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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-711602425 DOS-2018-
0003962

Onderwerp

Vaststelling Action Agenda 2019-2022 Cooperation in the Space Sector between Bremen and

Zuid-Holland. 

Advies

1 . Vast te stellen de ‘Action Agenda 2019-2022 Cooperation in the Space Sector between

Bremen and Zuid-Holland’. 

2. Machtigen van de portefeuillehouder voor tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang in de

‘Action Agenda 2019-2022 Cooperation in the Space Sector between Bremen and Zuid-Holland’

naar aanleiding van de besluitvorming van andere partijen. 

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake het vaststellen van de ‘Action Agenda 2019-

2022 Cooperation in the Space Sector between Bremen and Zuid-Holland’.

4. Te bepalen dat de Action Agenda als genoemd onder punt 1 en de publiekssamenvatting als

genoemd onder punt 3 pas gepubliceerd worden nadat de Action Agenda 2019-2022 tussen

Bremen, Aviaspace, provincie Zuid-Holland en SpaceNed is gepresenteerd op 19 november a.s.

op grond van artikel 3 onder b van besluit Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . Action Agenda 2019-2022 Cooperation in the Space Sector between Bremen and Zuid-

Holland’. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 12 november 2019 12 november 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Op 6 maart 2019 zijn Gedeputeerde Staten de Joint Declaration of Intent (JdoI) for cooperation in

the space sector tussen Bremen, Aviaspace, Provincie Zuid-Holland en SpaceNed aangegaan

(PZH-2019-680449872). Daarin is afgesproken dat de vier partijen voor eind 2019 een Actie

Agenda uitwerken. Met dit besluit wordt het college gevraagd de Actie Agenda vast te stellen. De

Actie Agenda zal op 19 november a.s. worden gepresenteerd tijdens de Space Tech Expo in

Bremen.

 

De actie agenda dat voor u ligt, is opgesteld door Provincie Zuid-Holland, SpaceNed, landsdeel

Bremen en Aviaspace Bremen. In Zuid-Holland is ook InnovationQuarter (IQ) betrokken bij het

uitwerken van de Actie Agenda. 

 

De Actie Agenda heeft tot doel dat de twee sterke Europese space regio’s, Zuid-Holland en

Bremen, werken aan gezamenlijke uitdagingen. De provincie wil met de Actie Agenda bereiken

dat het space cluster, dat zich binnen Nederland met name in Zuid-Holland bevindt, verder wordt

versterkt. In het coalitieakkoord is het cluster space ook als aandachtsgebied onderkend en is

aangegeven dat het college zal inzetten op internationale samenwerking met Duitsland. 

 

Er zijn 3 actielijnen opgenomen in de actie agenda:

1 . Het organiseren van Business to Business en Business to Knowledge-

netwerkbijeenkomsten tijdens grote internationale space- evenementen

2. Een handelsmissie van Bremen naar Zuid-Holland 

3. (R&D) samenwerking tussen de ruimtevaartindustrie en kennisinstituten uit

Bremen/Zuid-Holland 

 

De provincie Zuid-Holland zal tijdens de presentatie van de Actie Agenda worden

vertegenwoordigd door het afdelingshoofd SAMEC (Wiebe Brandsma), daar het niet mogelijk

bleek om bestuurlijk vertegenwoordigd te zijn. Voorts is de provincie ook ambtelijk

vertegenwoordigd door Renate Beausoleil van Bureau EZ. 

 

Financieel en fiscaal kader

De organisatiekosten in verband met de activiteiten die worden vermeld onder actielijnen 1 en 2

worden gedragen door de regio Bremen, Aviaspace, de provincie Zuid-Holland en SpaceNed.

Reis-, verblijf- en deelnamekosten voor evenementen, beurzen en handelsmissies zijn voor

rekening van de deelnemers.

 

Kosten in verband met de uitvoering van projecten en andere samenwerkingsactiviteiten zoals

beschreven onder actielijn 3 hebben hun eigen methode voor (co) financiering. Afhankelijk van

het type activiteit wordt de juiste methode voor medefinanciering overwogen (bijvoorbeeld Horizon

Europe of ESA, Interreg of andere specifieke nationale of regionale instrumenten).

