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Delta en de rol van de provincie Zuid-Holland

Aan de leden van Provinciale Staten

 

Toelichting vragensteller

Op 27 mei jongstleden werd er vanuit de commissie RWE een digitaal bezoek voor de

Provinciale Staten aan The Hague Security Delta (HSD) georganiseerd. De

werkzaamheden en effectiviteit van HSD roepen al enkele jaren maatschappelijke

vraagtekens op.123 Voornamelijk vanwege het feit dat een substantieel onderdeel van

de inkomsten van HSD bestaat uit subsidies van publiek geld. Forum voor Democratie

stelde daarom enkele vragen over de effectiviteit, verantwoordelijkheid en nuttigheid

van de organisatie. Over het aanstekelijk enthousiasme en tomeloze inzet van het

team van de HSD zijn geen vragen. Wel over de huidige opzet van de HSD en de

manier waarop publiek geld van de provincie Zuid-Holland in haar huidige vorm wordt

besteed. Voor concrete antwoorden werd FVD verwezen naar het jaarverslag van

HSD, waarbij de vragen echter onvoldoende worden beantwoord. Ook in het

coalitieakkoord en de jaarstukken van de provincie lijkt de HSD niet of nauwelijks

genoemd of gespecificeerd.    

Daarmee roept de relatie van de provincie Zuid-Holland met de HSD bij FVD de

volgende vragen op:

 

1. Hoeveel subsidiegeld of andere financiële faciliteiten kreeg The Hague Security Delta

(HSD) jaarlijks van de provincie Zuid-Holland sinds het ontstaan ervan?

 

Antwoord

De provincie Zuid-Holland heeft tot heden tweemaal subsidie verstrekt:

· Subsidie 1 , uit de RNT: €287.000 voor de periode 01 -10-2015 t/m 30-09-

2017. Per jaar was de verdeling als volgt: € 24.957 (2015), € 149.739 (2016)

en € 112.304 (2017)

· Subsidie 2, uit de RNIZ: €259.285 voor de periode 02-01 -2019 t/m 31 -12-

2020. Per jaar was de verdeling als volgt: € 55.000 (2019), € 204.285 (2020)

                                                          
1 https://decorrespondent.nl/7334/ze-moesten-nederland-veiliger-maken-maar-bouwden-

vooral-luchtkastelen/357143798-dd2fef52
2 https://www.ftm.nl/artikelen/de-haagse-bluf-van-the-hague-security-delta?share=1
3 https://denhaagfm.nl/2017/09/24/wat-levert-the-hague-security-delta-nou-eigenlijk-op/ 
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De HSD is oorspronkelijk in 2012 gestart als 2-jarig project gesteund door gemeente

Den Haag en het ministerie van Economische Zaken. In 2013 is de HSD een stichting

geworden. De jaarverslagen vanaf 2014 zijn op te vragen via de website van de HSD.

De begroting zit jaarlijks in de range €1 .000.000 tot €1 .900.000.

 

Voor 2016 en 20174 bedroeg de projectsubsidie in totaal maximaal € 287.000. Dit

bedrag was destijds gebaseerd op 40% van de geoormerkte kosten (met een

minimum) ad € 717.500. Het feitelijke kostenbedrag voor 2016 bedroeg € 673.821.

Het feitelijke kostenbedrag voor 2017 bedroeg € 393.587. In totaal dus € 1 .067.408.

 

Voor 20195 was de realisatie ongeveer €1 .855.000 waarvan gemeente Den Haag ruim

€1 .000.000 heeft gesubsidieerd en de provincie €55.000. 

 

Voor 20206 is de totale begroting van de HSD €1 .738.000. De provincie subsidieert

dus ongeveer 11%. Gemeente Den Haag subsidieert €750.000, de overige partners

samen €680.000 en projectfinanciering is €108.000.

 

2. Is vastgesteld of dit geld effectief, dat wil zeggen voor het doel waarvoor het verstrekt

is, is besteed? Zo ja, door wie, en wat is de uitkomst daarvan? Zo nee, waarom is dat

nog niet onderzocht en gaat dit alsnog plaatsvinden?

 

Antwoord

Bij beschikking van de RNT- en RNIZ-subsidieaanvragen worden verwachte prestaties

en resultaten vastgelegd en opgeslagen in de desbetreffende dossiers in ons

document management systeem. Middels voortgangs- en eindrapportages wordt door

beleidsmedewerkers in de gaten gehouden of aanvragers hieraan voldoen en als er

afwijkingen zijn, wat daarvoor de verklaring is. Onderdeel van het vaststellen of aan de

activiteiten is voldaan, is een verklaring van een onafhankelijke accountant met

betrekking tot het jaarverslag van de aanvrager.

