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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer evaluaasje TopDutch

Achte frou Kuipers en hearen Posthumus en Walrecht,

Jo skriftlike fragen op grun fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 11
desimber 2020, beantwurdzje wy as neikomt.

Jo setten jo fragen Citein mei de neikommende ynlieding:
kkerdeis is in brief fan DS nei de Steaten ta stjoerd oer TopDutch. In evaluaasje fan proses
en resultaten. De evaluaasje ropt nochal wat fragen op. De konklazjes fan de media lige der
ek net om: RTV Noord berjochte2 op 10 novimber: Evaluatie: onduidelijk of TopDutch
bijdroeg aan binnenhalen bedrijven'. YI7 it evaluaasjerapport stiet dat de sifers fan ynhelle
bedriuwen net streekrjocht linkt wurde kinne oan de ynspanningen fan TopDutch. Fierder is it
fan grut belang om goed beoardielje te kinnen oft it TopDutch-jild goed bestege is. It giet om
€ 1,2 miljoen mienskipsjild. Derta is it belangryk om te witten hoe't it projekt ta stan kaam en
hoe't de opdracht oanbestege is. Mar, neffens RTV Drenthe3 (10 novimber 2020): Precies
die twee zaken, die bepalend waren voor de resultaten van de imago-campagne, daar
beweegt het ERA Crapport met een boog omheen'. It liket de fraksjes goed om nochris goed,
troch in OnOfhinklike partij, bygelyks in akkountant, dy earste fase kontrolearje te litten om in
em n te meitsjen oan alle ras. Oare saken der't de fraksjes fragen oer hawwe binne oft de
namme TopDutch sa stadichoan net besmet is, oft it yn de aktuele situaasje net better is om
folop yn te setten op it behald fan besteande wurkgelegenheid by bedriuwen ynstee fan mei
in soad subsydzjes beitenlanske bedriuwen yn te heljen, werfan de haadkantoaren dy't
(ynvestearrings-) beslissingen nimme biden cis regio binne. Fierder werom't foar it opstellen
fan it rapport troch ERAC net mei de trije Citfierende partijen fan TopDutch praat is. En hoe
ferstannich it is om de akwisysje foar utlanske bedriuwen foar lange tiid oan ien ynstelling te
gunnel?. Mei it each op de behanneling fan de Beliedsnotysje Ekonomy yn de kommisje fan 6
jannewaris fersykje wy om de beantwurding foar dy datum oan te leverjen.
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Fraach 1:
Is it Kolleezje it mei Cis lens dat de namme TopDutch sa stadichoan besmet By it sykjen
op dit trefwurd wurdt op de earste siden fan Google en it oersetten derfan fia Google
translate in tige negatyf byld fun fan dit merk.

Antwurd fraach 1:
VVy hawwe yn it brief fan 31 jannewaris 2020 oan jimme Steaten beneamd dat de breuk
tusken de inisjatyfnimmers en de publisiteit dat oangeande gjin positive ynfloed by de eigen
Noard-Nederlanske befolking han hat op TopDutch as merknamme. Dat leit oars foar de
bOtenlanske bedriuwen; de doelgroep der't de marketingkampanje oarspronklik op rjochte
wie. De kearn en ynhald fan de kommunikaasje troch de TopDutch kampanje, wie primer en
benammen rjochte op de festigingsfoardielen foar bOtenlanske bedriuwen yn Noard-
Nederlan. De lokale en regionale berjochtjouwing oer de kreauwerij en resultaten fan
TopDutch as regiokampanje, hat net op dy bOtenlanske doelgroep rjochte west. It stiet dan
ek te besjen oft de regionale ophef en publisiteit merkber of relevant is (west hat) foar in
butenlanske undernimming, dy't op `e silk wie of is nei in festigingslokaasje. VVy betwivelje
dan ek oft TopDutch as besteande en takomstige merknamme foar it oanICiken fan
butenlanske bedriuwen, (online) in soad skea oprOn hat.

https://fryslan.notubiz.nl/document/9387878/2/Brief%2ODS°/020Evaluatie/020enck2Overvolg%20TopD
utch°/020—
' https://www.rtynoord.nl/nieuws/760161/Evaluatie-onduidelijk-of-TopDutch-bijdroeg-aan-binnenhalen-
bedrijven

https://www.rtydrenthe.nl/nieuws/164820/Het-Toputch-eindrapport-een-poging-om-alle-plooien-
glad-te-strijken

https://www.lc.nl/friesland/Wat-heeft-twee-jaar-TopDutch-het-Noorden-opgeleverd-Behalve-ruzies-
achter-de-schermen-25141232.html