 

Dit betekent dat kosten voor de provincie Zuid-Holland die samenhangen met de uitvoering van

deze Actie Agenda zijn:

- kosten personele inzet bureau EZ
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- procesgeld (inkoopmandaat) i.v.m. bijvoorbeeld de organisatie van netwerkevents, mede

organiseren van een inkomende handelsmissie en bijv. medefinancieren van

haalbaarheidsstudie (in opbouw naar bilaterale R&D samenwerkingsprojecten die vanuit

EU programma’s/Horizon, Interreg en ESA programma’s of nationaal instrumentarium

bekostigd dienen te worden).

 

Totaalbedrag excl. BTW: 

Om de activiteiten te bekostigen is er een voorstel opgenomen van 

€ 300.000,00 in de beleidsrijke begroting die in februari 2020 in Provinciale Staten (PS) ter

besluitvorming voorligt. 

 

Programma: 

Kosten in de tussenliggende periode worden gedekt vanuit procesgelden in Programma 3

Aantrekkelijk en Concurrerend.

 

Financiële risico’s: 

Er zijn geen financiële risico’s.

 

Juridisch kader

Het betreft een Actie Agenda. De afspraken zijn niet juridisch afdwingbaar als een van de partijen

zich er niet aanhoudt. 

 

Op grond van artikel 3 onder b, van de Beleidsregel actieve openbaarheid Zuid-Holland 2017

wordt dit besluit nog niet actief openbaar gemaakt voordat de Actie Agenda gepresenteerd wordt

op 19 november a.s. in Bremen. De reden is dat we er zeker van willen zijn dat partijen akkoord

zijn met de Actie Agenda en het niet de bedoeling is dat de Actie Agenda al eerder openbaar

gemaakt wordt, dan het moment waarop de partijen de Actie Agenda gezamenlijk zullen

presenteren.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 6 maart 2019 zijn Gedeputeerde Staten de Joint Declaration of Intent (Jdol) for cooperation in

the space sector tussen Bremen, Aviaspace, Provincie Zuid-Holland en SpaceNed aangegaan

(PZH-2019-680449872). Daarin is afgesproken dat de vier partijen voor eind 2019 een Actie

Agenda uitwerken.

 

3 Proces

 

De activiteiten uit de Actie Agenda gaan na de presentatie op 19 november a.s. van start. De

huidige werkgroep Actie Agenda (met vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland,

SpaceNed, Aviaspace Bremen, landsdeel Bremen, IQ en Bremen Invest) zal als stuurgroep

optreden voor deze Actie Agenda en komt tweemaal per jaar bijeen (een maal in Zuid-Holland en

eenmaal in Bremen) om de voortgang m.b.t. de geplande activiteiten te monitoren en om nieuwe

activiteiten die passen binnen deze Actie Agenda aan te jagen. 
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4 Participatie

 

SpaceNed (de branchevereniging voor de Nederlandse Ruimtevaart) is mede opsteller van deze

Actie Agenda en zal na de start van de Actie Agenda deelnemen aan de stuurgroep. De JdoI die

op 6 maart jl. is medeondertekend door de provincie, is op verzoek van SpaceNed aangegaan.

De space bedrijven en kennisinstellingen zullen voor een belangrijk deel zelf de activiteiten gaan

uitvoeren in het kader van de Actie Agenda. 

 

5 Communicatiestrategie

Er zal een gezamenlijk nieuwsbericht in samenwerking met onze partners worden opgesteld. De

afdeling Communicatie en bureau EZ pakken dit op vanuit de provincie. Ook zal via social media

aandacht worden besteed aan de bekendmaking van de Actie Agenda. Na afloop wordt op de

website van de provincie gecommuniceerd over deze Actie Agenda. Voorts wordt de Actie

Agenda nog vormgegeven zodat deze (digitaal) als bijlage bij de berichtgeving verspreid kan

worden. 


