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Onderwerp

Voortgangsbrief Digitale Economie 2021

Geachte Statenleden,

Inleiding
Op 15 januari 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Statencommissie Ruimte, Wonen en
Economie (RWE) middels een voortgangsbrief (Voortgangsbrief Digitale Economie, PZH-2019717247199) geïnformeerd over de voortgang van het programma Digitale Economie. Gezien de
snelle ontwikkelingen rondom 5G en connectiviteit hebben we u op 2 juli 2020 al eerder
geïnformeerd over de actuele stand van zaken en de rol die we daar als provincie in vervullen

(‘Voortgangsbrief Connectiviteit en 5G’ PZH-2020-745757129). Door middel van deze brief willen
we u een update geven over de stand van zaken omtrent het programma Digitale Economie en
geven we aan wat onze doelen zijn in 2021. Deze bespreken wij graag met u in een
Statencommissie Ruimte Wonen en Economie.

Zoals u in de vorige brief heeft kunnen lezen heeft de toepassing van digitalisering in de
economische sectoren in Zuid-Holland een zeer grote impact. Door het gebruik van digitalisering
zijn processen efficiënter geworden en zijn er nieuwe business modellen ontstaan in bijna alle
sectoren. Het bedrijfsleven in Zuid-Holland kent relatief veel digitaal-intensieve sectoren zoals
vervoer en opslag, handel en tuinbouw. Daardoor heeft digitalisering ook een bovengemiddeld
grote impact op onze economie. Wij weten dat sterke sectoren, zoals het havenindustrieel
complex en de tuinbouwsector, in de komende 10-15 jaar hun huidige verdienmodellen drastisch
zullen transformeren en dat dit mede wordt mogelijk gemaakt door digitalisering.

Rol provincie en samenwerking
De rol die wij binnen dit thema oppakken als provincie is het aanjagen van de digitale transitie
door het verbinden van initiatieven, het stimuleren van samenwerking, het ondersteunen van het
mkb en kleine gemeentes. Digitalisering is natuurlijk een zeer breed thema, en als Zuid-Holland
zijn wij gezegend met veel initiatieven en topsectoren. Het doel van dit programma is het
verbinden van al deze initiatievenen het zorgen voor de toepassing van de technologieën in de
sectoren. Zo proberen wij ervoor te zorgen dat er geen dubbele initiatieven ontstaan in deze
regio, en dat gemeenten, fieldlabs en initiatieven elkaar aanvullen. En dat de nieuwe
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technologieën die worden ontwikkeld in de onderwijsinstellingen worden toegepast in de
sectoren.

Daarnaast merken wij dat de digitale

transitie veel vraagt van de mkb’er. Helemaal in deze

coronatijd waar veel bedrijven hun uiterste best doen om te overleven. Als provincie zetten wij

extra in op het ondersteunen van de mkb’ers met bijvoorbeeld de MKB Werkplaatsen en
Cybersecurity.
Net als

van mkb’ers wordt ook van kleinere gemeentes veel gevraagd als het gaat om

connectiviteit (glasvezel, 5G). Hierin spelen wij ook een ondersteunende rol door gemeenten met
elkaar te verbinden en regionaal naar de digitaliseringsvraag te kijken. We ontwikkelen zo een

aanpak om regio’s en gemeenten gezamenlijk mee te krijgen met de digitale transitie.
Een belangrijk onderdeel van het programma is het samenwerken met zowel nationale als
regionale partners. Zoals in eerdere brieven aangegeven is er binnen de Economic Board ZuidHolland een Taskforce Digitale Economie opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven, de kennisinstellingen en overheden.

Daarnaast werken wij actief samen met de Metropoolregio Rotterdam

– Den Haag, Holland

Rijnland, Drechtsteden, InnovationQuarter en verschillende gemeentes zoals Rotterdam, Den
Haag en Delft om onze doelen te bereiken.

Digitale randvoorwaarden
Om de economie goed te kunnen ondersteunen bij deze digitale transitie is het belangrijk dat voor
alle sectoren de digitale randvoorwaarden op orde zijn. De provincie Zuid-Holland focust zich
daarbij op de volgende randvoorwaarden: Digitale Connectiviteit, Digitale Innovatie, Digitale
Kennis en Vaardigheden en Cybersecurity. In deze brief geven wij kort aan wat onze

belangrijkste doelen zijn in 2021 op deze thema’s. In de bijlage kunt u een uitgebreidere
toelichting vinden per spoor.

1. Digitale connectiviteit:
Doel van het spoor is het creëren van een optimale connectiviteit in de regio welke
randvoorwaardelijk is voor nieuwe technologische ontwikkelingen en voor de vestiging van
bedrijven die inzetten op hoogwaardige technologie. In 2020 zijn de eerste 5G frequenties
geveild. Bij de gemeenten in Zuid-Holland begint steeds meer het besef te ontstaan dat zij
verantwoordelijkheid moeten nemen om beleid hieromtrent op te stellen. Vanuit de provincie
helpen we gemeenten hierbij. In 2021 starten we met een vliegende brigade die snel en gericht
mankracht beschikbaar heeft voor concrete knelpunten. Met in het bijzonder aandacht voor
bereikbaarheid in het landelijk gebied en voor de kleinere gemeenten.

2. Digitale Innovatie:
Het doel van dit spoor is de optimale stimulering en toepassing van digitale innovaties in onze
economische sectoren en maatschappelijke opgaves. Juist door het implementeren van nieuwe
digitale innovaties kan de economie in Zuid-Holland haar concurrentiepositie vergroten en kunnen
er nieuwe oplossingen gevonden worden voor maatschappelijke opgaven. In 2021 zetten wij in
op het toepassen van de technologieën 5G, Quantum en Artificiële Intelligentie binnen de
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belangrijkste economische sectoren, zoals de Greenports, het Haven Industrieel Complex, de
Maakindustrie en Life Science & Health. Dit doen wij onder andere door het bevorderen van
samenwerking tussen gemeenten, fieldlabs en bedrijven.
Daarnaast zetten wij ook specifiek in op het bevorderen het toepassen van technologieën in de
buitenruimte, bijvoorbeeld in het Living Lab Scheveningen, de smartdigital mainport in Dordrecht
en Unmanned Valley. Vanuit de provincie zetten wij vooral in op de samenwerking tussen de
verschillende labs en de opschaling naar de regio.

3. Digitale Kennis en Vaardigheden:
Het doel van dit spoor is dat de beroepsbevolking en het bedrijfsleven de kennis en vaardigheden
hebben die nodig zijn om de huidige economische sectoren toekomstbestendig te houden.
Belangrijke focus voor 2021 is de uitvoering van het Human Capital WE IT deelakkoord, het
uitvoeren van de MKB Werkplaatsen in de regio Haaglanden en Drechtsteden en het opstarten
van de MKB Werkplaats in de regio Rotterdam.

4.Cybersecurity:
Het doel van dit spoor is het verbeteren van de cyberweerbaarheid van de Zuid-Hollandse
economie en het benutten van de economische kansen die cybersecurity biedt. Dit jaar hebben
wij samen met onze partners het regionaal plan van aanpak cybersecurity opgeleverd. De eerste
fase van dit plan zal in 2021 uitgevoerd worden samen met onze partners en met de nadruk op
bewustwording van het mkb.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

3/3

secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit
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