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Onderwerp

Ondertekening City Deal 'Een slimme stad, zo doe je dat'

Geachte Statenleden,

Met plezier informeren we u over de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’, welke

gedeputeerde De Zoete op 3 december aanstaande namens de provincie zal ondertekenen.

City Deals worden afgesloten rond concrete, stedelijke transitie-opgaven en daarin werken

partners, publiek en privaat, samen met de rijksoverheid aan nieuwe oplossingen. In de nieuwe

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ gaan we samen met zo'n 50 partners aan de slag met

de betekenis van digitalisering en technologisering voor het ontwerpen, inrichten, beheren en

besturen van regio’s, steden en dorpen.

De slimme stad gaat over de fysieke ruimte, de leefbaarheid in het stedelijk gebied, over het

digitale domein en (de kansen en voorwaarden voor) samenwerking.

We melden deze ontwikkeling niet zozeer vanwege de positie van de provincie, als één van de

vijftig partners. Wel informeren we u hierover vanwege de relevantie van het concept van de

Slimme Stad voor Zuid-Holland en haar gemeenten; iets dat onze steun en aandacht verdient.

De bijdrage van de provincie aan de City Deal zal gedurende het programma nog verder

uitkristalliseren, aansluitend bij onderwerpen vanuit het provinciaal belang zoals Smart Mobility,

ondergrondse infrastructuur, leefbaarheid, cultuur, participatie en/of Smart Economy.
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Daarnaast zien wij voor onszelf de taak om, als een soort liaison, de opbrengsten van de City

Deal breder te delen met de gemeenten in Zuid-Holland, naast de vier gemeenten die ook

meedoen: Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Den Haag en Rotterdam.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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


