
Adviescommissie Ev 1 december 2021
Agenda

Datum 01-12-2021
Aanvang 18:00
Locatie Digitaal in Teams
Voorzitter K.J. Kayadoe
Eindtijd 20:00

01.00 Opening en Mededelingen

1.0 Agenda AC EV 1 december.docx

02.00 Stand van zaken innovatieprogramma’s

U wordt gevraagd om kennis te nemen van de memo ‘stand van zaken
innovatieprogramma’s. 

2.1 Memo  over innovatieprogramma's.docx
2.0 Agendapost innovatieprogramma's.docx

03.00 Digitalisering: Aanpak 2022

U wordt gevraagd om: • Advies uit te brengen over de vervolgaanpak van het MRDH
programma Digitale Connectiviteit: i. Wat adviseert de AC ten aanzien van het
onderbrengen van het programma onder de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland? ii. Op
welke sporen van de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland zou de MRDH zich in 2022
moeten focussen? iii. Zien de AC-leden vanuit de eigen gemeente aandachtspunten bij
deze sporen? 

3.0 Agendapost ACEV Digitalisering.docx
3.1 Digitaliseringsagenda Zuid-Holland.pdf

04.00 Vaststellen verslag adviescommissie EV 8 oktober 2021

U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen. 
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4.0 Verslag AC EV 8 oktober.docx

05.00 Rondvraag en sluiting
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AGENDA

1

 
Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 

woensdag 1 december 2021, 18.00 – 20.00 uur

Digitaal in Teams 

1. Opening en Mededelingen 18.00-18.10
-Adviescommissie van april 2022 vervalt 
-Terugkoppeling Groeiagenda 

2. Stand van zaken innovatieprogramma’s 18.10-18.50
U wordt gevraagd om kennis te nemen van de memo ‘stand van zaken innovatieprogramma’s

Bijlagen: 2 

Toelichting:
De afgelopen jaren zijn de verschillende innovatieprogramma’s aan bod geweest in de 
Adviescommissie EV. Er is toen besproken wat de opzet van de programma’s is en advies 
gevraagd over deze opzet. Inmiddels lopen de programma’s al enkele jaren, daarom is het tijd 
om te oogsten en stil te staan bij wat deze programma’s de regio hebben opgeleverd. In 
bijgaande memo wordt daarom de stand van zaken op de vier programma’s beschreven en heeft 
als doel u te informeren over de voortgang.

----- 10 min pauze -----

3. Digitalisering: Aanpak 2022 19.00-19.45
U wordt gevraagd om: 

• Advies uit te brengen over de vervolgaanpak van het MRDH programma Digitale 
Connectiviteit:

i. Wat adviseert de AC ten aanzien van het onderbrengen van het programma 
onder de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland?

ii. Op welke sporen van de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland zou de MRDH zich 
in 2022 moeten focussen? 

iii. Zien de AC-leden vanuit de eigen gemeente aandachtspunten bij deze sporen?

Bijlagen: Digitaliseringsagenda Zuid-Holland (versie augustus 2022)Toelichting: 
De MRDH heeft vanaf 2019 met haar gemeenten en regionale partners samengewerkt op zes 
actielijnen in het programma Digitale Connectiviteit. Er wordt momenteel gewerkt aan de 
vervolgaanpak van het programma Digitale Connectiviteit in 2022. Voorstel is om zo nauw 
mogelijk aan te sluiten bij de ambities en doelen van de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland. In de 
vergadering zullen de sporen uit de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland kort toegelicht worden en 
wordt uw advies gevraagd. Uw advies wordt meegenomen in het vervolgprogramma 2022 dat in 
december nader uitgewerkt wordt en in februari 2022 ter besluitvorming bij de Bestuurscommissie 
EV voorligt.
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4. Vaststellen verslag adviescommissie EV 8 oktober 2021
U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen. 

5. Rondvraag en sluiting 
- Korte evaluatie over de kwaliteit van de informatievoorziening en de aangeleverde stukken. 

In de vorige Adviescommissie EV is aangegeven dat er behoefte is om na elke vergadering 
kort met elkaar te delen hoe men de kwaliteit van de informatievoorziening en de 
aangeleverde stukken vond. 

U kunt uw eventuele inhoudelijke vragen die u bij de rondvraag wilt stellen van te voren mailen 
aan s.akay@mrdh.nl

 

Volgende vergadering ACEV:
woensdag 23 februari 2022

Onderwerpen voor de volgende vergadering:
* City of the Future: Impact Hubs (YES!Delft) 

Spreekrecht:
Belangstellenden die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit tenminste 24 uur voor de aanvang van 
de vergadering kenbaar te maken (via s.akay@mrdh.nl) onder vermelding van hun naam en het onderwerp 
waarover gesproken zal worden en het belang dat daarbij aan de orde is. Het spreekrecht heeft uitsluitend 
betrekking op de in de agenda vermelde onderwerpen. Bij opening van de vergadering, wordt aan 
belanghebbende het recht verleend in te spreken. Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Indien er 
meerdere sprekers zijn, bepaalt de voorzitter in overleg met de commissie de totale voor belanghebbende 
beschikbare spreektijd en de volgorde van sprekers.



1

M E M O

Aan De Adviescommissie EV CC n.v.t. Datum 1 december 2021
Van Madelon Knop
Telefoon 06-50802178 Onderwerp Stand van zaken Innovatieprogramma’s

Inleiding
Er lopen op dit moment vier innovatieprogramma’s. Het doel van deze innovatieprogramma’s is om 
een impuls te geven aan duurzame innovatie in Zuid-Holland door het stimuleren van 
ondernemerschap voor maatschappelijke opgaves. De focus van de innovatieprogramma’s ligt op het 
ondersteunen van bedrijven, die op basis van (nieuwe) technologieën, innovatieve producten en 
systemen ontwikkelen en realiseren. Middel dat hier voor wordt ingezet is een voucherregeling. 
Projectconsortia kunnen een projectvoorstel indienen en als het voorstel wordt gehonoreerd, kunnen 
zij gebruik maken van een voucher die cofinanciering biedt om hun innovatie verder te ontwikkelen 
bij een fieldlab of innovatiecentrum. Daarmee dragen de programma’s bij aan het versterken van de 
concurrentiekracht van bedrijven en zorgen voor een toename van werkgelegenheid op alle niveaus. 
Ook de aansluiting bij onderwijs en arbeidsmarkt wordt door de innovatieprogramma’s gestimuleerd. 

Centraal bij deze innovatieprogramma’s zijn ‘fieldlabs’ of ‘innovatiecentra’: (praktijk)omgevingen 
waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht oplossingen ontwikkelen, testen en 
implementeren. Hier wordt bijvoorbeeld samengewerkt aan robotisering, sensortechnologie, big data 
en 3D-printing. Het biedt ook een omgeving waarin mensen nieuwe oplossingen leren toe te passen. 
In deze memo wordt de stand van zaken van deze programma’s toegelicht.  

De MRDH werkt in deze vier programma’s samen met de Provincie Zuid-Holland, InnovationQuarter 
en TNO:

1. Innovatieprogramma SMITZH (maakindustrie)
2. Innovatieprogramma Energie en Klimaat
3. Innovatieprogramma Zorgtech
4. Innovatieprogramma Agritech

1. Innovatieprogramma SMITZH
SMITZH is het langst lopende innovatieprogramma en gestart begin 2018. SMITZH wil de industriële 
toepassing van Smart Manufacturing in de maakindustrie in Zuid-Holland te versterken. Daartoe 
werken de samenwerkingspartners samen met zeven fieldlabs, waarvan zes in de regio (zie afbeelding 
1). 

Westersingel 12
Postbus 21012
3001 AA  Rotterdam

Telefoon 088 5445 100

E-mail: informatie@MRDH.nl
Internet: www.mrdh.nl

Bankrekeningnummer:
NL96 BNGH 0285 1651 43

KvK nummer:62288024
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De Zuid-Hollandse maakindustrie heeft veel raakvlakken met de maritieme industrie in Rotterdam, de 
hightech start-ups in Delft en het composietencluster in Den Haag. Het is belangrijk deze potentie te 
behouden en te vergroten, de fieldlabs zijn dan ook op deze sectoren gericht. Inmiddels is al door 
publieke en private partijen € 57 miljoen geïnvesteerd in de regio waarmee is bijgedragen aan het 
doel voor 2022: ‘Het uitgroeien van de regio tot een internationale hotspot voor ‘’smart 
manufacturing’’ (slimme maakindustrie)’. De samenwerking binnen SMITZH heeft het ook mogelijk 
gemaakt om succesvol subsidie aanvragen in te dienen in de regio (Kansen-voor-West), Nederland 
(NWO-perspectief) en Europa (Interreg, H2020, SME-Instrument), zodat voortzetting van dit 
programma mogelijk is. 

