedrijven € 27,5
miljoen aan investeringen verwachten te plegen. Eén van de belangrijkste doelstellingen van de regeling
is het creëren van nieuwe werkgelegenheid. In de gemeente Emmen verwachten de 7 bedrijven die via de
bedrijvenregeling subsidie ontvangen, met 146 fte's te groeien.
Bij de start van de regeling is afgesproken dat begin 2018 een evaluatie van de werking plaatsvindt en dat
op basis daarvan de deelnemende partijen beslissen of zij overgaan tot een ophoging van het
totaalbudget van C 12 naar € 15 miljoen. PNO heeft midden februari een evaluatierapport opgeleverd. Dit
is gebaseerd op de (cijfermatige) evaluaties van SNN en het Programmabureau van Dutch Techzone.
Een belangrijke aanbeveling die uit de evaluatie naar voren komt is het tot nu toe gehanteerdefirst come
first serve principe te vervangen door het tenderprincipe. Hierbij staat het loket voor het indienen van
aanvragen een specifieke periode open en kent een vast sluitingsmoment waarna alle aanvragen
beoordeeld worden volgens de vastgestelde criteria. Dit maakt het (beter) mogelijk om die
subsidieaanvragen te honoreren die het beste aansluiten bij de doelstelling van de bedrijvenregeling en
de uitgangspunten van het achterliggende rapport van de Commissie Vollebregt-Alberda van Ekenstein.
We hebben het volste vertrouwen dat ook het ministerie van Economische Zaken en de provincie
Drenthe op basis van de positieve evaluatie zullen besluiten hun bijdrage te verhogen om te komen tot
een totaalbudget van C 15 miljoen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemee secretariL
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De gemeente Hardenberg participeert niet in de Bedrijvenregelingals gevolgvan de Europese regels omtrent staatssteun.

