
MOTIE

lndiener:
Wiebo de Vries, ChristenUnie
Aebe Aalberts, CDA

Mede-indiene(s):
Klaas Kielstra, WD

Motie nr lo
Paraaf

Agendapunt

b
Besluit

Statenvergadering 29 juni 2022

Agendapunt Kadernota

Korte titel motie Financiering ICD

De Staten, in vergadering bijeen op 29 juni 2022 gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat:
- de financiering van de programma's van het ICD wordt mede gedragen door

provincie Fryslàn en gemeente Smallingerland.
- de provinciale financiering is vastgelegd tot en met 2023.

overwegende dat:
Het lnnovatiecluster Drachten (lCD) bestaat uit 23 bedrijven in Noord Nederland, met
4.300 medewerkers, die landelijk en internationaal opereren, met het zwaartepunt in
Drachten. De bedrijven maken allemaal deel uit van de hoogtechnologische
maakindustrie, eén van de kurken van de Nederlandse economie. De bedrijven leveren
een stevige bijdrage aan de regionale economie met (hoogwaardige) werkgelegenheid,
innovatiekracht en economische en maatschappelijke waarde.

Voor de continuiteit van de programma's van het ICD vinden wij het belangrijk dat de
provinciale bijdrage voor 2024 nu ook wordt vastgelegd. Met deze motie willen wij het
college oproepen om in de begroting/meerjarenraming voor 2024 - 2025 een bedrag van €
440.000 per jaar op te nemen voor het lCD, ervan uitgaande dat ook de gemeente
Smallingerland zijn aandeel levert in de financiering van de programma's.

MOTIE, ex artikel 3í R lement van orde

MOTIE

ln te vullen door de griffier

Het ICD neemt een belangrijke plaats in in de triple helix (overheid-ondernemers-
onderwijs) door het bieden van een groot aantal stageplaatsen, onderwijs- en
onderzoeksfaciliteiten voor opleidingen op mbo-, hbo- en universitair niveau.

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- voor de jaren 2024 - 2025 een bedrag van € 440.000 per jaar op te nemen in de

begroting/meerjarenraming 2023 voor het ICD
- De efíectiviteit van het in novatiecluster te evalueren volgens de principes van zero

based budgetting
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en gaan over tot de orde van de dag
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