Meerdere aansprekende successen zijn dankzij ontstane samenwerkingen in het SMITZH tot stand 
gekomen:
- Implementatie van (las)robots in het productieproces (zowel technische ontwikkeling als 

ontwikkeling van opleiding worden binnen SMITZH aangepakt)
- Digitalisering van productie door groep van aanbieders en een groeiend aantal afnemers rond het 

concept ‘Smart Connected Factory’. 
- 3D-printing (zowel kunststof- als metaalprinten) en de effort om de technologie te ontsluiten voor 

MKB (kosten, gebruiksgemak). 
De filmpjes op https://www.smitzh.nl/cases/ laten deze aansprekende voorbeelden goed zien. 

Stand van zaken
De MRDH bijdrage in dit programma is vooral gericht op het ondersteunen van het programma (in 
kind) en het onder de aandacht brengen bij gemeenten. Daarnaast kunnen vanuit de ‘Sterker uit de 
crisis’ gelden projecten worden ondersteund die bijdragen aan het vergroten van de product- en 
productiesoevereiniteit. Meer informatie over dit programma is te lezen op Maakindustrie | MRDH 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag. 

Het innovatieprogramma SMITZH wordt verbonden met de Actieagenda Technologische Industrie van 
de Economic Board Zuid-Holland, als uitwerking van de Groeiagenda, en daarbij worden ook kansen 
verkend door over de regiogrenzen heen te kijken. Technologische Industrie – EBZ | Economic Board 
Zuid-Holland (economicboardzuidholland.nl)

Afbeelding 1: zeven fieldlabs SMITZH



3

2. Innovatieprogramma Energie en Klimaat:
Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en industriële vergroening 
vergen inspanningen op grootschalige, duurzame vernieuwing. Daarom is Energie & Klimaat eind 2018 
opgezet, een regionaal innovatieprogramma om duurzame innovatie te stimuleren en realiseren. Het 
programma ondersteunt ondernemers bij het testen en demonstreren van nieuwe technologieën en 
het marktrijp maken van innovaties door gebruik te maken van de regionale fieldlabinfrastructuur. 

De MRDH heeft de eerste ronde van dit innovatieprogramma gefinancierd met € 850.000. Met deze 
financiering zijn in twee jaar tijd 16 innovatieprojecten met 35 MKB’ers op 6 fieldlabs ondersteunt. 
Deze innovaties konden zonder dit programma niet van de grond komen. Denk bijvoorbeeld aan:
- Grootschalige zon op daken: een lichtgewicht constructie om bedrijfspanden in één keer geschikt 

te maken voor zonnepanelen.
- Hitteplein: oplossingen voor steden om hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

De eerste ronde van dit programma was een succes. Na een evaluatie is daarom dan ook besloten om 
dit programma op te schalen. Deze tweede ronde wordt gefinancierd door de Provincie Zuid-Holland 
en is wederom een samenwerking tussen bovengenoemde partijen. Er is gekozen om in te zetten op 
de volgende thema’s:
- Gebouwde omgeving, bijvoorbeeld: bestrating maken van bagger
- Grootschalige opwerk en opslag, bijvoorbeeld: zonnewarmte gebruiken voor het verwarmen van 

tuinbouwkassen
- Industrie power 2x: elektrische lucht voorverwarming voor industriële branders
- Circulaire grondstoffen in de industrie, bijvoorbeeld het produceren van leer uit tomatenafval

Stand van zaken
Van de 40 projectvoorstellen die in 2021 bij het innovatieprogramma Energie & Klimaat 
binnenkwamen, ontvingen 15 projectconsortia goed nieuws. Zij ontvingen subsidie om hun innovatie 
op het gebied van verduurzaming verder te ontwikkelen of in de praktijk te toetsen. Tussen de 
innovaties zitten tot de verbeelding sprekende projecten zoals het hergebruiken van warmte uit 
afvalwater in een bestaande benedenwoning in Den Haag en een uniek laadtegelsysteem voor e-bikes 
en -scooters. Andere innovaties zijn een miniversie van een versnellende bioreactor of een 
membraanloze waterstofelektrolyzer, met een grote impact op het milieu. 

Met de selectie van deze 15 projecten, is de in totaal € 1,6 miljoen door de provincie Zuid-Holland 
beschikbaar gestelde subsidie vergeven. Vanuit het programma wordt regelmatig middels story’s 
inzichtelijk gemaakt welke resultaten er in de projecten worden behaald en wat er tot op heden getest 
en geleerd is. Daarnaast vervullen de fieldlabs een belangrijke rol in de borging en uitwisseling van de 
opgebouwde kennis op projectniveau. Tegen het einde van dit jaar zullen de meeste projecten 
afgerond zijn. Er wordt nu hard gewerkt om de financiering van een volgende ronde van het 
innovatieprogramma rond te krijgen. Verder wordt verkend of de maritieme sector als thema kan 
worden toegevoegd aan het programma en of het thema klimaatadaptatie kan komen te vervallen 
omdat hier een nieuw programma vanuit VP Delta op is ontwikkeld dat dit najaar van start is gegaan.  

Zie https://www.innovationquarter.nl/item/energie-en-klimaat/ voor meer informatie. 

3. Innovatieprogramma Zorgtech:
Binnen Zuid-Holland is de Life Science en Health sector een belangrijke sector met veel potentie, zowel 
als het gaat om het economische perspectief (werkgelegenheid, economische waarde) als het gaat 
om de Health kant. Met toonaangevende medisch centra als (EMC en LUMC), de TU Delft en diverse 
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Hogescholen binnen het werkgebied geeft het kansen om binnen onze provincie verder te innoveren 
op dit thema. Een alsmaar duurder wordende gezondheidszorg vraagt om oplossingen om de zorg ook 
in de toekomst betaalbaar te houden. Innovatie is daarop een belangrijk antwoord. Daarom is in 2019 
het innovatieprogramma Zorgtech van start gegaan. Dit programma is een samenwerking tussen 
Provincie Zuid-Holland, MRDH, InnovationQuarter, TNO en Medical Delta. 

Het programma kent drie sporen waarbij drie doelen worden nagestreefd :
1. Uitvoeren van innovatieprojecten waarmee technologische oplossingen verder worden 

ontwikkeld en/of de implementatie van technologische oplossingen in de gezondheidszorg 
verhoogd wordt.

2. Versterken van het zorgtechnologie ecosysteem in Zuid-Holland
3. Opstellen van een regionale visie en roadmap voor zorgtechnologie. Deze visie en roadmap 

geeft de basis voor een gezamenlijke meerjaren aanpak in Zuid-Holland. Het vervolg van dit 
programma wordt mede hierop gebaseerd.

In het afgelopen jaar zijn op alle drie de sporen stappen gezet en resultaten behaald. 

Door corona is enige vertraging opgetreden in de planning, maar uiteindelijk zijn er 30 aanvragen 
ingediend en 10 vouchers toegekend voor een totaalbedrag van € 600.000. Deze vouchers zijn 
bekostigd vanuit de bijdrage van de MRDH, in totaal € 900.000 is voor het gehele programma.

Daarnaast is in de BCEV van 14 oktober 2020 besloten een extra impuls te geven aan het programma 
door € 250.000 beschikbaar te stellen voor het ondersteunen van technologische innovaties die 
specifiek gericht zijn op het gemeentelijk sociaal domein. Drie extra vouchers zijn verleend.

Na afronding van deze drie sporen is de volgende stap in het programma erop gericht hoe we:
- Het opgezette ecosysteem kunnen bestendigen voor de toekomst
- Het programma verder kunnen opschalen
- Structurele financiering kunnen borgen.   

Stand van zaken
Inmiddels hebben 15 projecten een voucher ontvangen, zoals opvoedrobot Luna. Een overzicht van 
alle lopende en afgeronde projecten is te vinden op de programmasite. In totaal zochten 164 
technologiebedrijven, zorgorganisaties, labs en gemeenten elkaar op en leverden samen een 
projectidee in. Hieruit werden 37 projectconsortia gevormd. 

Wat is er geleerd?
De kracht van het programma zit niet alleen in de financiering, maar vooral ook in het verbinden aan 
de juiste partners en openen van deuren. Er gebeurt veel in het zorgtech ecosysteem. Door dit 
inzichtelijk te maken en krachten te bundelen, wordt het makkelijker te agenderen en financieren. Na 
de eerste twee rondes bleek dat werken vanuit een specifieke gezamenlijke uitdaging uit de zorg, 
meer oplevert dan enkel technologieontwikkeling stimuleren. Barrières zitten vaak in de cultuur en 
kennisborging. Het is daarom goed om een voucherronde rond een gezamenlijk thema te organiseren 
zoals in ronde 3 werd gedaan rondom het sociaal domein. 

In september 2021 heeft de provincie Zuid-Holland € 750.000,- beschikbaar gesteld voor vervolg van 
het innovatieprogramma ZorgTech. Begin 2022 kunnen projectconsortia weer vouchers aanvragen. 
Dit keer waarschijnlijk op de thema’s ‘Gezonde start’ en ‘Gezond ouder worden’. 

