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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 23 oktober 2018 – 63 /
18A;
overwegende dat:
- Brabant zich in een uitstekende positie bevindt om met de topclusters
economische en maatschappelijk kansen te verzilveren in de dataeconomie;
- dataficatie bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke opgaven
als een veerkrachtige arbeidsmarkt, verduurzaming en de
verwezenlijking van een circulaire economie;
- de programmalijn in nauwe samenwerking met triple helix opgesteld is;
- de rol van de provincie gericht is op het verbinden van partijen,
aanjagen en financieren;
- de programmalijn zich op een aantal vergezichten richt op het gebied
van de topclusters high tech en maintenance, life sciences, agrofood en
logistiek/supply chain;
- de provincie start met twee initiatieven die een voorwaarde vormen om
vervolgstappen te kunnen zetten. Het gaat om een eerste uitwerking van
de actielijnen datacompetentie en data delen, voor het vergezicht
hightech/maakindustrie;
- financiële middelen nodig zijn om de gestelde ambities te behalen;
- de handelswijze van de financiële ladder worden gevolgd;
- de investeringen leiden tot een multipliereffect;

besluiten:
1. in te stemmen met de uitwerking van de twee actielijnen datacompetentie en
datadelen en de start van de twee projecten Data Value Center Smart

Industry en Realisatie testomgeving Digitale Fabrieken binnen de
programmalijn D smart data als onderdeel van het reeds vastgestelde
‘Uitvoeringsprogramma innovatie hightech systemen en materialen 20172020, waarin wordt ingezet op dataficatie van de economische topclusters
binnen het Economisch Programma Brabant 2020;
2. de begrotingswijziging ad € 2,55 miljoen vast te stellen voor de begroting
2019, te dekken uit Reserve Investeringsagenda Economische
Structuurversterking 3e tranche.
’s-Hertogenbosch, 14 december 2018
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. J.A. Deneer (plv)
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