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Onderwerp

verlenging samenwerkingsovereenkomst Dutch Tech Zone

Voorgesteld besluit

1. kennis te nemen van de Strategische Koers Dutch Tech
Zone 2022-2025;
2. de samenwerkingsovereenkomst Dutch Tech Zone,
inclusief onderliggende bestuurlijke afspraken vast te
stellen;
3. in te stemmen met de wijze van informatieverstrekking
over de ontwikkeling van Dutch TechZone, zoals uitgewerkt
in dit voorstel.

Aan de raad,
Inleiding
Dutch TechZone (DTZ) is een triple helixsamenwerking van onderwijs, bedrijfsleven en overheden in de
regio Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg met ondersteuning van de provincie Drenthe en het
Ministerie van Economische zaken. De huidige samenwerkingsovereenkomst DTZ van de
overheidspartners heeft een einddatum van 31-12-2021. De publieke partners willen met voorliggende
overeenkomst de samenwerking bekrachtigen.
De strategische koers laat op hoofdlijnen zien hoe we als DTZ-partners deze samenwerking willen
voortzetten en vorm en inhoud willen geven aan het stimuleren van de maakindustrie en excellent
vakmanschap. Het benadrukt dat we een regio willen zijn waarin we samen op uiterst slimme, duurzame
en geheel eigen wijze produceren en bouwen aan een economisch veerkrachtig gebied. Met de
overeenkomst onderschrijven de partners dat de (toekomstige) uitdagingen van DTZ-regio vragen om een
krachtige samenwerking en een integrale en langjarige aanpak.
Argumenten
1.1 De strategische koers DTZ is richtinggevend voor de samenwerking in triple helix verband
De strategische koers is een opdracht voor onze partners in de regio die zich verenigd hebben in de
Program Board. Doel is dat iedere organisatie op z’n eigen manier en met z’n eigen middelen meewerkt
aan deze koers. Deze koers geeft daarmee voor de komende jaren richting aan onze wensen en doelen,
zowel gezamenlijk als individueel.
Uw raad heeft bij de begrotingsvaststelling ingestemd met de financiële consequentie van de DTZsamenwerking.
2.1 Partners van DTZ willen afspraken over samenwerking in een overeenkomst vastleggen.
De huidige samenwerkingsovereenkomst kent een einddatum van 31-12-2021. Partners hebben
aangegeven de samenwerking te willen voortzetten en daartoe hun afspraken betreffende de
samenwerking in een overeenkomst te willen vastleggen. De samenwerkingsovereenkomst is juridisch
getoetst en loopt tot en met 2025.
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2.2 De bestuurlijke afspraken over de uitvoering van DTZ worden vastgelegd
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de
gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen, hierna te noemen partners, leggen hun
onderlinge afspraken vast ten aanzien van de uitvoering van DTZ. Deze wordt als bijlage bij de
samenwerkingsovereenkomst gevoegd.
3.1 Uw raad wordt actief geïnformeerd over de uitvoering van DTZ
De conceptversie van de voorliggende strategische koers DTZ is onlangs ter informatie naar uw raad
gezonden. Vervolgens bent u op 4 oktober in de gezamenlijke raden- en statenbijeenkomst meegenomen
in de strategische koers DTZ 2022-2025.
Eén van de aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek DTZ is om de informatiepositie van uw raad te
verbeteren. In vervolg op hetgeen hierover besproken is tijdens de commissiebehandeling in september,
willen we hier op de volgende wijze invulling aan geven:

informatieverstrekking via de reguliere P&C-cyclus

via de voorjaarsconferentie in april voor uw raad en andere partners: er wordt dan een terugblik
op het afgelopen jaar gegeven en een vooruitblik op het komende jaar

via een najaarsconferentie in oktober voor uw raad en andere partners waarbij de plannen voor
het komende jaar worden gepresenteerd

via een jaarlijkse economische themabijeenkomst in Coevorden voor uw raad waar DTZ ook een
plek zal krijgen.
Vooraf zullen we bij u de informatiebehoefte voor deze bijeenkomsten ophalen, zodat de
informatieverstrekking tijdens de bijeenkomsten ook aansluit op uw wensen.
Opmerkingen
De ondertekening namens het ministerie van EZK is nog niet helder. Het ministerie heeft ambtelijk
aangegeven de samenwerking in DTZ verband zeker te willen voortzetten. Door de demissionaire status
is nog niet bekend of de demissionair minister zal tekenen, of dat er een andere vorm van commitment
wordt afgegeven. De inzet van het ministerie betreft overigens hoofdzakelijk de liaison functie, een
financiële bijdrage van het ministerie is niet aan de orde.
Namens het ministerie is aangegeven dat bij het aflopen van de Regiodeal Zuid Oost Drenthe en bij
verlenging daarvan de afspraken rond DTZ gezamenlijk worden herijkt/geoptimaliseerd.
MinEZK beschouwt die gebeurtenis als een natuurlijk moment voor een ‘mid term review’ DTZ.
Kosten, baten, dekking
De gemeentelijke partners dragen zorg voor de (basis)financiering van het programmabureau.
Gemeenten dragen € 1,00 per inwoner bij ten behoeve van de vaste bezetting van het programmabureau
op basis van het aantal inwoners per peildatum van 1 januari van het betreffende jaar. De jaarlijkse
bijdrage hebt u bij het vaststellen van de begroting toegekend.
Aanpak/uitvoering
De samenwerkingsovereenkomst is op 11 november door de Program Board van DTZ besproken. De
strategische koers vormt de basis voor de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst in DTZverband. De huidige overeenkomst loopt af op 31 december 2021. De verlenging van de
samenwerkingsovereenkomst wordt eind dit jaar door de betreffende partijen ondertekend.
Bijlagen
- strategische koers Dutch Tech Zone 2021-2025
- samenwerkingsovereenkomst Dutch Tech Zone, inclusief bestuurlijke afspraken

Samenvatting
Dutch TechZone (DTZ) is een triple helixsamenwerking van onderwijs, bedrijfsleven en overheden in de
regio Coevorden, Emmen, Hoogeveen en Hardenberg met ondersteuning van de provincie Drenthe en
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Ministerie van Economische zaken. De huidige samenwerkingsovereenkomst DTZ van de
overheidspartners heeft een einddatum van 31-12-2021. De publieke partners willen met voorliggende
overeenkomst de samenwerking bekrachtigen

Burgemeester en wethouders van Coevorden,

de gemeentesecretaris

de burgemeester

B.M. de Vries

R. Bergsma
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