Zie https://www.innovationquarter.nl/zorgtech-2/  voor meer informatie. 
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4. Innovatieprogramma Agritech:
Het innovatieprogramma Agritech is het nieuwste programma binnen de MRDH. In de 
bestuurscommissie van 2 december 2020 is besloten tot een bijdrage van € 1  miljoen voor dit 
programma. Dit programma is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, MRDH, 
InnovationQuarter, TNO en Greenport West Holland. Het innovatieprogramma AgriTech richt zich op 
het behouden en versterken van de internationale koploperpositie van Zuid-Holland op het gebied 
van tuinbouw en het creëren van een positie op het gebied van de eiwittransitie. 

Vanuit het programma wordt de toepassing van technologische oplossingen om op duurzame en 
concurrerende wijze, veilige en gezonde tuinbouwproducten te produceren voor Nederland en (West-
)Europa gestimuleerd. Er wordt daarmee geïnvesteerd in de validatie van technologische oplossingen, 
zodat deze wereldwijd vermarkt kunnen worden.

Boogde resultaten:
Financiële ondersteuning van 7-10 projecten middels subsidievouchers, matchmaking en 
samenwerking van 5 projectconsortia, analyse van hoe het aanbod van innovatiecentra beter kan 
aansluiten op vragen in de tuinbouw, 7-10 communicatie uitingen, analyse van de economische 
potentie van Zuid-Holland op het gebied van Eiwittransitie, programmaplan fase III.

Concrete activiteiten:
• Financiële ondersteuning voor samenwerking in projecten (vouchers).
• Aanjagen van samenwerking: verbinden van tuinbouwondernemers, technologieleveranciers 

en andere relevante organisaties, waarbij expliciet ingezet wordt op cross-sectorale 
samenwerkingen en het articuleren van gebundelde vraag.

• Aanjagen van kennisdeling: delen van kennis en leerervaringen opgedaan in (de projecten 
binnen) het programma.

• Verkenning economische potentie van de eiwittransitie.

Stand van zaken:
Bij voucherronde 1 zijn er 40 geïnteresseerden, 15 spreekuren, 18 aanvragen, 2 vouchers toegekend.

Evaluatie
De kwantiteit én kwaliteit van de aanvragen viel wat tegen, met name m.b.t. de businesscase. Uit de 
eerste voucherronde hebben 2 cross-sectorale consortia een voucher ontvangen. Voor de volgende 
ronde in Q1 2022 wordt op 2 december 2021 een dare2cross evenement georganiseerd om nog meer 
partijen cross-sectoraal te verbinden en te laten samenwerken aan tuinbouwuitdagingen.
Voucherronde 2 heeft als beoogde deadline februari 2022.

Verkenning Eiwittransitie: 
De verkenning Eiwittransitie wordt eind november 2021 afgerond. Voorlopige uitkomst laat veel 
economische potentie zien voor een proteincluster in Zuid-Holland op het gebied van fermentatie, 
gecultiveerde eiwitten en plant-based/aquatische eiwitten. 
Zie https://www.innovationquarter.nl/item/agritech/ voor meer informatie.

Conclusie innovatieprogramma’s
Alle programma’s hebben hun eigen dynamiek doordat ze in verschillende regionaal relevante 
sectoren opereren. Maar ook doordat sommige programma’s al jaren lopen en anderen net opgestart 
zijn. Wat zeker is, is dat ze allemaal bijdragen aan de innovatiekracht van onze regio. Wat verder mooi 
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is, is dat de MRDH een aanjaagfunctie heeft bij alle programma’s. We staan als regio aan de start en 
financieren de eerste ronde, daarna neemt (tot nu toe) een regiopartner deze rol over om het 
programma verder uit te bouwen. De programma’s zijn een vruchtbare samenwerking tussen de 
provincie Zuid-Holland, Innovation Quarter, TNO en de MRDH. Wat een mooie bijkomstigheid is, is 
dat sommige ondernemers uit de programma’s als opbrengst niet alleen de doorontwikkeling van hun 
innovatie meenemen, maar ook vervolgfinanciering van investeerders. 



Onderwerp Stand van zaken innovatieprogramma’s 

Bestuurlijk trekker Bas Vollebregt/ Saskia Bruines/Albert Abee

Ter informatie Kennis te nemen van de memo ‘stand van zaken innovatieprogramma’s
Korte inhoud van 
voorstel

De afgelopen jaren heeft de MRDH in samenwerking met Innovation Quarter, Provincie 
Zuid-Holland en TNO vier innovatieprogramma’s opgezet, te weten: SMITZH, Energie 
en Klimaat, Zorgtech en Agritech. Het doel van deze innovatieprogramma’s is om een 
impuls te geven aan duurzame innovatie in Zuid-Holland door het stimuleren van 
ondernemerschap voor maatschappelijke opgaves. De focus van de 
innovatieprogramma’s ligt op het ondersteunen van bedrijven, die op basis van (nieuwe) 
technologieën, innovatieve producten en systemen ontwikkelen en realiseren. Daarmee 
dragen de programma’s bij aan het versterken van de concurrentiekracht van bedrijven 
en zorgen deze voor een toename van werkgelegenheid op alle niveaus. Ook de 
aansluiting bij onderwijs en arbeidsmarkt bijvoorbeeld door het inzetten of opzetten van 
fieldlabs wordt door de innovatieprogramma’s gestimuleerd.

De afgelopen jaren zijn de verschillende innovatieprogramma’s aan bod geweest in de 
Adviescommissie EV. Er is toen besproken wat de opzet van de programma’s is en 
advies gevraagd over deze opzet. Inmiddels lopen de programma’s al enkele jaren, 
daarom is het tijd om te oogsten en stil te staan bij wat deze programma’s de regio 
hebben opgeleverd. In bijgaande memo wordt daarom de stand van zaken op de vier 
programma’s beschreven en heeft als doel u te informeren over de voortgang. 

Communicatie
Bijlagen 1. Memo stand van zaken Innovatieprogramma’s
Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie n.v.t.

Bestuurscommissie 9 februari 2022

Zienswijzetermijn n.v.t
Dagelijks bestuur n.v.t.

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur n.v.t.

Adviescommissie  
Economisch Vestigingsklimaat
1 december 2021
agendapunt 2





Onderwerp Aanpak Digitalisering 2022
Gevraagd 
advies /
Ter informatie /

Advies uit te brengen over de vervolgaanpak van het MRDH programma Digitale 
Connectiviteit:

1. Wat adviseert de AC ten aanzien van het onderbrengen van het programma 
onder de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland?

2. Op welke sporen van de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland zou de MRDH zich 
in 2022 moeten focussen? 

3. Zien de AC-leden vanuit de eigen gemeente aandachtspunten bij deze sporen?
Korte inhoud 
van voorstel

MRDH Programma Digitale Connectiviteit 2019-2021
De MRDH heeft van 2019 t/m 2021 met haar gemeenten en regionale partners, zoals 
de provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter, samengewerkt op zes actielijnen in het 
programma Digitale Connectiviteit. Samen is een sterk netwerk opgebouwd en op alle 
actielijnen zijn resultaten geboekt door verschillende gemeenten. Gemeente Rotterdam 
heeft een belangrijke rol gespeeld in het delen van kennis over verschillende thema’s 
binnen digitale connectiviteit (waaronder 5G, glasvezel, slimme masten) met andere 
gemeenten, zodat deze gemeenten met beperkte capaciteit op het thema digitale 
connectiviteit de positie van ‘slimme volger’ hebben kunnen pakken. Ook zijn een aantal 
projecten gefinancierd die hebben bijgedragen aan het digitale innovatieklimaat van de 
regio, zoals Living Lab Scheveningen en het Delft-on-Internet-of-Things (DoIoT) 
Fieldlab. 

Vervolgaanpak en aansluiting bij Digitaliseringsagenda Zuid-Holland
Er wordt momenteel gewerkt aan de vervolgaanpak van het programma Digitale 
Connectiviteit in 2022. Voorstel is om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de ambities en 
doelen van de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland (zie bijlage). 

Deze agenda is door regionale partners, waaronder  de provincie Zuid-Holland, de 
MRDH, gemeenten en InnovationQuarter, opgebouwd vanuit de lopende initiatieven en 
gedeelde doelen en ambities en in het najaar van 2021 door de Economic Board Zuid-
Holland, waar de MRDH samenwerkingspartner van is, bekrachtigd. Het lijkt dus een 
logische stap om het programma Digitale Connectiviteit vanaf 2022 onder deze agenda 
te laten vallen.  