 

Subsidie 1

Voor de uitkomsten zijn zowel de voortgangsrapportage als het verzoek tot vaststelling

(= eindrapportage) goedgekeurd. Ook is er een onafhankelijke accountantsverklaring

opgeleverd. 

 

Subsidie 2

Voor de uitkomsten van subsidie 2 is dit nog niet beoordeeld. De voortgangs-

rapportage is eind mei ontvangen maar deze is bij het beantwoorden van deze vragen

nog niet beoordeeld.

                                                          
4

https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/186/document/Bestuursvers

lag-Stichting-HSD-2017-DEF.pdf
5 https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/292/document/HSD-

jaarverslag-2019.pdf
6 https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/266/document/HSD-

Jaarplan-2020.pdf

http://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/186/document/Bestuursvers
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https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/266/document/HSD-Jaarplan-2020.pdf
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3. Heeft de provincie Zuid-Holland, in ruil voor de verstrekte subsidies, de HSD concrete

doelstellingen opgelegd? Zo ja, zijn deze vastgelegd? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Ja, bij beide verstrekte subsidies zijn doelstellingen vastgelegd en opgeslagen in de

desbetreffende dossiers in ons document management systeem.

 

4. Wat onderscheidt de HSD precies van het werk en de taken van InnovationQuarter?

 

Antwoord

InnovationQuarter is de regionale ontwikkelingsmaatschappij die werkt aan

strategische, economische en maatschappelijke impact voor Zuid-Holland.

InnovationQuarter ondersteunt bedrijven met innoveren, investeren en

internationaliseren. Cybersecurity is één van de negen sectoren waarbinnen

InnovationQuarter deze activiteiten ontplooit.

 

The Hague Security Delta (HSD) is een netwerk van bedrijven, overheden en

kennisinstellingen, die samenwerken aan kennisontwikkeling en innovatie specifiek op

het gebied van (cyber)security. De HSD Campus biedt faciliteiten van hoge kwaliteit,

waaronder proeftuinen, vergader- en trainingsfaciliteiten, flexibele kantoren en een

MKB-ondersteuningsdesk.

 

HSD en InnovationQuarter werken veel samen op het vlak van cybersecurity en

internationalisering. Zij bekijken samen wie op welk moment geschikte expertise en

capaciteit heeft. Het zwaartepunt van InnovationQuarter zit in het investeren en

internationaliseren, met name op het aantrekken van buitenlandse cyberbedrijven en

het helpen van reeds in Zuid-Holland gevestigde bedrijven nieuwe markten in het

buitenland aan te boren. Bedrijven vestigen zich op de plek waar een ecosysteem

bestaat met (potentiële) klanten, samenwerkingspartners en talenten. Met de

aanwezigheid van het HSD-cluster en de Campus, worden buitenlandse bedrijven

aangetrokken. Waar InnovationQuarter dus zorg draagt voor het uitbouwen van het

cybersecurity ecosysteem, zorgt HSD voor het kwalitatief en onderling versterken

ervan.

Samen zijn InnovationQuarter en HSD onmisbaar in het vertalen van strategie op het

gebied van cybersecurity naar daadwerkelijke impact. Cybersecurity is een

groeisector, maar nog jong en groei heeft aandacht nodig. Daarnaast is cybersecurity

een fundamentele randvoorwaarde voor steeds sneller en verder gaande

digitalisering.

 

5. Worden veel van de taken van de HSD niet al uitgevoerd door private partijen of

andere publieke (regionale) agentschappen zoals, Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland (RVO), The Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en The Hague

Business Agency? Zo ja, kan worden onderzocht of de HSD kan opgaan in deze

organisaties? Zo nee, waarin onderscheidt de HSD zich precies qua takenpakket?

 

Antwoord

Nee, missie van de HSD is juist om specifiek op het vlak van (cyber)security

kennisuitwisseling en samenwerking tussen overheden, bedrijven en

kennisinstellingen in Zuid-Holland te bevorderen. RVO helpt ondernemers algemeen

op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen
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en innovatie. De NFIA helpt met name buitenlandse bedrijven met uitbreiding naar

Nederland. De ICT-sector met cybersecurity is daar een onderdeel van waarbij ook

verwezen wordt naar HSD. The Hague Business Agency helpt bedrijven met

uitbreiding en is gericht op het vergroten van de economische impact voor Den Haag.

Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente Den Haag en de NFIA.

HSD onderscheidt zich dus van voornoemde spelers in haar specifieke expertise en

toewijding om het cybersecurity cluster in Zuid-Holland naar een hoger plan te

brengen. Geen van de genoemde partijen heeft daar de capaciteit noch expertise

voor.

 

6. In het Jaarverslag 2019 van de HSD staat: ‘Daarnaast zijn we vanuit de inhoud in

gesprek met zowel het Rijk als de Provincie Zuid-Holland, inclusief Economic Board

Zuid-Holland over een structurele vorm van samenwerking’.7 Wat wordt bedoeld met

structurele vorm van samenwerking? Wat is de status van deze gesprekken?

 

Antwoord

Onder auspiciën van de Taskforce Digitale Economie van de Economic Board Zuid-

Holland werken o.a. de HSD en de provincie Zuid-Holland aan een regionaal actieplan

ten behoeve van cybersecurity. Dat doen we omdat cybersecurity een

randvoorwaarde is voor een bloeiende digitale economie en het nog niet op het

daarvoor benodigde niveau is. In het plan werken we aan twee missies. De eerste

gaat over het cyberweerbaar maken van onze regionale economie, met behulp van

een ketenaanpak waarin we sectoren helpen initiatieven te starten, schaal te bereiken,

en efficiënte inzet van middelen te realiseren. De tweede missie gaat over het

ontwikkelen van het cybersecurity cluster an sich tot een bloeiend ecosysteem dat

gelijke tred houdt met de bredere digitaliseringstrend, waardoor innovatie kan

plaatsvinden die leidt tot groeiende bedrijvigheid, werkgelegenheid en investeringen in

Zuid-Holland.

 

7. De provincie Zuid-Holland staat, naast subsidieverstrekker, ook geregistreerd op de

website van HSD als ‘premium partner’. Wat betaalt de provincie en wat krijgt de

provincie Zuid-Holland hier voor terug?

 

Antwoord

Vanwege de subsidieverstrekking is de provincie Zuid-Holland premium partner. Er

wordt niet extra voor betaald. Als partner kunnen we rekenen op toegang tot het

netwerk en kennis.

 

8. In hoeverre is financiering vanuit de provincie van belang voor het functioneren en

voortbestaan van HSD? 

 

Antwoord

Zonder aandacht zal het cybersecurity cluster maar moeizaam tot wasdom komen

terwijl dit van vitaal belang is voor onze economie en het veiligstellen van ons

verdienvermogen. Het belang van een partij die het voortouw neemt om het cyber

security ecosysteem in Zuid-Holland naar een hoger plan te tillen is onmiskenbaar. De

HSD is bij uitstek de partij met de expertise om deze rol te vervullen. Tegelijkertijd is

                                                          
7 https://www.thehaguesecuritydelta.com/media/com_hsd/report/292/document/HSD-

jaarverslag-2019.pdf
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overig partners deze rol op zich neemt, nog niet zodanig sluitend om zonder

aanvullende financiering haar taken te vervullen op het niveau dat nodig wordt geacht.

Kortom, HSD zou wel kunnen bestaan zonder financiering van de Provincie, maar niet

haar taken naar behoren kunnen uitvoeren zoals dat door de regio gewenst is noch

zoals vanuit economisch perspectief verstandig zou zijn.

 

Netwerken van innovatieve MKB bedrijven en kennisinstellingen zoals de HSD zijn

essentieel voor het signaleren en verkennen van mogelijkheden om nieuwe

producten, processen en diensten (innovaties) te ontwikkelen. Voor individuele MKB

bedrijven staan de investeringen in het opzetten en onderhouden van dergelijke

netwerken niet in verhouding tot het profiteren van de ‘opbrengsten’ in termen van

mogelijkheden tot innovatie, zeker als die opbrengsten in een open netwerk moeten

worden gedeeld met andere bedrijven.   

Er is daarmee sprake van marktfalen bij het realiseren van regionale netwerken. Met

subsidies vanuit de RNIZ wordt daarom beoogd regionale netwerken van bedrijven en

kennisinstellingen binnen de topsectoren tot stand te brengen en houden, uitgaande

van een eigen bijdrage van bedrijven en kennisinstellingen.

Den Haag, 30 juni 2020           

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

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


