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Advies

1. Vast te stellen de GS-brief aan Provinciale Staten over de Ecosysteemanalyse Maritiem en hen

daarmee te informeren over het hoofdrapport en de management samenvatting.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Ecosysteemanalyse Maritiem.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

 Final Maritime Ecosystems report 2022 - NL 
 Executive Summary (Maritime Ecosystems) - NL - Final
 GS brief aan PS Ecosysteemanalyse Maritiem  
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1 Toelichting voor het College

In het afgelopen jaar is in samenwerking met Erasmus Center for Entrepreneurship (ECE), Dutch

research institute for transitions DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions) en

InnovationQuarter (IQ) een ecosysteemanalyse uitgevoerd van het maritieme ecosysteem in Zuid-

Holland. 

Middels een brief worden Provinciale Staten geïnformeerd over de analyse en daarbij horende

aanbevelingen, en wordt een voorzet gedaan voor mogelijke opvolging van de adviezen. Uiteraard is

het aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zoals samengesteld na de verkiezingen om

hierover besluiten te nemen.

De analyse bevat interessante inzichten en aanbevelingen, die raken aan beleid specifiek voor het

maritieme cluster in Zuid-Holland, maar ook breder aan de aansluiting van economische

beleidsinstrumenten (subsidieregelingen, netwerken, inzet van InnovationQuarter) op de vereisten

van een goed werkend ecosysteem dat bijdraagt aan een toekomstbestendige economie. Dit past in

de Agenda Economisch Domein zoals vastgesteld door de economie gedeputeerden en besproken als

D-memo in de GS vergadering van 28 juni 2022.

Door toezending aan Provinciale Staten worden deze goed geïnformeerd over ontwikkelingen in het

Maritieme ecosysteem, op basis waarvan GS besluiten zullen nemen en aan PS voorleggen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

Programma : Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Het besluit heeft geen juridische gevolgen.

2 Voorafgaande besluitvorming

In de GS vergadering van 28 juni jl. besprak u de Agenda Economisch Domein (D-memo). Daarin staat

de inzet van middelen en capaciteit gericht op versnelling van de transitie naar een duurzame en

digitale economie en op een inclusieve economie centraal, waarbij rekening wordt gehouden met het

ecosysteem waarin bedrijven opereren. De Ecosysteemanalyse Maritiem is gestart om te verkennen

hoe een dergelijke analyse kan bijdragen aan begrip van het ecosysteem en aan daaraan

gerelateerde aanbevelingen voor Provincie en InnovationQuarter. 

3 Proces

Het is aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zoals samengesteld na de verkiezingen om

besluiten te nemen ten aanzien van de uitkomsten en aanbevelingen van de Ecosysteemanalyse. 

4 Participatie en rolneming

Bij de totstandkoming van de analyse zijn diverse documenten geanalyseerd, maar is ook een beperkt

aantal ondernemers en deskundigen geïnterviewd. 
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Niet zozeer om tot representatieve uitkomsten te komen, maar om bevindingen kwalitatief te

toetsen en daarvoor input te verkrijgen. Het conceptrapport is in een bijeenkomst met een aantal

ondernemers besproken, ook om te toetsen of de aanbevelingen begrijpelijk zijn en aansluiten bij de

analyse en eigen ervaringen van ondernemers. 

5 Communicatiestrategie

Het rapport is zodanig specialistisch van aard dat delen met een breed publiek niet zinvol lijkt. Wel is

het al gedeeld met de doelgroep (vooral het netwerk Maritime Delta, maar ook bijvoorbeeld met

Havenbedrijf Rotterdam). 


