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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-665543231 (DOS-2018-
0005807)

Onderwerp

Verkenning Digitale Economie

Advies

1 . Vast te stellen de brief waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de

Verkenning Digitale Economie.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Verkenning Digitale Economie.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies met een tekstuele machtiging voor de portefeuillehouder om in de

brief de aansluiting bij de i Visie te verwoorden.

 

Bijlagen

GS Brief - Verkenning Digitale Economie

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 oktober 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

De economie wordt steeds digitaler, mobiliteit wordt steeds slimmer en steeds meer mensen en

objecten staan met elkaar in verbinding. Meer bedrijven zijn afhankelijk van een snelle(re) en

betrouwbare digitale verbinding en ‘internet of things’ zal steeds meer producten, personen en

bedrijven met elkaar verbinden. Deze ontwikkelingen stuwen onder andere smart mobility en het

vestigingsklimaat. Hiervoor is het nodig dat er een goede digitale infrastructuur in de regio

aanwezig is, zodat bedrijven en inwoners van Zuid-Holland de (economische) kansen kunnen

benutten van digitalisering. 

 

Om goed onze inzet te kunnen bepalen op dit onderwerp is het van belang een verkenning uit te

voeren naar de digitale economie. Het doel hiervan is om beter inzicht te krijgen in de

economische niches van de digitale economie in Zuid-Holland die de meeste kans voor bedrijven

bieden op grond van omzet en werkgelegenheid. Hierbij wordt ook gekeken naar de digitale

infrastructuur, wat een belangrijke randvoorwaarde is voor de digitale economie. De verkenning

moet duidelijk maken waarop we ons kunnen focussen, welke rol de provincie kan spelen en

welke economische instrumenten we in kunnen zetten. Deze verkenning stemmen wij af met de

partners waarmee wij de verkenning gestart zijn, Gemeente Rotterdam, Den Haag, de

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), InnovationQuarter (IQ) en het Ministerie van

Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), zodat er een breed regionaal gedragen resultaat

uit komt. 

 

Een aankondiging over de verkenning is via een Lid-GS brief voor de zomer met Provinciale

Staten gedeeld. Naar aanleiding van dit stuk is door Provinciale Staten gevraagd om meer

informatie over de verkenning, vandaar deze brief. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW      :  € 48.457,50 voor het onderzoek. 

Programma                          :         Programma 3: Aantrekkelijk en Concurrerend

Financiële risico’s                 :        Geen

 

Juridisch kader

Niet van toepassing.

2 Proces

 

- Deze zomer is er gestart met een verkenning naar de Digitale Economie; samen met de

gemeente Rotterdam, Den Haag, de MRDH, IQ en het Ministerie van BZK. 

- Op 26 september 2018 is er een technische sessie geweest met de Staten over de

Verkenning. Dit was een vruchtbare sessie waarin de aanwezige Statenleden het belang

van deze verkenning erkenden en waarin aandachtspunten werden meegegeven. 

- Ondertussen wordt er met onze partners gekeken naar onze toegevoegde waarde in

bepaalde pilotprojecten met betrekking tot digitalisering. Dit wordt 30 oktober 2018

besproken met gedeputeerde Baljeu en gedeputeerde Bom-Lemstra.  

- December 2018 zullen de resultaten beschikbaar zijn en zullen ter bespreking worden

geagendeerd in Gedeputeerde Staten, waarna ze zullen worden doorgeleid naar

Provinciale Staten.  
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In dit proces wordt afgestemd met de behandelend ambtenaar van de i-Visie.

3 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing voor dit moment.  


