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Bijlagen

Zoals aangeven in de Statencommissievergadering Ruimte en Leefomgeving van 5 september
2018 hierbij de toegezegde informatie over de Verkenning Digitale Economie. 
 
Aanleiding

Digitalisering is een belangrijke ontwikkeling in de huidige samenleving. De impact ervan wordt
steeds groter. Daarnaast is het een breed onderwerp: van  internet of things, blockchain,
glasvezel, 5G tot en met big data. Tegelijkertijd is het minder duidelijk op welke wijze overheden
daar concreet op moeten reageren. Voor de Provincie Zuid-Holland is het van belang daar meer
scherpte in te krijgen, gelet op de eigen ambities. Zo is de ambitie voor het thema ‘Nieuwe
Economie’ in de Ambitienotitie een versnelde transitie naar een duurzame en digitale economie. 
 
Ook is de Smart Digital Delta één van de transitiepaden van de Roadmap Next Economy, waar

wij als provincie aan deelnemen. De Roadmap Next Economy (een samenwerking tussen de
provincie, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gemeente Rotterdam, gemeente Den Haag
en InnovationQuarter) richt zich op digitalisering van de economie, energietransitie, circulaire
economie en daarnaast ook het onderwijs van de toekomst en hoe de samenleving met
deze transities om moet gaan. Het transitiepad Smart Digital Delta binnen de Roadmap richt
zich dan ook zowel op de digitale infrastructuur als op de kansen voor bedrijven (big-data-
platforms, slimme logistiek, slimme mobiliteit, sensoren, internet of things).
 
In 2016 en 2017 hebben wij samen met onze gemeenten, naar aanleiding van motie 590 over
snel internet in het buitengebied, gesproken over de rolverdeling met betrekking tot internet in het
buitengebied. Gezien de huidige ontwikkelingen in de maatschappij met betrekking tot
digitalisering is besloten om in de zomer 2018 een verdiepende verkenning te starten naar de
digitale economie en de rol van overheden, onder andere om onze inzet op het transitiepad
Smart Digital Delta te bepalen. Dit doen wij samen met de gemeente Rotterdam, gemeente Den
Haag, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en InnovationQuarter.  Het onderzoeksbureau Dialogic zal deze verkenning
voor ons uitvoeren.
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Verkenning

De onderzoeksvragen die centraal staan zijn: 
1 . Waarom is digitalisering relevant voor de provincie (regio) Zuid-Holland? Welke kansen

er liggen voor het door digitalisering oplossen van regionale maatschappelijke
vraagstukken?

2. Wat is de stand van zaken op het gebied van digitalisering in de provincie Zuid-Holland?
3. Welke externe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in de komende vijf à tien

jaar zullen een grote impact hebben op de activiteiten van de overheden binnen de
provincie Zuid-Holland? 

4. Wat zijn kansrijke thema’s (niches) en sectoren van de digitale economie in Zuid-
Holland, ook in het perspectief van internationale concurrentie en Europese
innovatiesamenwerking? 

1 . Op welke punten heeft de regio een sterke uitgangspositie?
2. Waar liggen goede exportkansen? 

5. Wat zijn belangrijke fysieke en niet-fysieke randvoorwaarden(zoals glasvezel en 5G)? 
6. Welke rollen kunnen de overheden de komende jaren op zich nemen om met deze

ontwikkelingen en benodigde randvoorwaarden om te gaan?
7. Welke competenties hebben de overheden nodig om deze rollen te vervullen?
8. Wat zijn (economische) voordelen van samenwerking tussen overheden en andere

stakeholders? En wat zijn huidige knelpunten?
 
De verkenning bestaat uit verschillende onderdelen. Ten eerst een deskstudie die bestaat uit
literatuuronderzoek en het gebruik van bestaande modellen en databases. Dit kan bijdragen aan
de beantwoording van  de onderzoeksvragen over de huidige stand van zaken rondom
digitalisering in de provincie. Daarnaast zal Dialogic een interviewronde houden met een 25-tal
stakeholders in de provincie. Onder andere met hoogleraren, grote spelers op de digitale markt,
andere overheden en bedrijven in de regio.  
 
De uitkomsten van de verkenning worden opgeleverd door middel van een rapportage en een
infographic. Een belangrijk deel van de uitkomsten zal bestaan uit een advies wat de rol is van
overheden (provincie, gemeenten en het Rijk) in dit vraagstuk. Het is dus van belang om samen
met de partners de uitkomsten te bespreken en te bepalen wie waarvoor aan zet is. Zover het
echt onze eigen organisatie aangaat zal u via de iVisie hierover worden geinformeerd in het
voorjaar van 2019. 
 
De verkenning zal in december 2018 klaar zijn. Graag delen wij met u de uitkomsten van de
verkenning in het voorjaar van 2019 met een eerste voorzet voor de provinciale rollen op het
gebied van digitale economie. 

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  


