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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-757463110 DOS-2016-

0000825

Onderwerp

Ondertekening City Deal ‘Een slimme Stad, zo doe je dat’.

Advies

1. Aan te gaan de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ met:
a. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Justitie

en Veiligheid, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
b. de provincies Overijssel en Utrecht;
c. het waterschap Vallei en Veluwe;
d. de gemeenten Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Apeldoorn, Breda, Capelle aan

den IJssel, Den Haag, Deventer, Enschede, Heerlen, Helmond, Maastricht, Roeselare
(België), Rotterdam, ‘s-Hertogenbosch, Sittard-Geleen, Waalwijk en Zwolle;

e. de Overheidsorganisaties ICTU, de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers,
en de Politie;

f. de bedrijven AM, Arcadis, Argaleo, BPD, Civity, DHM, Stichting Digitale Bereikbaarheid,
ELBA\REC, Heijmans, Imec, Kennedy Van der Laan, Overmorgen, PHBM, Vodafone
Ziggo en WE Consulting Projects & Venturing;

g. de brancheorganisaties BNA, BNSP, BTG, FIWARE, FME en NVTL;
h. de maatschappelijke organisaties Amsterdam Smart City, Data- en Kennishub Gezond

Stedelijk Leven, Economic Board Utrecht, Future City Foundation, P10, Platform31, en
VNG.

2. Te machtigen gedeputeerde De Zoete tot het aanbrengen van wijzigingen van
ondergeschikt belang in de concept overeenkomst, tot het moment van definitieve
ondertekening.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de ondertekening van de City Deal ‘Een
slimme stad, zo doe je dat’.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de ondertekening van de City Deal ’Een
slimme stad, zo doe je dat’.

Aangezien de Commissaris van de Koning, na rechtsgeldige besluitvorming door GS, bevoegd is
de juridische binding aan te gaan, is het advies aan hem een machtiging af te geven aan
gedeputeerde De Zoete van de Provincie Zuid-Holland, om de City Deal ‘Een slimme stad, zo
doe je dat’ te ondertekenen.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

 de (concept) overeenkomst van de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’
 de GS-brief om PS te informeren
 Machtigingsformulier cdK City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 17 november 2020 24 november 2020
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1 Toelichting voor het College

 

City Deals worden afgesloten rond concrete, stedelijke transitie-opgaven. In dit GS-voorstel gaat

het om de start van een nieuwe City Deal, te weten ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

In een City Deal werken partners uit de steden, publiek en privaat, samen met de rijksoverheid

aan nieuwe oplossingen, waarbij bestaande praktijken, processen en financieringsmodellen ter

discussie staan. De provincie Zuid-Holland is deelnemer aan meerdere City Deals. Het

overkoepelend programma van alle City Deals is de Agenda Stad, een programma onder regie

van het ministerie van BZK, waarin partners zich committeren om groei, leefbaarheid en innovatie

in het Nederlandse en Europese stedennetwerk te bevorderen. 

Het voorstel is deel te nemen aan de nieuwe City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ en de

overeenkomst voor de City Deal te ondertekenen op donderdag 3 december 2020. De

staatssecretaris van BZK zal de City Deal ondertekenen namens het ministerie. 

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren op ingrijpende wijze het ontwerp,

de inrichting, het beheer en het bestuur van regio’s, steden en dorpen. In de City Deal ‘Een

slimme stad, zo doe je dat’ richten de Partijen zich op het aanpassen of nieuw opstellen van

processen die gebruikt worden bij het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen van regio’s,

steden en dorpen. Daarnaast is het doel om de algemene kennis en de bewustwording over het

onderwerp en de impact van digitalisering en ‘smart’ te vergroten binnen het eigen netwerk van

de circa 50 deelnemende partijen, en daarbuiten. 

Er is een (concept) overeenkomst gemaakt voor de City Deal (zie de bijlagen). Deze

overeenkomst wordt door circa 50 partijen ondertekend, waaronder de ministeries van BZK, I&W

en J&V en, naast de provincie Zuid-Holland, ook door de provincies Utrecht en Overijssel. Er

doen 18 gemeenten aan mee, waarvan vier uit Zuid-Holland (Rotterdam, Den Haag, Capelle aan

den IJssel en Alphen aan den Rijn). Eén van de deelnemende gemeenten is afkomstig uit

Vlaanderen.

Met de ondertekening van de overeenkomst spannen de deelnemers zich, gedurende de twee

jaar looptijd van de City Deal (namelijk kalenderjaren 2021 en 2022), in om met elkaar ten minste

twaalf instrumenten en/of processen te ontwikkelen die passen bij de Slimme Stad, en om deze

vervolgens te toetsen en te borgen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 18.000 voor een looptijd van 2 jaar.

Programma  : Programma 1 - Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 

Juridisch kader

De Commissaris van de Koning is bevoegd om, nadat GS rechtsgeldig hebben besloten, op

grond van artikel 176 van de Provinciewet de juridische binding tot stand te brengen. Op grond

van de door de Commissaris van de Koning afgegeven machtiging wordt gedeputeerde De Zoete,
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gemachtigd om de overeenkomst de City Deal ’Een slimme stad, zo doe je dat’ namens de

Provincie te ondertekenen.

Deze City Deal sluit aan op haar portefeuilles over de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA),

Digitaal Zuid-Holland, cultuur, ethiek, en toegepaste innovatie in het MKB, maar raakt ook de

portefeuilles van andere gedeputeerden. De driehoek wordt intern hierop georganiseerd inclusief

de afstemming met de andere relevante beleidsvelden, zoals Smart Mobility, ondergrondse

infrastructuur, leefbaarheid, participatie en Smart Economy.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

 De provincie neemt momenteel al deel aan verschillende City Deals, o.a. aan de City Deal

Binnenstedelijk Bouwen & Transformatie en de City Deal Next Economy.

