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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-775513380 DOS-2018-

0005807

Onderwerp

Intentieverklaring Responsible Applied AI Hogeschool Rotterdam

Advies

1. Vast te stellen de brief aan Hogeschool Rotterdam inzake Intentieverklaring bijdrage project

Responsible Applied AI. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting inzake Intentieverklaring bijdrage oprichting

Responsible Applied AI.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de publiekssamenvatting aan te

passen zodat deze minder lang en minder technisch van aard is

Bijlagen

- GS-brief aan Hogeschool Rotterdam inzake ‘Intentieverklaring project Responsible Applied AI’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 25 mei 2021 1 juni 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Onlangs heeft het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (kortweg Regieorgaan

SIA) (onderdeel van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) middelen

beschikbaar gesteld via de SPRONG (Stimuleren van PRaktijkgerichte ONderzoeksGroepen)

regeling. SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende

hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-

groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en

praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en

overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het

onderzoek van de betrokken hogescholen. Dit is belangrijk omdat Artificiële Intelligentie (AI) een

steeds grotere invloed op de samenleving krijgt.

De Hogeschool Rotterdam (HR) is voornemens om in samenwerking met de Hogeschool van

Amsterdam (HvA), Hogeschool Utrecht (HU) en de consortiumpartners Gemeenten Amsterdam

en Rotterdam, Provincie Utrecht, Cupola XS, Mediaperspectives, de Koninklijke Bibliotheek en

CGI een SPRONG aanvraag voor het project Responsible Applied AI bij het regie-orgaan SIA in

te dienen. De provincie Zuid-Holland is verzocht om een financiële bijdrage ad. € 20.000,- p.j.

voor de jaren 2021 en 2022. De bijdrage van de provincie Zuid-Holland is noodzakelijk voor de

goedkeuring van de SPRONG-subsidie voor het project Responsible Applied AI, conform de

door het regie-orgaan SIA gestelde subsidievoorwaarden. 

Het project Responsible Applied AI sluit aan bij de ambities die de provincie Zuid-Holland heeft op

het gebied van digitalisering en AI. Dit is het ondersteunen van innovatief mkb en stimuleren van

goede samenwerking van de Zuid-Hollandse kennisinstellingen met publieke en private

organisaties bij AI-kennisontwikkeling en toepassing daarvan. 

Daarnaast gebruiken we de AI Hub Zuid-Holland en het netwerk daaromheen voor het

voorbereiden van aanvragen voor het Nationaal Groeifonds in 2020 en verdere uitbouw van de AI

Hub zelf. In de Begroting 2021 zijn dan ook middelen gereserveerd om dergelijke projecten te

ondersteunen. De beoordeling van het project en bijdrage hiervoor zal vervolgens plaatsvinden

via een aanvraag voor een incidentele subsidie. Voor tijdige indiening van de subsidieaanvraag bij

het regie-orgaan SIA is het echter noodzakelijk dat de beoogde financiers (waaronder de

provincie Zuid-Holland) een intentieverklaring afgeven waarin zij verklaren de intentie te hebben

om een financiële bijdrage voor dit project te leveren. Voorwaarde om een dergelijke financiële

bijdrage te doen is dat het regie-orgaan SIA positief besluit over de ingediende subsidieaanvraag.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW        : € 40.000,00 ( € 20.000 in 2021 en € 20.000 in 2022)

Ambitie                                         : Beleidsdoel 4-1 - Innovatie: richting duurzaam en digitaal

Financiële risico’s                         : Geen. 

De intentieverklaring betreft een inspanningsverplichting van de provincie om de aanvraag van

een incidentele subsidie ter hoogte van in totaal € 40.000,00 in behandeling te nemen. De

intentieverklaring heeft geen financieel afdwingbare gevolgen. De beoordeling en verlening van
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deze subsidieaanvraag zal verlopen op grond Algemene Subsidieverordening Zuid-Holland 2013

en Algemene wet bestuursrecht. 

 

Binnen Ambitie 4-1 - Innovatie: richting duurzaam en digitaal zijn in de begroting middelen

gereserveerd voor Verkenning Digitalisering, waaruit deze incidentele subsidie kan worden

gedekt. 

De subsidieaanvraag (en dus de eventuele bijdrage van de provincie Zuid-Holland) is onder

voorbehoud van de bijdrage van het regie-orgaan SIA. De intentieverklaring heeft geen financieel

afdwingbare gevolgen. Er is dekking voor de (eventuele) incidentele subsidie. Er zijn daarom

geen financiële risico’s.

Juridisch kader

Deze intentieverklaring is bedoeld om commitment te krijgen voor het project Responsible Applied

AI door de Hogeschool Rotterdam en is juridisch niet afdwingbaar. In deze intentieverklaring

spreken wij onder andere de intentie uit om een financiële bijdrage te doen aan de Hogeschool

Rotterdam en onder welke voorwaarden het mogelijk is om aan de Hogeschool Rotterdam een

dergelijke bijdrage te kunnen doen. De financiële bijdrage zal waarschijnlijk gedaan worden in de

vorm van een incidentele subsidie indien het voldoet aan de wet- en regelgeving hiervoor.

2. Voorafgaande besluitvorming

In de GS-Voortgangsbrief Digitale Economie 2021 (DOS-2018-0005807) wordt het toepassen van

technieken zoals Artificiële Intelligentie binnen de belangrijkste economische sectoren, zoals de

Greenports, het Haven Industrieel Complex, de Maakindustrie en Life Science & Health genoemd

als doel voor 2021. Dit o.a.door het bevorderen van samenwerking tussen gemeenten, fieldlabs

en bedrijven. De mogelijke bijdrage aan het project Responsible Applied AI is een van de

manieren om dit doel te behalen.

3. Proces

In de aanloop naar de indiening van de SPRONG aanvraag Responsible Applied AI hebben de

provincie Zuid-Holland en de Hogeschool Rotterdam periodiek contact gehad over de

voorgenomen aanvraag. Naar aanleiding daarvan heeft de aanvrager verzocht of de provincie

steun voor de aanvraag wil uitspreken en is bijgevoegde brief opgesteld. Het project Responsible

Applied AI is aan de orde geweest in de portefeuillehouder-overleggen met gedeputeerde Stolk.

De mogelijke incidentele subsidieverlening zal gaan op grond van de ASV en de AWB zal worden

afgedaan op bestuurlijk mandaat BA05.

4. Participatie en rolneming

N.v.t.

5. Communicatiestrategie

De communicatiestrategie volgt na beoordeling van de subsidieaanvraag project Responsible

Applied AI. 


