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Voortgangsbrief Digitale Economie 2021

Advies
1.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de Voortgangsbrief Digitale Economie
2021.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over de Voortgangsbrief Digitale Economie 2021.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1.
Bijlage Voortgangsbrief Digitale Economie 2021.
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2.

GS_brief - Voortgangsbrief Digitale Economie 2021.

3.

Overzicht Cybergereedheid Economie Provincie Zuid-Holland.
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Toelichting voor het College

In januari 2019 is met ons programma Digitale Economie gestart. Sindsdien wordt Provinciale
Staten jaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van dit programma en
geven we aan wat onze doelen zijn in 2021. Dit geheel is besproken in de Statencommissie
Ruimte Wonen en Economie. Er wordt geen besluitvorming gevraagd aan Provinciale Staten.

Het doel van dit programma is het verbinden van initiatieven en 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 technologieën die worden ontwikkeld in de onderwijsinstellingen worden
toegepast in de sectoren.

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag

: n.v.t

Programma

: Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s

Juridisch kader
De voorliggende Voortgangsbrief Digitale Economie 2021 heeft een informatief karakter om
inzicht te geven in de voortgang van het programma Digitale Economie en de rol van de provincie
hierbij. Juridische consequenties zijn hierbij niet aan de orde.
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Voorafgaande besluitvorming

In 2016 is het document de Roadmap Next Economy (RNE) gepubliceerd voor de Provincie ZuidHolland. Dit document is opgesteld samen met de regio en econoom Jeremy Rifkin. De RNE
geeft aan dat er een belangrijke opgave ligt voor de provincie Zuid-Holland als het gaat om
digitalisering en verduurzaming. Het transitiepad binnen RNE op het gebied van digitalisering is
Smart Digital Delta. Op basis hiervan zijn wij gestart met een verkenning Digitale Economie, deze
is in januari 2019 besproken met Provinciale Staten. Naar aanleiding hiervan is de provincie
gestart met een Programma Digitale Economie. Jaarlijks sturen we u een voortgangsbrief met de
stand van zaken van dit programma.
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Proces

Zoals in eerdere brieven aangegeven is er binnen de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) een
Taskforce Digitale Economie opgericht. Hierin zitten vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de
kennisinstellingen en overheden. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra zit in het dagelijks bestuur van
de EBZ. De taskforce Digitale Economie wordt ondersteund door een transitiegroep waar de
provincie in deelneemt en waarvan de uitvoering wordt gecoördineerd. Wethouder van de
Gemeente Den Haag Saskia Bruines vertegenwoordigt de overheden in deze Taskforce en
daarmee ook de provincie. Met haar en haar ambtenaren vindt hierover dan ook goede
afstemming plaats.
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We stellen voor de Staten in het voorjaar van 2022 opnieuw te informeren over de stand van
zaken aangaande Digitale Economie aan de hand van een voortgangsbrief. Indien noodzakelijk
zal u eerder geïnformeerd worden over de belangrijkste randvoorwaarden van ons programma.
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Participatie en rolneming

Een belangrijk onderdeel van het programma is het samenwerken met zowel nationale als
regionale partners. Wij werken onder meer 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.

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.
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Communicatiestrategie

Er zal niet specifiek over deze brief worden gecommuniceerd. Met de afdeling Communicatie
wordt veelvuldig samengewerkt om te communiceren over actuele zaken die spelen rondom dit
thema.
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