De Digitaliseringsagenda Zuid-Holland bevat vier sporen die voor een groot deel 
overeenkomen met de zes actielijnen van het programma Digitale Connectiviteit waar 
de MRDH vanaf 2019 aan werkt. Voorstel is om het MRDH-programma voort te zetten 
volgens de vier sporen van de regionale digitaliseringsagenda:

1. Mens Centraal
2. Digitale Connectiviteit
3. Digitale Innovatie
4. Cybersecurity 

Op alle vier de sporen vinden al activiteiten vanuit de MRDH plaats die tijdens de 
vergadering kort toegelicht zullen worden. Binnen het programma Digitale Connectiviteit 
van de MRDH lag de focus op connectiviteit, maar ook digitale innovatie en 
cybersecurity werd al aandacht aan besteed. Andere programma's van de MRDH 
(Digitalisering MKB onder Sterker uit de Crisis en de campusaanpak) hebben 
raakvlakken met het spoor Mens Centraal. Door de nieuwe aanpak onder de 
Digitaliseringsagenda te brengen, kan hier meer samenhang in gebracht worden.

De MRDH zal op de betreffende thema’s (net zoals vorige jaren) voornamelijk een rol 
spelen in het delen van kennis met haar gemeenten. Belangrijk uitgangspunt hierbij is 
dat we gemeenten willen ontzien door het filteren van de enorme hoeveelheid informatie 

Adviescommissie  
Economisch Vestigingsklimaat
1 december 2021
agendapunt 3



die op hen af komt over allerlei thema’s binnen digitalisering. Alle activiteiten van de 
MRDH worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenhang en samenwerking met 
partners in de regio en landelijk, zoals Economic Board Zuid-Holland, de provincie Zuid-
Holland, koplopergemeenten Rotterdam en Den Haag, InnovationQuarter, het Ministerie 
van Economische Zaken & Klimaat en de VNG.

Voor deze nieuwe aanpak vragen wij uw advies:

1. Wat adviseert de AC ten aanzien van het onderbrengen van het programma 
onder de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland?

2. Op welke sporen van de Digitaliseringsagenda Zuid-Holland zou de MRDH zich 
in 2022 moeten focussen? 

3. Zien de AC-leden vanuit de eigen gemeente aandachtspunten bij deze sporen?

Uw advies wordt meegenomen in het vervolgprogramma 2022 dat in december nader 
uitgewerkt wordt en in februari 2022 ter besluitvorming bij de Bestuurscommissie EV 
voorligt.

Communicatie n.v.t.
Bijlagen 1. Digitaliseringsagenda Zuid-Holland (versie augustus 2022)
Gevolgde 
procedure

Bestuurscommissie n.v.t.

Bestuurscommissie 9 februari 2022
Zienswijzetermijn  n.v.t.
Dagelijks bestuur  n.v.t.

Verdere 
procedure

Algemeen bestuur  n.v.t.
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Digitaliseringsagenda Zuid-Holland 

Zuid-Hollandse topsectoren excelleren dankzij uitmuntend digitaal 
vestigingsklimaat 
 

Wat een decennium geleden onvoorstelbaar leek, is nu onontkoombaar. Voorbeelden te over, zoals in het 

Westland: waar een kas vroeger vooral een handige ‘hardware’ truc was om ook buiten het seizoen 

lekkere groenten te telen, is het nu een magneet voor digitale innovatie om sneller, gezonder en meer 

teelt te realiseren. Dat bevordert niet alleen de keuze in de supermarkt, het betekent een scala aan 

nieuwe bedrijvigheid en samenwerkingsverbanden in en om de waardeketen.  

In deze snel veranderende wereld staat Zuid-Holland voor serieuze uitdagingen. De digitaliseringstransitie 

heeft dan ook een ongekende impact op alle sectoren die onze provincie rijk is. Naast verandering van 

typen banen, dreiging van cybercrime en het risico dat niet alle burgers en bedrijven even snel mee 

(kunnen) gaan in de transitie, is digitalisering óók het fundament voor de ontwikkeling van onze economie 

en samenleving. Digitalisering is bovenal een middel om als samenleving steeds efficiënter, duurzamer en 

slimmer om te gaan met beperkte energie, ruimte, arbeid en materialen. Daar is echter wel 

samenwerking en investering voor nodig. 

Met de Groeiagenda Zuid-Holland investeert Zuid-Holland daarom fors in kennis & innovatie, energie, 

mobiliteit, infrastructuur, de maakindustrie en human capital. Daarmee stimuleren we de economische 

groei en zorgen we voor meer banen en betere bereikbaarheid en leefbaarheid van onze regio. 

Digitalisering speelt hierin een grote rol.  

Ter uitwerking van het thema digitalisering binnen de Groeiagenda heeft Zuid-Holland deze regionale 

digitaliseringsagenda opgesteld. Hiermee jaagt Zuid-Holland de ambitie na om alle bedrijven en mensen in 

staat te stellen te excelleren in de digitale economie. We concentreren ons daarbij op de sectoren waarin 

Zuid-Holland sterk is: de haven- en maritieme sector, de tuinbouw, de maakindustrie, lucht- en 

ruimtevaartsector en life sciences & health.  

Deze agenda richt zich op het realiseren van de randvoorwaarden die nodig zijn voor de digitale economie 

van morgen. Met andere woorden: een ondernemer moet ruimte krijgen om nieuwe producten te testen, 

heeft werknemers nodig met de juiste digitale vaardigheden en moet kunnen bouwen op een snel en 

veilig netwerk. Het belang van het goed functioneren van deze randvoorwaarden voor álle sectoren en 

domeinen is niet te overschatten. Om ze werkend te krijgen is samenwerking en afstemming tussen een 

veelheid en verscheidenheid aan sleutelspelers nodig. Dát samenbrengen is waar deze agenda om draait. 

De vier randvoorwaarden die essentieel zijn voor het realiseren van onze ambitie, en waarvan we uit de 

doeken doen hoe we daar als regio aan werken:  

1. Mens Centraal.   

2. Digitale Connectiviteit.  

3. Digitale Innovatie.  

4. Cybersecurity.    

Met deze agenda in de hand werkt Zuid-Holland de komende vijf jaar toe naar de top van de 

internationale ranglijsten. Samen met sleutelspelers realiseert de regio een uitmuntend digitaal 

vestigingsklimaat.   
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1. Mensgerichte transitie: Iedereen doet mee in Zuid-
Holland  

Ambitie: Onze beroepsbevolking kent voldoende mensen die voldoende digitaal vaardig zijn, en blijft de 

top aanvoeren in Europa.1 Daarnaast is Zuid-Holland internationaal gerenommeerd koploper in kennis van 

digitaal/ethische vraagstukken.  

Digitalisering verandert onze samenleving, en de manier waarop mensen daarin meedoen, ingrijpend. 

Vroeger stond je in de rij bij de kassa, tegenwoordig weet de caissière na een seintje van het algoritme of 

jij aan de beurt bent voor een controle van je zelf gescande boodschappen. Niet alleen betekent dat voor 

de caissière dat zij andere vaardigheden nodig heeft dan toen ze achter de kassa zat, het laat ook zien dat 

er op een andere manier wordt omgegaan met het vertrouwen tussen klant en ondernemer. Er is andere 

soft- én hardware nodig in winkels, die op hun beurt is ontwikkeld door bedrijven die 10 jaar geleden nog 

nauwelijks bestonden met werknemers die hun kennis pas in het afgelopen decennium hebben 

opgedaan. 

Dit ene voorbeeld uit velen laat goed zien hoe fundamenteel anders de mens in de samenleving staat, in 

al zijn rollen. Hij heeft andere en voortdurend veranderende kennis en vaardigheden nodig. Maar ook  

vertrouwen, aansprakelijkheid/verantwoordelijkheid en ethiek zijn essentieel bij het toepassen van 

nieuwe technologieën in de maatschappij, en de acceptatie daarvan door de samenleving, als ook zaken 

als intellectueel eigendom van tech en data en de machtsverhoudingen tussen overheden, bedrijven, en 

het individu.  

Het is essentieel digitalisering en innovatieve technologieën te blijven zien als middelen om 

maatschappelijke en economische doelen te bereiken, waarbij de mens en samenleving centraal staan. De 

snelheid waarmee digitalisering zich ontwikkelt vereist ook een lange termijn blik. Ontwikkelingen die 

slechts een decennium geleden in de kinderschoenen stonden zijn disruptief gebleken voor hele sectoren 

en hebben ons dagelijks leven permanent gewijzigd. Digitaliseringsinnovaties hebben vaak een grote 

impact op waardeketens. Als één grote speler in een keten een digitaliseringsstap maakt zijn andere 

partijen vaak genoodzaakt hierbij aan te sluiten. En digitalisering is steeds vaker ook tastbaar, waar met 

digitale technologie in de buitenruimte smart city concepten ontstaan die effect hebben op bewoners en 

hun leefomgeving.  