  In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 maakt de Future City

Foundation, die het projectsecretariaat van de City Deal vervult, een boek/magazine voor de

(aankomende) bestuurders over ‘Slim Besturen – Politiek en organisatie in de digitaliserende

gemeente’. Deze uitgave wordt, zo is de intentie, bij de ondertekening van de City Deal

gepresenteerd. Gedeputeerde De Zoete is voor deze uitgave geïnterviewd en daarnaast zijn

vanuit de ambtelijke organisatie verschillende bijdragen aan deze uitgave geleverd.

 Er is geen eerdere bestuurlijke besluitvorming over deze City Deal. Dit geeft alle ruimte om

zelf de afweging te maken of de provincie wel of niet aansluit. In het geval van aansluiting bij

dit initiatief betekent dit een commitment tot inspanningsverplichting van twee jaar.

3 Proces

 

Centraal wordt in deze City Deal aan de slag gegaan met de betekenis van digitalisering en

technologisering voor het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen van regio’s, steden en

dorpen. 

Zoals opgenomen in de GS-brief is het concept van de Slimme Stad relevant voor Zuid-Holland

en haar gemeenten; iets dat onze steun en aandacht verdient. 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. 

Bij de keuze voor tools waaraan de provincie binnen de City Deal mee gaat werken, kunnen de

volgende overwegingen meegenomen worden:

1. De provinciale ambities verbinden aan een slimme Stad, en het facet van benodigde

samenwerking met regio’s, steden en dorpen om werkbare concepten op te schalen. 

2. Digitalisering en technologisering laten bijdragen aan een samenleving waarin iedereen in

vrijheid kan leven en die leidt tot het versterken van de democratie. Daarbij kunnen we onder

andere rekenschap nemen van de verschillende publicaties van het Rathenau Instituut over

dit onderwerp.

3. Het ontwikkelen van governance voor de ‘Smart City’ in nauwe samenwerking tussen Rijk,

provincies en gemeenten. Met duidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en

mogelijkheden. Wellicht kunnen de drie deelnemende provincies hier samen een rol pakken,

te voeden via de Interprovinciale Digitale Agenda, waar gedeputeerde De Zoete in de

Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering zitting heeft.
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4 Participatie

 

Dit GS-voorstel gaat over een deelname aan een samenwerking, in samenspel met andere

overheden, bedrijven, de wetenschap, maatschappelijke organisatie en burgers (multi-helix).

Deze vorm van participatie wordt benoemd in de participatiewijzer.

De City Deal is, volgens de participatiewijzer, als volgt te kenmerken:

  inhoudelijk aansluitend bij het provinciaal belang, omdat we ruimte hebben dit naar eigen

bevinden aan te laten sluiten bij de provinciale ambities zoals digitale (innovatie en)

economie, Smart Mobility, leefbaarheid en cultuur;

  de inschatting is dat het initiatief haalbaar is, met de garantie van meerdere ministeries die

samen de basis leggen, en de overige 50 partijen zoals de provincie die daarop aansluiten;

  het initiatief is maatschappelijk van belang door aan de slag te gaan met wat digitalisering en

technologisering betekenen voor het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen van regio’s,

steden en dorpen. Hierbij geven de Sustainable Development Goals richting aan oplossingen

en de te ontwikkelen instrumenten;

 betrokken partijen zijn multi-helix, divers en in groot aantal betrokken. Daarbij is voor ons

relevant bij deelname dat ook meerdere gemeenten uit Zuid-Holland deelnemen;

 het initiatief is financieel haalbaar, met de afspraak dat de procesmiddelen worden geleverd

door alle partijen (de ministeries leveren het basiskapitaal en de overige overheden en

bedrijven leveren in natura/ inzet plus € 9.000 per jaar). De extra kosten aan specifieke tools

worden gedragen door de betreffende deelnemers;

 dit initiatief is kansrijk met het belang dat het ministerie van BZK hieraan hecht, als onderdeel

van Agenda Stad, en de betrokkenheid van een diverse en grote groep deelnemers.

5 Communicatiestrategie

 

In de communicatiestrategie zoeken we de verbinding met de Zuid-Hollandse gemeenten. Dit is

ook als zodanig benoemd in de begeleidende GS-brief aan Provinciale Staten (zie bijlage).

De (digitale) ondertekening met de circa 50 partners, op 3 december 2020, wordt groots opgezet.

De bijeenkomst wordt geopend door de staatssecretaris van BZK en een bestuurder van de G40.

De organisatie van de City Deal stelt vooraf een communicatiekit beschikbaar met beeldmateriaal

en een persbericht. Voor onze eigen communicatie maken we hier gebruik van. 

Daarnaast is de intentie van de organisatie van de City Deal, tegelijkertijd met de ondertekening,

een boek/magazine aan de staatssecretaris te overhandigen. Deze uitgave is, in aanloop naar de

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022, voor (aankomende) bestuurders en gaat over ‘Slim

Besturen – Politiek en organisatie in de digitaliserende gemeente’. 

Binnen de City Deal wordt een Bestuurdersnetwerk opgezet. In dat kader wordt één keer per jaar

een bijeenkomst georganiseerd voor alle bestuurders die de City Deal hebben getekend (of hun

opvolgers). Hierin wordt de voortgang gepresenteerd en vervolgstappen voorgesteld binnen en na

de looptijd van de City Deal. Deze bijeenkomst vindt jaarlijks plaats in de 1e week van december.