Fraach 2:
Neffens de parse is de oanbesteging fan de wurksumheden fan TopDutch perfoarst net goed
ferran. Kin it Kolleezje oantoane dat fen en oar garandearre oan de Europeeske
oanbestegingsregels foldocht? Sa ja, kin dat dan ek eksplisyt hifke wurde? Troch wa? Sa
nee, sil it Kolleezje noch neier andersyk dwaan nei de faze fan oanbesteging fan de
wurksumheden fan TopDutch? Sa nee, we rom net? Sa ja, kinne de Otkomsten dield wurde
mei PS?
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Antwurd fraach 2:
De Europeeske oanbesteging is destiids troch de ofdielings ynkeap fan de provinsjes
GrinsIan en Drinte begelaat. Doe't dy proseduere Onderwerp fan besprekking waard, is de
hiele proseduere nochris troch provinsjale juristen analysearre. Troch dy juristen is doetiids
konstatearre dat de prosedueres foechsum folge binne. Dy konstatearring is fan tapassing
op it oanbestegingsproses yn 2017 en op it beslut om em n 2018 it projekt mei allinne Initio
troch te setten. Dat beslut wie it gefolch fan de net te ferhelpen breuk tusken Initio en de oare
inisjatyfnimmers. Formeel hie Initio nammentlik net as syndikaat, mar as haadoannimmer
ynskreaun. De evaluaasje fan de oanbesteging is troch de trije noardlike provinsjes bewust
Onderdiel fan de evaluaasje makke. It Ondersyksburo ERAC komt ta deselde konkluzje as de
juristen fan de provinsjes GrinsIan en Drinte; de oanbesteging is destiids neffens de jildende
rjochtlinen utfierd. It wie juridysk korrekt om de haadoannimmer Initio oan har ynskriuwing te
Walden, doe't de mei-inisjatyfnimmers besleaten dat se net fierder mei Initio gearwurkje
woene. Jimme hawwe kennis nimme kinnen fan de second opinion fan it buro ERAC yn it
evaluaasjerapport (taheakke 2, side 40 en 41). Nei in sekuere provinsjale tarieding, in
wiidweidige ynterne juridyske kontrole op de oanbesteging efternei en as 'este de second
opinion fan ERAC, binne wy fan betinken dat dizze kwestje no genoch Ondersocht is.

Fraach 3:
Is it Kolleezje it mei us lens dat de (grutte finansjele) ynspannings foar it oanlaken fan nije
(yntemasjonale) bedriuwen op spannen foet steane mei de prioriteit dy't op dit stuit lizze
moat by it behald fan wurk by besteande bedriuwen?

Antwurd fraach 3:
Wy jouwe op dit stuit en yn 2021 prioriteit oan it behald fan Os besteande noardlike
bedriuwslibben. Underwilens sille wy de konkluzjes en advizen Ot it rapport fan Ondersyks-
buro ERAC beprate en der-CA wei mei-inoar de Steaten advisearje of, op hokker wize en op
hokker momint wy mei in ferfolch begjinne sille.

Fraach 4:
Binne Jim it mei Os lens dat ien fan de konkluzjes weze moat dat TopDutch ems gjin
oantoanbere mjitbere resultaten opsmiten hat? Graach Jim redenaasje.

Antwurd fraach 4:
De yn 't foar stelde kwantitative resultaten binne op output helle en derneist is in bettere
kwalitative basis foar 'regiobranding' lein. Foar mear taljochting op de doelen en resultaten
ferwize 'ivy nei it ERAC rapport (haadstik 1, 3 en 4).

Fraach 5:
Der is neffens de list fan ynterviewde persoanen alhiel net mei Tres, Streamzilla en Niels
Palmers praat. We rom net? Hoe wis is it Kolleezje no dat der dochs in goed en objektyf byld
kommen is, no't net mei ferskate wichtige partijen praat is.
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Antwurd fraach 5:
Yn de kontekst en rintiid fan TopDutch hawwe der in tige glut tal belanghawwenden by
behelle west. In soad belanghawwenden, derOnder ek de troch Jo neamde trije partijen,
soene yn it Cmdersyk meinommen wurde kinne. Der is lykwols fanwegen trochrintiid en
budzjet, keazen foar in Cmdersyk mei in beheind tal organisaasjes dy't der direkt by behelle
wiene. Mei it dielnimmen fan dy organisaasjes koe ERAC de Ondersyksfragen foldwaande
objektyf beantwurdzje. De Ondersyksfragen hiene te krijen mei de Offering en de
einresultaten fan it hiele projekt. De trije partijen hawwe mar in heal jier yndirekt by it projekt
behelle west en soene derom yn in evaluaasje net in folslein byld jaan kinne fan it hiele
proses en de einresultaten. Dat is ek de reden werom't de nije Onderoannimmers net by it
Ondersyk behelle binne.

Fraach 6:
Is it Kolleezje fan doel de konkluzje oer te nimmen om de akwisysje oangeande nije
beitenlanske bedriuwen en bedriuwen fan &Wen de regio automatysk oan de NOM te
gunnen? Is it net better en gun dat op basis fan priis/kwaliteit oan de beste bieder, om
organisaasjes net loai to meitsjen en op termyn it beste resultaat te krijen? Kin derby
bygelyks Os eigen Ljouwerter WorldTrade Center, mei direkt en yndirekt tazenen kontakten
op wraldskaal, net yn byld brocht wurde?

Antwurd fraach 6:
Op dy fraach kinne wy no gjin antwurd jaan, om't de wichtichste fraach deroan foar6f giet en
noch net beantwurde is; nammentlik oft der in ferfolch jCin wurdt oan fierdere regiobranding
Cinder de merknamme TopDutch. By in posityf beslut sille de sketste organisaasje/
struktuerfarianten dy't yn it advysrapport advisearre binne, neier Cmdersocht wurde.

Mei rju a$htipge,

Deputeatire teaten fan Fryslan,

drs. A.A.M

R.E. Bouius Riemersma, MBA MCM, sekretaris

foar dizze, de loko-provinsjesekretaris
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