De regio Zuid-Holland heeft met internationaal gerenommeerde kennisinstituten die vanuit een uniek 

multidisciplinair perspectief naar de maatschappelijke vraagstukken van morgen kijken, de kennis in huis 

om het toekomstbeeld te schetsen waarin de digitale transitie ten dienste staat aan de mens en , samen 

met bedrijven en overheden, samen vorm te geven aan dat toekomstbeeld. 

Doelen: 

- Zuid-Holland bouwt met (semi)overheidsorganisaties, kennisinstellingen en bedrijven aan de 

ambitie om het kenniscluster te worden voor thema’s op het snijvlak van digitalisering en vrede, 

recht, veiligheid en ethiek.  

- (Bij)Scholing van digitale kennis en vaardigheden voor Zuid-Hollandse werknemers is de norm. Bij 

regionale innovatieprogramma’s en initiatieven met een digitale component worden werknemers 

die daarmee te maken krijgen hier ook in geschoold.  

 
1 Volgens de Digital Economy and Society Index (DESI) 2020 – key indicator digital skills. Nederland gaat aan kop wat betreft het 

percentage van de beroepsbevolking met zowel ‘above average digital skills’ (58%) als ‘at least basic skills’ (87%). Specifiek binnen de 
beroepsgroep ICT professionals scoort Nederland echter in de middenmoot met 83% ‘above average skills’. Meer data en informatie over 
digitale competenties in Europa is hier te vinden: https://digital-agenda-data.eu/ . 
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- Ondernemers voor wie digitalisering niet vanzelfsprekend is krijgen via speciale programma’s 

handreikingen waarmee verdienmodel en bedrijfsvoering mee kunnen in de tijd.  

Gezamenlijke actie 

Innovatiehub digitale maatschappelijke vraagstukken 

In Zuid-Holland worden kennisnetwerken en platforms voor maatschappelijke digitaliseringsvraagstukken 
aan elkaar verbonden. Zo wordt onze regio de aangewezen hub voor kennis, dialoog en oplossingen voor 
de juridische, ethische en maatschappelijke kwesties die digitale innovatie met zich mee brengt. Zo draagt 
Zuid-Holland bij aan digitale innovaties die vanaf het vroegste stadium rekening houden met hun 
omgeving: ethical by design.   

 Belangrijke initiatievendie dit doel vormgeven zijn:: 
- Leiden Law Park: wetenschap, bedrijfsleven, overheid en burgers komen hier samen om kennis te 

ontwikkelen en te delen op het snijvlak van recht, ethiek en digitale technologie. Het is de missie 

van Leiden Law Park om bij te dragen aan een betere, veiligere digitale samenlevingen een 

grotere publieke acceptatie van digitale technologie. Door de kloof tussen juridisch-ethische 

kaders en de concrete toepassing van digitale technologie te overbruggen. Leiden Law Park 

vergroot de maatschappelijke impact van de deelnemende kennisinstellingen.  

- Creating 010: Creating 010 doet onderzoek naar maatschappelijke transformaties die 

samenhangen met digitalisering en ontwikkelingen in informatie- en communicatietechnologie. 

In haar onderzoek stelt Creating 010 mensen in hun sociale context centraal. Creating 010 doet 

daarom ook onderzoek naar nieuwe modellen die de meerwaarde van netwerken voor burgers, 

instellingen en bedrijven kunnen realiseren.  

- LDE Centre for BOLD cities: Het LDE Centre for BOLD Cities zet data-onderzoek in om bij te 

dragen aan oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Het perspectief van de stadsbewoner staat 

hierbij centraal. 'BOLD' staat voor 'Big, Open and Linked Data.' De eigen verstedelijkte regio, met 

de grote steden Rotterdam en Den Haag, vormt zowel living lab als samenwerkingsgebied. 

- Zuid-Holland AI hub voor vrede, recht en veiligheid: in samenwerking met de NLAIC werkgroep 

vrede, recht en veiligheid bouwen overheidsorganisaties en kennisinstellingen aan een 

community en projecten op het gebied van AI voor vrede, recht en veiligheid. De AI hub Zuid-

Holland doelt o.a. op het vestigen van een aantal Ethical, Legal, Societal Aspects labs, waarin 

bedrijven, kennisinstellingen, overheden en burgers samenkomen om vorm te geven aan AI-

onderzoek met maatschappelijke impact.  

Kennis en vaardigheden bij werknemers - WE IT 
In Zuid-Holland is een mismatch op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat alle vacatures in de 

provincie worden opgevuld door goed gekwalificeerde arbeidskrachten werd juni 2019 het Human Capital 

Akkoord van de Economic Board Zuid-Holland ondertekend. Dat akkoord omschrijft interventies voor de 

periode tot 2024. 

Een van de belangrijkste thema’s binnen het Human Capital Akkoord is digitalisering. Zowel binnen de IT-

sector als in andere sectoren is er een groot tekort aan IT’ers: vorig jaar steeg het aantal IT-vacatures met 

27%. Iedere IT-professional kan momenteel kiezen uit vijf openstaande vacatures. Bovendien krijgen ook 

werkenden in andere functies steeds meer te maken met digitalisering. 

Daarom is er gewerkt aan een deelakkoord op digitalisering. Dat heeft geleid tot een consortium van ruim 

vijftien triple helix partijen: WE IT. Dit consortium zorgt ervoor dat het aantal IT’ers groeit én dat 

werkenden in andere functies vertrouwd raken met IT door opleiden, bijscholen en omscholen. De door 

de partners afgesproken doelen van WE IT zijn: 

o werkenden een ontwikkelperspectief bieden 

o 1.500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden 
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o 100 werkgevers ondersteunen hun arbeid beter te gebruiken 

o 1.500 transities over sector- en regiogrenzen 

Digitale Transformatie van het MKB met Digital Innovation Hub Zuid-Holland 

Met in totaal 80.000 bedrijven3 vormt het MKB een belangrijk onderdeel van de Zuid-Hollandse 

economie. In Zuid-Holland werkt 60% van de werknemers voor een MKB-bedrijf. Naast de koplopers, 

waarbij innovatie en digitalisering in het DNA van de onderneming zit, kent het MKB een grotere groep 

die onvoldoende slagkracht heeft om zelf alle nieuwe digitale mogelijkheden bij te houden, te 

onderzoeken en te implementeren. Om het MKB te ondersteunen is training, coaching, financiering en  

matchmaking nodig. Samen optrekken met andere bedrijven verlaagt kosten en risico’s. In Zuid-Holland 

organiseren we ons daarom vanaf 2021 als een zogenaamde “Digital Innovation Hub” – een hecht 

netwerk van samenwerkende partijen en programma’s met een toegankelijk loket waar een MKB-bedrijf 

kan aankloppen om geholpen te worden met de volgende stap in zijn digitaliseringsopgave. Vaak door te 

wijzen op al bestaande faciliteiten zoals de Datawerf, de HSD Academy of MKB010>Next, maar ook met 

maatwerk oplossingen. 

Zuid-Holland werkt aan: 

- Een Digital Innovation Hub naar het model van het succesvolle SMITZH-programma voor de 

maakindustrie. We verbreden deze om te beginnen naar de tuinbouw sector en de haven- en 

maritieme sector. 

- We sluiten aan bij het initiatief vanuit de Europese Commissie in het Digital Europe Programma 

en streven ernaar te worden benoemd tot European Digital Innovation Hub, om zo ook toegang 

te krijgen tot de ‘best practices’ uit heel Europa. 

2. Digitale Connectiviteit: Zuid-Holland optimaal verbonden 
Ambitie: We bereiken een Europese top-5 positie op digitale connectiviteit en we leveren een belangrijke 

bijdrage aan de positie van Nederland als digitale mainport.4 

De coronacrisis heeft het belang van goede connectiviteit meer dan ooit aangetoond. Waar zorg, werk en 

scholing op afstand tot enkele jaren geleden door een beperkte groep werd gebruikt is het in korte tijd 

verheven naar gemeengoed. De coronacrisis kan een structurele verandering met zich meebrengen in de 

manier waarop we samenwerken. Goede connectiviteit is niet alleen een randvoorwaarde, maar 

inmiddels cruciaal geworden voor onze economie. Op de internationale ranglijsten scoort de digitale 

connectiviteit van onze regio al jaren zeer hoog dankzij brede beschikbaarheid van breedband, een goed 

4G netwerk en de nabijheid van het internet-knooppunt in Amsterdam. Het is nu zaak deze koppositie 

vast te houden nu de best ontwikkelde landen glasvezelverbindingen en 5G netwerken als de norm 

stellen. 

Doelen: 

- Bedrijven en hun medewerkers kunnen in Zuid-Holland op iedere locatie vertrouwen op stabiele 

en snelle internetverbindingen. De snelheid van digitale transformatie van de bedrijven in onze 

regio wordt nergens beperkt door gebrek aan connectiviteit. 

