
 

 
 

 
 

Motie Digitale Innovatie 2.0 
 
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 15 november 2019, 
 

Constaterende dat: 
 

• In 2012 een grote meerderheid van Provinciale Staten instemde met de motie1 om een 
Zeeuwse Digitale Agenda op te stellen. Dit heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een 
vast-draadloze breedbanddekking in Zeeland. In de afgelopen jaren de provincie en Zeeuwse 
gemeenten subsidie hebben verstrekt om heel Zeeland aan snel internet te helpen.2   
 

• Door marktpartijen continu geïnvesteerd wordt in het verbeteren van netwerken in Zeeland en 
de investeringen in glasvezel in onze provincie inmiddels in een stroomversnelling komen.3 
 

• Diverse kennis- en innovatienetwerken – door de provincie ondersteunt via Campus Zeeland 
– werk maken van digitalisering binnen hun sector.  
 

• De provincie verder met onder meer het digitale platform https://www.zeelandlandinzee.nl/, 
het Open Data Portaal Zeeland4 en ondersteuning van Dockwize en Impuls Zeeland goede 
stappen zet om digitalisering binnen onze provincie te bevorderen.     

 

Overwegende dat: 
 

• Het belang van ICT-toepassingen in voor Zeeland belangrijke sectoren, zoals de zorg, de 
agrofoodsector, de recreatieve sector, de industrie en transport & logistiek, almaar toeneemt. 
 

• Alle sectoren bij de digitale transformatie met dezelfde vraagstukken te maken hebben en er 
behoefte is aan verdieping en kennis over praktische toepassing van nieuwe technologieën. 
Daarvoor met steun van de provincie Smart Gate5 is opgericht. 
 

• De Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2018-20216 diverse kansen biedt voor Zeeland, 
bijvoorbeeld om de digitalisering in het Zeeuwse MKB te versnellen Ditzelfde geldt voor het 
recent – mede door het IPO ondertekende – Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023.7 
 

• Binnen de EU digitalisering hoge prioriteit heeft en dit ook in de volgende meerjarenbegroting 
vanaf 2021 naar verwachting terug te zien zal zijn. Er kansen liggen als we hier als Zeeland 
tijdig op anticiperen.    

 

Zijn van mening dat: 

 

• De economie en leefbaarheid van Zeeland gebaat is bij een vooroplopende, gezamenlijke 
aanpak en breed gedragen Zeeuwse visie op digitalisering in Zeeland. 

 

 
1 https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1201476  
2 https://www.zeeland.nl/economie/snel-internet-buitengebied  
3 https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/kabel-versus-glas-de-strijd-om-de-zeeuwse-
internetklant~a196a058/  
4 https://dataportaal.zeeland.nl/dataportaal/srv/dut/catalog.search#/home  
5 https://www.smart-gate.nl/  
6 https://www.nederlanddigitaal.nl/  
7 https://www.topsectoren.nl/innovatie/documenten/kamerstukken/2019/november/12-11-19/kic-2020-
2023  
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Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
 

• Samen met het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen te komen tot een Zeeuwse 
Actieagenda Digitale Innovatie 2.0  

• Hierbij landelijke en Europese ontwikkelingen te betrekken en kansen te benutten.   

• In het bijzonder ondernemers te stimuleren om verder werk te maken van digitalisering.   
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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