
Fokko Spoelstra’s bijdrage in Provinciale Staten op 19 december 2018  

1. Het moet gezegd, na een valse start half jaar terug met voorstel uit GS voor 

een bijdrage aan CITC ligt er nu in de ogen van de Pvda een prima voorstel. 

Blijkt voor ons maar weer bij dit soort complexe zaken: alleen ga je wellicht 

sneller samen kom je verder: tijd nemen vaak tot net een iets beter en meer 

gedragen voorstel leidt. Complimenten aan GS dat ze ondanks de 

gedrevenheid van de start toch even de tijd genomen heeft. Wat ons betreft: 

voorbeeld voor hoe dit soort complexe zaken opgepakt kunnen worden en ook 

kunnen landen in het Gelderse ecosysteem. 

 

2. Prima voorstel omdat: 

a. Het duidelijk en goed past in het beleid dat we als prov gld voorstaan 

met innovatie: liefst open, en van kennis en kunde naar kassa bij MKB 

en andere bedrijven en met een convenant met WO en HBO, en 

betrekken van het MBO. En het past prima bij ons ecosysteem, zeker 

dat op Novio tech campus. Uiteraard zal die band tussen MKB en CITC 

wel gesmeed moeten worden: we gaan ervanuit dat dat vanuit het CITC 

met enthousiasme gebeurd, en dat de instrumenten die we als prov 

reeds hebben ontwikkeld zoals de diverse vouchers, daarbij ook wel 

hun weg zullen vinden. 

 

b. Prima omdat het voortbouwt op de kennisinfrastructuur die er in 

Nijmegen ligt met Radboud, HAN, maar ook TU Delft, TNO Holst (erg 

goed) Novio tech campus etc. Wat ons betreft een interessante 

verzameling organisaties waarvan het ons niet zou bevreemden als we 

die ook nog bij andere ook nog bij andere initiatieven in Gelderland 

zullen zien opduiken. 

 

c. Een initiatief dat door drie leidende bedrijven/wereldspelers in de 

chipsector, gevestigd in Nijmegen: NXP, Nexperia en Ampleon 

gedragen wordt. En daar zit een groot stuk werkgelegenheid. Als we 

met een participatie in CITC ervoor kunnen zorgen dat deze bedrijven 

nog meer en beter in het gelderse geworteld worden: graag! We 

begrijpen dat als het een succes wordt er ook wellicht sprake zal zijn 

van reshoring: bedrijven die weer terug naar Nederland en Gelderland 

komen: hoe mooi zou het zijn! 

 

d. Een voorstel met een heldere governance waarin terecht ook een plek 

is voor de provincie Gelderland. 

 

e. Een voorstel waarbij provincie Gelderland niet de enige financier is, 

maar bedrijven, rijk en gemeente Nijmegen ook aan bijdragen: dat geeft 

ons gevoel dat we niet de enige zijn die risico lopen! De 

overheidsfinanciering zit overigens wel in het meest risicovolle deel: de 

eerste jaren, maar dat is ook niet zo gek en ook wel passend bij onze 

rol: anders had een bank het wel kunnen en willen financieren. 



 

f. Er is ook helder aangegeven welke spin-off en spin-out (voor mij een 

nieuw woord) met patenten etc. Komt zelfs tot uitdrukking in de vier 

lijnen waarlangs e.e.a. georganiseerd wordt. 

 

g. En we begrijpen, en dat is voor de PvdA niet onbelangrijk, dat dit CITC- 

initiatief met of zonder de komst van IMEC naar Gelderland komt. 

 

Allemaal prima dus, en we zijn ook enthousiast! 

Maar het blijft natuurlijk wel om een substantieel bedrag gaan: totaal 124 mio, 

waarvan 38 mio door overheden: en dan met name in de beginfase.  

Gelderland staat voor 7.8 mio aan de lat, waarvan 1.5 mio voor fotonica en dat blijft 

veel geld.  

We hebben als PvdA, zeker omdat in het verleden D66 een warm pleitbezorger was 

van het toepassen van revolverende middelen wel nog even nagedacht of het niet 

verstandig is om op basis van prestatieafspraken het geld niet als subsidie maar 

revolverend weg te zetten, maar alles afwegende denken wij dat om de zaak 

eenvoudig te houden en ook ons niet al te zeer met exploitatie van patenten te 

bemoeien we hier niet voor revolverendheid moeten gaan. Kan me wel voorstellen 

als de prov zeg maar de enige financier naast de initiatiefnemers was geweest we 

toch een voorkeur voor revolverend zouden hebben. 

 

Voorzitter, ik rond af: 

Het is allemaal positief als het gaat om CITC, maar er is toch 1 tak van sport die wat 

ons betreft net wat meer aandacht en positie zou mogen krijgen en dat is het MBO: in 

onze ogen een relevante kennisinstelling die het verdient om als volwaardige partner 

mee te doen. Daarom dienen we met aantal partijen motie in. 

Wij zouden willen dat er in het plan toch meer aandacht is voor een koppeling met de 

negen Gelderse ROC’s/MBO;s. Daarvoor dus mede motie ingediend. 

 

 