 
3 Bron: aantal MKB bedrijven met 2 of meer medewerkers in dienst 
4 The Digital Economy and Society Index (DESI) DESI | Shaping Europe’s digital future (europa.eu) NL staat in 2020 iop de 6e plek. De 

‘Connectiviteit’ indicator is opgebouwd uit sub (en sub-sub) indicatoren, waarbij NL tov de top-5 het meest achter blijft op ‘internationale 
verbindingen’, ‘broadband prijs’ en ‘uptake mobile broadband’, waarbij ook de beschikbaarheid van mobiele frequenties een bijdrage aan 
de score levert. 

Door de uitrol van glasvezel en 5G te faciliteren en te werken aan hyperconnectiviteit helpen we NL te stijgen op de ranglijst. 
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- De goed ontwikkelde digitale hoofdinfrastructuur in Zuid-Holland maakt onze regio tot een 

aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven die van hoogwaardige internetverbindingen 

afhankelijk zijn. De druk op de infrastructuur in Noord-Holland wordt verlicht. 

Gezamenlijke actie 
Glasvezel en antennebeleid 

Vanuit de Economic Board Zuid-Holland versnellen we de uitrol van 5G en glasvezel in Zuid-Holland door 

te werken vanuit een gemeenschappelijke roadmap en uitgangspunten. Met focus op de gebieden waar 

de meeste economische bedrijvigheid is zoals de kennisknooppunten, maar ook met aandacht voor het 

landelijke gebied waar de dekking nog niet optimaal is. Om alle mogelijkheden van 5G te benutten zullen 

telecompartijen meer antennes moeten plaatsen. Met de Zuid-Hollandse gemeenten stellen we 

gezamenlijke uitgangspunten van het antennebeleid vast en werken we aan eenduidige regelgeving in de 

regio. Waar nodig en mogelijk stimuleren en faciliteren we optimaal het gebruik van antennelocaties en 

andere infrastructuur door meerdere operators. Met de inzet van de Connectiviteit Brigade ondersteunen 

we gemeenten in Zuid-Holland met een team van experts. 

 

Hyperconnectivity en Internet knooppunten 

Connectiviteit is de primaire levensader voor bedrijven. De kwaliteit van connectiviteit naar het Internet is 

daardoor essentieel voor het vestigingsklimaat. Nederland leunt hiervoor sterk op het AMS-IX knooppunt 

in Amsterdam en de internationale zeekabels die daarheen leiden. Voor zowel de regio als voor de 

robuustheid van de digitale infrastructuur van Nederland als geheel zou het een uitkomst zijn als Zuid-

Holland beter verbonden is. Ook de opkomst van ‘edge computing’ maakt het belangrijker om de 

verbindingen tussen netwerken in lokale knooppunten te kunnen leggen in plaats van via Amsterdam. We 

verkennen daarom de vestiging van dergelijke knooppunten en de aanlanding van zeekabels in onze regio 

wanneer kansen hiervoor zich voordoen. 

3. Digitale Innovatie: valorisatie in Zuid-Holland 
Ambitie: Het bedrijfsleven in Zuid-Holland investeert bovengemiddeld in R&D van digitale kennis en 

technologie. Deze kennis stroomt snel door naar concrete economische toepassingen. 

In Zuid-Holland werken onderzoekers en ondernemers binnen kennis- en innovatie-ecosystemen met 

succes aan nieuwe producten voor maatschappelijke oplossingen. Zuid-Holland is de thuisbasis voor veel 

grote bedrijven en innovatief mkb. Daarnaast maken de aanwezigheid van drie topuniversiteiten, diverse 

onderzoeksorganisaties (o.a. TNO), acht hogescholen en vijftien mbo-scholen Zuid-Holland een van de 

meest kennisintensieve regio’s van Nederland. De regio nam in een eerder Europees onderzoek de 4e 

plaats in Europa in op ICT R&D5.  

Deze innovatie successen komen niet snel genoeg terecht bij het brede bedrijfsleven. Het gat tussen de 

digital first koplopers en de achterblijvers in met name klassieke sectoren in Zuid-Holland wordt steeds 

groter. Recente cijfers6 laten zien dat van de totale R&D uitgaven bij Nederlandse bedrijven, slechts 15% 

in ICT R&D is. Hiermee zit Nederland achterin de Europese middenmoot. Inmiddels zijn er verschillende 

regionale innovatieprogramma’s gestart die juist digitalisering in de klassieke sectoren kan versnellen. 

Met programma’s zoals SMITZH (voor maakindustrie), AgriTech (voor tuin- en landbouw) en ZorgTech 

 
5 De Prato G, Nepelski D. Mapping the European ICT Poles of Excellence: The Atlas of ICT Activity in 
Europe. EUR 26579. Luxembourg (Luxembourg): Publications Office of the European Union; 2013. 
JRC85353 
6 Mas, M., Fernández De Guevara Radoselovics, J., Robledo, J.C., Cardona, M., Righi, R., Samoili, S. and 
Vazquez-Prada Baillet, M., THE 2020 PREDICT REPORT Key Facts Report, De Prato, G. and Lopez Cobo, M. 
editor(s), EUR 30305 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-
20790-0, doi:10.2760/291872, JRC121153. 
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vindt gerichte ondersteuning plaats aan bedrijven die willen investeren. Het starten van een regionale 

Digital Innovation Hub kan voor meer versnelling en opschaling van best practices zorgen. (voor meer 

informatie over het belang van Digital Innovation Hubs, zie Mensgerichte Transitie) 

De regionale ambitie van Zuid-Holland kent dan ook twee gezichten: enerzijds onze kwalitatieve 

voorsprong bestendigen en uitbouwen op de digitale innovatie onderwerpen van morgen, en anderzijds 

het bredere bedrijfsleven helpen om versneld digitale transformaties te implementeren. 

Inhoudelijk brengen we een focus aan door ons te richten op de digitale sleuteltechnologieen. Een 

sleuteltechnologie is een technologie die gekenmerkt wordt door een breed toepassingsgebied of bereik 

in innovaties en/of sectoren. Ze zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of 

leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en 

nieuwe markten, het vergroten van de concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. 

Sleuteltechnologieën maken baanbrekende proces-, product- en/of diensteninnovaties mogelijk. 

Sleuteltechnologieën zijn relevant voor de wetenschap, maatschappij en de markt.7 Tot de voor Zuid-

Holland meest relevante digitale sleutel technologieën rekenen we Kunstmatige Intelligentie (AI)8, 

Quantum technologie9 en toepassing van 5G. 

Doelen: 

- Een sterk onderzoeks-ecosysteem, waarin onderwijsinstellingen, kennisinstituten en het innovatieve 

bedrijfsleven samenwerken aan de innovaties voor de opgaven van morgen; dit gebeurt steeds meer 

op campussen, fieldlabs, living labs en andere innovatieknooppunten waar diverse kennis- en 

innovatie-ecosystemen met elkaar worden verbonden. 

- Een economie waarin vernieuwende bedrijven de ruimte krijgen om innovaties succesvol op te 

schalen, bijvoorbeeld door als overheid vaker op te treden als launching customer. 

- Samenwerking in de regio om het brede MKB in de sterke economische sectoren zo snel mogelijk te 

laten profiteren van uitontwikkelde innovaties. 

- Een scherpe focus op technologische (ICT) ontwikkeling waarin we kans hebben leidend te zijn, de 

zogenaamde ‘digitale sleuteltechnologieen’. Overigens zonder de ogen te sluiten voor snel 

opkomende nieuwe technologische kansen. 

 

Gezamenlijke actie 

Quantumtechnologie 
Zuid-Holland huisvest het hart van het Nederlandse quantum-ecosysteem, dat internationaal vooroploopt 

met baanbrekend fundamenteel en toegepast onderzoek naar quantuminternet, quantum computers en 

quantum sensoren. De potentie voor het economisch verdienvermogen en banengroei op basis van deze 

technologie is groot. De voorsprong vasthouden draagt bovendien bij aan technologische en digitale 

soevereiniteit van Europa.  Door het quantum-ecosysteem te ondersteunen trekt er voldoende toptalent 

naar onze regio om economische kansen te kunnen verzilveren, zoals start-up op het gebied van quantum 

software, quantum hardware en cryptografie laten zien. 

Gezamenlijk werken we aan het volgende: 

 
7  MEMO SLEUTELTECHNOLOGIEEN, EZ, NWO, TNO, 28 Juni 2017. 
8 Making AI work in The Netherlands. Zuid-Holland as hub for Data Science & Artificial Intelligence in the 
Netherlands, InnovationQuarter & Birch Consultants, 2020 
9 De impact van quantum. Scenario’s voor de toekomst van quantumtechnologie in Zuid-Holland, Birch 
Consultants, 17 juli 2021 
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➢ We bouwen de voorsprong uit in fundamenteel en toegepast onderzoek naar quantuminternet, 

quantum computers en quantum sensoren door uitvoering van het programma Quantum Delta 

NL, waarvoor uit het Groeifonds een bijdrage van 615 miljoen Euro is ontvangen. 

