Aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
De heer M.J.M. Verhagen,
Postbus 20101,
2500 EC DEN HAAG
Deventer, 10 november 2011.
Geachte heer Verhagen,
Lokale en regionale overheden worden steeds nadrukkelijker geconfronteerd met steeds zwaardere
economische en maatschappelijke opgaven onder het gelijktijdig afnemen van de beschikbare
middelen. Het is onze stellige overtuiging dat wij met een effectieve inzet van ICT deze uitdagingen
beter en efficiënter kunnen oppakken. Op 17 mei 2011 ondertwitterden in uw bijzijn de G4- en G32gemeenten de Digitale Steden Agenda tijdens de Conferentie Digitale Agenda.nl. Sindsdien zijn de
steden en provincies van Nederland onder aanvoering van Stedenlink aan de slag met het
ontwikkelen van een resultaatgericht uitvoeringsprogramma. We richting ons daarbij op de versnelde
ontwikkeling en een breed gebruik van digitale diensten en infrastructuren die broodnodig zijn om
klaar te zijn voor de toekomst.
In deze brief stellen wij u op de hoogte van de voortgang sinds 17 mei 2011 en onze inspanningen om
samen met gemeenten, provincies, bedrijfsleven en kennisinstellingen te komen tot een concreet
uitvoeringsprogramma. Tevens nodigen wij u uit om op een aantal punten nadere afspraken te maken
over onze gezamenlijke inzet om de gewenste doelen te bereiken.
Sectorale benadering
De Digitale Steden Agenda focust op een zestal maatschappelijke sectoren. Zes Stedenlink-steden
hebben het trekkerschap op zich genomen en zij verbinden nu bestaande en nieuw opkomende
initiatieven met een gelijkgestemde ambitie om in deze thema‟s te investeren. Deze thema‟s en
steden zijn:
Veilige stad
Bedrijvige stad
Groene stad
Onze stad
Lerende stad
Zorgende stad

-

Den Haag
Eindhoven/Helmond
Amersfoort
Tilburg
Deventer
Enschede

In elk van deze thema‟s zijn diverse concrete projecten onderhanden waarin de steden uit de G4/G32
samenwerken met het bedrijfsleven (zowel internationale spelers als lokaal MKB), kennisinstellingen
en andere medeoverheden zoals de provincies. Naast projecten die al op korte termijn (2012) tot
resultaat komen, is er ook aandacht voor een aantal lange lijnen, waarin wordt gewerkt aan meer
fundamentele onderliggende infrastructuren en randvoorwaarden.
Stedenlink verwacht het DSA-uitvoeringsprogramma eind 2011 aan te kunnen bieden, waarna het de
komende jaren als een rolling agenda verder zal worden doorontwikkeld. Bij de ontwikkeling van het
uitvoeringsprogramma is oog voor het aanhaken bij ontwikkelingen binnen de topsectoren zoals
geïdentificeerd door het ministerie, maar ook voor de samenhang met de nationale Digitale Agenda.nl.
Belangrijke rode draden zijn daarin het ondernemingsdossier en het verminderen van de regeldruk,
open data en cloud computing.

Snel internet
Naast deze meer inhoudelijke aanvliegroutes worden in het DSA-uitvoeringsprogramma ook
initiatieven ontplooid om het gebruik, de beschikbaarheid en de inzetbaarheid van bestaande of
nieuwe infrastructuren zoals kabel, ADSL, glas en mobiele verbindingen te verbeteren. Samen met uw
ministerie wordt gewerkt aan een update van de handreiking breedband (de menukaart). In nauwe
samenwerking met de desbetreffende aanbieders worden initiatieven ontwikkeld om de
beschikbaarheid van snel en open internet op het platteland, in de steden en op de bedrijventerreinen
te vergroten. Met name de in Stedenlink vertegenwoordigde provinciale overheden maken zich sterk
voor deze ontwikkeling.
Ketenbenadering
Met het samenstellen van het DSA-uitvoeringsprogramma bemerken wij in toenemende mate dat de
laterale ICT-insteek ons als overheden dwingt tot het opnieuw definiëren van onze rol. We laten de
e
e
20 eeuwse verkokerde structuren achter ons en lopen steeds harder de 21 eeuwse
netwerksamenleving in. Met een daarbij behorende netwerk-overheid. Een kanteling die tal van
nieuwe vragen en uitdagingen oproept. Zo vallen de revenuen van noodzakelijke investeringen om te
komen tot innovatie niet per definitie op de plek waar de investering wordt gedaan; er zijn in sommige
sectoren nauwelijks prikkels om te komen tot vernieuwing of verandering van aanpak; soms is zelfs
sprake van ernstig systeemfalen die (ICT) innovatie belemmert. Wij stellen vast dat gemeenten en
provincies blijken bereid te zijn om over hun eigen schaduw heen te springen en de zoektocht aan
durven gaan om te komen tot fundamentele innovatie in maatschappelijke sectoren met ICT als een
drijvende kracht.
Ontregelen met ICT
ICT is nadrukkelijk benoemd in het convenant „Strategische Economische Samenwerking‟ en de inzet
van ICT levert een bijdrage aan de realisatie van de afspraken in het convenant „Verbetering
dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers‟. Beide convenanten lopen eind 2011 af.
G32 en Stedenlink (waarin ook de G4 met 3 steden vertegenwoordigd is) stellen voor om - als
onderdeel van nieuwe afspraken tussen rijk en gemeenten - samen op zoek te gaan naar wegen om
de samenleving beter te laten functioneren met een massieve inzet van ICT. Wij denken daarbij eerst
en vooral aan een gemeenschappelijke inzet op het Ondernemingsdossier. Door het ontzorgen van
ondernemers met behulp van ICT leggen wij hen zo weinig mogelijk in de weg om hun
ondernemerschap maximaal te kunnen ontplooien. Om te komen tot de gewenste innovaties in de
diverse sectoren van de samenleving zullen we als overheden in de toekomst ICT-innovaties
“disruptive” overwegen in te zetten, teneinde te komen tot het gewenste resultaat. Instrumenten die
daarbij nuttig kunnen worden ingezet zijn bijvoorbeeld het innovatief aanbesteden, het zijn van
launching customer, het aangaan van publiek-private samenwerkingsverbanden, de inzet van fiscale
instrumenten analoog aan die bij de topsectoren en het realiseren van regelvrije zones en/of
branches. In de nieuwe afspraken zou de wederzijdse inzet van mensen en middelen op het
realiseren van de Digitale Steden Agenda/DIA.nl eveneens een plek kunnen krijgen. De afspraken
zouden ook ruimte moeten bieden om op basis van tijdens de looptijd verworven inzichten nieuwe
elementen op te nemen.
Tenslotte
De gewenste (ICT)innovaties blijken keer op keer lastig te regelen vanuit Brussel of Den Haag, maar
behoeven verankering in de lokale en regionale gemeenschappen. De G32 en Stedenlink nodigen u
uit samen op weg te gaan om de gewenste doelen te bereiken.
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