➢ Waar mogelijk ondersteunen we kansrijke startups en bedrijven die zich op quantumtechnologie 

willen richten met toegang tot financiering, vestiging in de regio en het vinden van partners in het 

ecosysteem. We streven we naar 35 startups en 40 Europese bedrijven in het ecosysteem in 

2027. 

➢ We maken ons sterk voor de positionering van het House of Quantum in Delft als het hart van de 

fysieke Nationale Quantum Campus; een plek waar alle bloedgroepen en disciplines uit het 

ecosysteem samen werken.; 

5G toepassingen 
Voor nieuwe toepassingen, zoals artsen die ambulancepersoneel op afstand assisteren of robots die in 

kassen zelf bepalen welke vruchten rijp zijn om geplukt te worden, moet data razendsnel en betrouwbaar 

worden uitgewisseld. Hiervoor is 5G-technologie onontbeerlijk. De grootschalige uitrol van 5G door 

telecombedrijven zorgt voor een toename van € 46 miljard aan het BBP en voor 970.000 extra banen in 

Nederland in 2025, demonstreert Accenture Strategy in een recent rapport. Een prachtige kans voor de 

economie van Zuid-Holland. Kennisinstellingen, overheden en telecombedrijven slaan daarom de handen 

in elkaar om Zuid-Hollandse bedrijven te helpen de kracht van 5G te benutten. 

Vanaf 2022 zal een snellere 3.5 GHz infrastructuur beschikbaar zijn en later ook de snelste 26 GHz-

infrastructuur. In zeven fieldlabs in Zuid-Holland kunnen techbedrijven nu al met deze nieuwe 

technologieën testen en kunnen de nieuwe mogelijkheden worden gedemonstreerd.  

Op korte termijn leidt dit tot twee actielijnen: 

➢ We organiseren actieve matchmaking tussen techbedrijven en eindgebruikers om samen nieuwe 

5G-innovaties te ontwikkelen en te testen. Waar mogelijk organiseren we stimuleringsgelden om 

de drempel tot 5G-innovatie te verlagen. Zo komt in 2021 €500.000,- beschikbaar voor het MKB 

om in de Zuid-Hollandse fieldlabs te testen. 

➢ We faciliteren de Zuid-Hollandse 5G-fieldlabs met kennisdeling, uitwisseling van infrastructuur en 

verkrijgen van financiering en werken zo actief mee aan een gezond fieldlab ecosysteem. Daarbij 

zoeken we nadrukkelijk ook de samenwerking met initiatieven buiten Zuid-Holland. 

Kunstmatige Intelligentie (AI) 
De regionale potentie voor groei op basis van AI wordt geschat op bijna € 3 miljard aan extra toegevoegde 

waarde in de komende drie jaar. Daarbij worden naar verwachting meer dan 100.000 banen beïnvloed. 

Daarom bouwt Zuid-Holland aan een groeiend en bloeiend AI-ecosysteem: een proeftuin voor AI.  

De regio heeft de handen ineengeslagen in de AI-hub Zuid-Holland, als een van de zeven regionale AI-

hubs gelieerd aan de Nederlandse AI Coalitie. De AI-hub Zuid-Holland focust zich op toepassingsgebieden 

waarop de regio een sterke positie heeft, zoals vrede, recht & veiligheid (ook onder Mensgerichte 

Transitie genoemd), de maakindustrie, haven & maritiem, energie & duurzaamheid en gezondheid & zorg.  

De hub  bouwt gericht aan het versterken van het Zuid-Hollandse AI-ecosysteem en richt zich daarbij op 

de volgende acties: 

➢ Realiseren van verbinding tussen kennisinstellingen, bedrijven en publieke overheden en het 

zichtbaar maken van de potentie van AI van en voor de regio. De AI-hub Zuid-Holland ontwikkelt 

daarvoor o.a. een digitale portaal dat toegang biedt tot het rijke Zuid-Hollandse ecosysteem.  

➢ Bouwen aan multidisciplinaire kennisontwikkeling en versnellen van innovatie (in-AI en met-AI) 

door de Zuid-Hollandse kennisinstellingen (WO, HBO, TNO) met publieke en private 

organisaties.TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden en de twee medische 
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centra hebben een samenwerkingsverband opgezet, het Kenniscluster AI, Data & Digitalisatie, om 

tot nieuwe perspectieven en oplossingen te komen voor grote, maatschappelijke uitdagingen. In 

dit kader bouwen we ook aan uitbreiding van de AI-infrastructuur op de Zuid-Hollandse 

campussen, zoals het House of AI dat de regionale hotspot wordt voor onderzoekers en 

bedrijfsleven om bij elkaar te komen en samen te werken aan innovatie.  

4. Cybersecurity: een stevig vangnet leidt tot onbekommerd 
ondernemen 

Ambitie: Zuid-Holland draagt in belangrijke mate bij aan het bereiken van een top-5 positie op de Global 

Cybersecurity Index voor de Europese regio. Het MKB in Zuid-Hollandse topsectoren bereikt uiterlijk in 

2025 een basis cyberveiligheid. 

Elke organisatie heeft tegenwoordig digitale werkprocessen en slaat belangrijke gegevens en kennis 

digitaal op. Via het Internet is de organisatie letterlijk verbonden met de wereld. We kunnen niet meer 

concurrerend zijn zonder digitale systemen, maar worden daardoor wel kwetsbaar voor nieuwe typen 

criminaliteit. De indicatieve kosten van cyberonveiligheid bedragen in Zuid-Holland zo’n 1,5% tot 2% van 

het Bruto Regionaal Product.  

Een robuuste en veilige ICT-infrastructuur, goede dienstverlening om cyber incidenten te voorkomen en 

te verhelpen, een hoge mate bewustzijn van cyberrisico’s en een ‘cyber-ready workforce’ dragen bij aan 

een goed vestigingsklimaat. Internationaal scoort Nederland al goed op de bescherming tegen 

cyberdreigingen. De grootste winst is te behalen in het MKB: zo’n 20% van het MKB11 wordt jaarlijks 

getroffen door een succesvolle cyberaanval. Daarnaast is er ook winst te behalen op het verbinden van 

alle verschillende cyberinitiatieven die er zijn in de provincie Zuid-Holland. Op basis van de Zuid-Hollandse 

Roadmap Cybersecurity uit 2020 werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan de 

organisatie, verbinding, informatie en faciliteiten om effectief weerstand te bieden aan cyberdreigingen.  

Inzetten op betere cyberveiligheid voor bedrijven in Zuid-Holland levert vanzelf ook kansen voor 

cyberinnovatie en voor cybersecurityondernemingen in de regio. Het kennisniveau is hoog en partijen 

werken actief met elkaar samen in ecosystemen waarin The Hague Security Delta, TNO en TU Delft 

toonaangevende kennispartijen zijn.  

Doelen: 

- Bedrijven in Zuid-Holland implementeren cybersecurity maatregelen in hun bedrijfsvoering. Ze  

zorgen dat hun medewerkers voldoende bewust zijn van cybersecurity risico’s en voldoende 

opgeleid om veiligheidsmaatregelen te kunnen toepassen. 

- Binnen sectoren wordt cybersecurity kennis, informatie en expertise tussen bedrijven 

uitgewisseld zodat ze beter in staat zijn om cyberdreigingen te identificeren en zich hiertegen te 

wapenen. Ook MKB bedrijven hebben toegang tot een (gedeeld) Computer Emergency Response 

Team dat hen bijstaat bij cyberaanvallen. 

- De Zuid-Hollandse cybersecurity sector is een bloeiend ecosysteem van grote bedrijven, MKB, 

start-ups en toonaangevende kennisinstellingen en profiteert van het toegenomen 

risicobewustzijn in de regio.  

 
11 Van vertrouwen geven naar eigen verantwoordelijkheid nemen. De 3 belangrijkste cybersecuritytrends 
voor ondernemer, GfK, 2020. 
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Gezamenlijke actie 
Basisweerbaarheid voor MKB bedrijven 
Nog bij te veel MKB-bedrijven staat de spreekwoordelijke digitale voordeur wagenwijd open. De 

basisbeginselen12 van cyberveiligheid zijn lang niet altijd bekend en worden lang niet altijd toegepast. 

Hierin gaan we ondersteunen. Zo zal The Hague Security Delta een ‘HSD Academy’ starten waar 

ondernemers zich kunnen informeren, medewerkers basiscursussen kunnen krijgen, ICT’ers worden 

bijgeschoold op cybersecurity, en veel kennis en ervaringen worden ontsloten. Met een digitale 

marktplaats maken we het gemakkelijker voor bedrijven om betrouwbare cybersecurity dienstverleners 

te vinden die kunnen helpen om de bedrijfsbeveiliging naar een hoger plan te tillen. 

Ook gaat het LDE-consortium in kaart brengen voor bedrijven welke cybersecurity investeringen voor hen 

slechts ‘nice to have’ en welke echt ‘need to have’ zijn. Om bedrijven beter te ondersteunen in hun 

investeringsbeslissingen.  

Verdichten netwerk cyberweerbaarheidscentra 
Cyberweerbaarheidscentra zijn organisaties van en voor bedrijven in een specifieke sector. Waar veel 

risico’s rondom cyberdreigingen voor alle bedrijven geldt, zijn er toch verschillen per sector –sommige 

sectoren werken bijvoorbeeld met gevoelige persoonsgegevens, terwijl andere sectoren bijvoorbeeld 

vooral waardevolle bedrijfsgeheimen moeten beschermen. Cyberweerbaarheidscentra kennen de 

specifieke uitdagingen en spelers in de sector en helpen aangesloten bedrijven met hun bescherming. Ze 

richten zich met name op  het MKB, aangezien grotere bedrijven doorgaans een eigen 

cyberveiligheidsorganisatie inrichten.  

In de Rotterdamse haven is het Cybersecurity Centrum FERM inmiddels actief. In 2021 wordt er met de 

Greenport West Holland een Cybersecurity Centrum opgericht voor bedrijven in het tuinbouwcluster. De 

ervaringen en lessen gebruiken we om in ieder geval ook de mogelijkheden van een Centrum voor Leiden 

BioSciencepark en voor de Maakindustrie te onderzoeken.  

Innovatieve cyberoplossingen 
In Zuid-Holland zijn naast kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen ook toonaangevende 

cyberbedrijven gevestigd en er vindt dus ook al veel R&D plaats naar effectieve en efficiënte oplossingen 

om cyberdreigingen het hoofd te bieden. De dreigingen nemen echter snel toe en er is behoefte aan 

kortere innovatiecycli om onze technische autonomie en regionale cyberveiligheid veilig te stellen. Er zijn 

veel Europese, nationale en regionale subsidies beschikbaar om innovatie te versnellen, maar het blijkt 

met name voor start- en scaleups moeilijk om deze aan te boren. Onderzoeksinstellingen, bedrijven, start-

ups en scale-ups krijgen daarom hulp met het vinden en verkrijgen van financiële middelen voor R&D en 

innovatie op het gebied van cybersecurity.  

 
12 De 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen, Digital Trust Center, 
https://www.digitaltrustcenter.nl/de-5-basisprincipes-van-veilig-digitaal-ondernemen 
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Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat 
woensdag 6 oktober 2021, 18.00 – 20.00 uur

Digitale vergadering via Microsoft teams

Aanwezig
Voorzitter Karin Kayadoe Midden-Delfland Andre Gebben 
Secretaris Christel Mourik Ellen Snethlange 

Nissewaard -

Albrandswaard - Pijnacker-Nootdorp Saskia Kleewein 

Barendrecht Arno Schippers Ridderkerk Karin Kayadoe 

Brielle Anneke Witte Rijswijk -

Capelle aan den IJssel Cor Schaatsbergen Rotterdam Christel Monrooij 
Jeroen Kolster

Den Haag - Schiedam Robert Bens

Delft Deyar Jaff Vlaardingen Nol Kloosterman 

Hellevoetsluis Mieke Bakker-Mantjes Wassenaar -

Krimpen aan den IJssel Sharon Tollenaar Westland Cor van der Mark 

Lansingerland - Westvoorne Gerrit Plantinga 
Ferdinand den Hoed

Leidschendam-Voorburg - Zoetermeer Hanneke Wortel 

Maassluis Martin Boekestijn 

1. Opening en mededelingen
• Er zijn afmeldingen ontvangen van commissieleden Ed van Santen (Lansingerland) en 

Raymund Zinck (Zoetermeer) 
• Christel Mourik is de nieuwe secretaris algemeen directeur en opvolger van Wim 

Hoogendoorn. 
• Tweede tussenevaluatie GR MRDH – In een nazending hebben de 

adviescommissieleden de reactiebrief van het algemeen bestuur ontvangen. Het AB 
heeft aangegeven dat de adviezen worden gezien als een steun en verrijking van de 
voorgestelde scope en worden waar mogelijk en passend bij de opzet van de evaluatie 
meegenomen in de verdere uitwerking.

• Stand van zaken Strategische Agenda MRDH - Jos Wassens (MRDH) heeft kort 
toegelicht dat het proces rondom het actualiseren van de Strategische Agenda MRDH 
wordt opgestart.

2. Nationaal Groeifonds en Groeiagenda Zuid-Holland 
De stand van zaken van het Nationaal Groeifonds wordt in de adviescommissie toegelicht door 
Jos Wassens (MRDH). 
De Groeiagenda is niet alleen voor het Groeifonds, maar ook voor de samenwerking in de regio. 
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Er is een open uitvraag gedaan zonder criteria. Het is aan de gemeenten om keuzes te maken 
voor relevante projecten. 

Opmerkingen vanuit de adviescommissieleden: 
-Probeer als MRDH coalities te smeden omdat het voor gemeenten individueel lastig is om 
volledige projecten op te zetten. 
-De randvoorwaarde van projecten van minimaal €30 miljoen maakt samenwerking noodzakelijk

3. AB-commissie regionale initiatieven 
In de adviescommissie van 7 april jl. heeft u aangegeven geïnformeerd te willen worden over de 
werking van de AB-commissie. De AB-commissie is opgericht naar aanleiding van een 
themasessie in het Algemeen Bestuur die deels in het teken stond van het traject ‘Investeren in 
de Regio’ en het daarmee samenhangende traject rond het Nationaal Groei Fonds (NGF). De 
AB-commissie richt zich op projecten die een regionaal karakter hebben en die nog niet 
(volledig) in beeld zijn bij de bestuurscommissies of juist de individuele bestuurscommissies 
overstijgen en een integraal karakter hebben. De AB-commissie treedt niet in rollen, taken en 
bevoegdheden van de bestuurscommissies. 

Er wordt afgesproken dat een overzicht van de projecten die besproken worden in AB-commissie 
worden toegevoegd aan de bestuursrapportages. 

4. Sterker uit de crisis
De coronacrisis heeft grote impact op de economie van de metropoolregio Rotterdam Den Haag. 
Met kennis en financiële middelen proberen lokale, regionale en landelijke overheden bedrijven 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Ook de MRDH draagt hier aan bij. De focus ligt op 
samenwerking en het ontwikkelen van projecten, die zowel bijdragen aan het economisch herstel 
na de coronacrisis als aan de transitie naar een nieuwe economie.
Om die reden heeft de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat in 2020 ingestemd 
met de ontwikkeling van projecten onder de noemer ‘Sterker uit de crisis’.
Aan de Adviescommissie wordt nu gevraagd kennis te nemen van de stand van zaken van het 
programma Sterker uit de Crisis en er wordt advies gevraagd over een (mogelijke) continuering 
van het programma in 2022. 

De adviescommissie is positief over de voortzetting van het programma en de daarin opgepakte 
thema’s en projecten, maar vraagt wel meer inzicht in het rendement van de projecten zodra 
deze richting afronding gaan. Het programma draagt volgens de commissie ook bij aan de 
uitdagingen waar gemeenten voor staan post-corona, waarbij voor 2022 wordt geadviseerd om 
de naam van het programma te herzien. 

Betreft de thema’s voor 2022 adviseert de adviescommissie EV de bestuurscommissie EV 
enerzijds de focus te leggen op de bestaande thema’s:

1. Leven Lang Ontwikkelen, gekoppeld aan sectoren waar personeelstekorten zijn;
2. Flexibele productie en productiesoevereiniteit in de maakindustrie, vanwege een te grote 

afhankelijkheid van globale aanvoer- en productieketens;
3. Zorgtech, gericht op gemeentelijke uitdagingen (en daarbij wethouders zorg betrekken)

En anderzijds ook te kijken naar het thema van het levendig en vitaal houden van 
binnensteden, met aandacht voor het delen van best practices. De projecten dienen zoveel 
mogelijk bij te dragen aan de versterking van het vestigingsklimaat en werkgelegenheid. 

5. Vaststellen vergaderplanning ACEV 2022
De vergaderplanning 2022 wordt vastgesteld. 

6. Vaststellen verslag adviescommissie EV 16 juni 2021
Het verslag van de vorige vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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7. Rondvraag
Er wordt een rondje gedaan om van gedachten te wisselen over het fysiek of digitaal 
bijeenkomen. Hieruit volgt dat de voorkeur uitgaat naar fysiek vergaderen (met hybride 
mogelijkheid). De vergadering van 23 februari is de afsluitende adviescommissie voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. De voorzitter vraagt alle leden op 23 februari fysiek aanwezig te 
zijn. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de adviescommissie Economisch 
Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag d.d. 8 oktober 

de secretaris, de voorzitter,

Marjolein Steinebach Karin Kayadoe 
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