
Geachte leden van PS, 
 
Graag nodig ik u uit voor een informatiesessie over “De moderne digitale provincie”. Een bijeenkomst 
die voor u allemaal relevant is, omdat de voortgaande digitalisering en de hiermee toenemende 
beschikbaarheid van data gevolgen hebben voor de rol van de provincie en de manier waarop we 
onze maatschappelijke opgaven aanpakken. 
 
Naast de veranderingen in het ruimtelijke landschap, is er een andere zeer bepalende verandering 
gaande: de digitale transitie. Door de toenemende hoeveelheid data en nieuwe technologieën om 
fenomenen te meten en analyseren, begrijpen we de wereld steeds beter. Digitale middelen, data en 
modellen helpen de provincie om kosten te besparen in de uitvoering, beter en transparanter keuzes 
te maken en beter samen te werken met andere overheden, burgers en partners. Maar om deze 
digitale kansen te benutten, moet een provincie wel over de juiste organisatie, competenties en 
werkwijzen beschikken. 
 
In het boek “De moderne Digitale Provincie” beschrijft Jaring Hiemstra (Hiemstra & De Vries) de 
huidige digitalisering in de twaalf provincies. En dan hebben we het niet over ICT-middelen op het 
provinciehuis, maar over de manier waarop we digitale middelen (zoals sensoren) en data inzetten 
om beter en professioneler aan onze opgaven te werken. Jaring zal tijdens deze informatiesessie zijn 
bevindingen met ons delen op een laagdrempelige en toegankelijke manier. Zonder dat het een 
technisch verhaal wordt. Daarnaast geeft hij een doorkijkje van het project waar we op dit moment 
samen aan werken: een verkenning van de mogelijke rollen van de provincie in het digitale landschap 
en de implicaties hiervan. Want als bedrijven in de ‘platformeconomie’ een steeds betere 
informatiepositie hebben in onze opgaven door eigen data te gebruiken en voorspellende algoritmen 
te ontwikkelen, wat betekent dat dan voor onze rol en het maatschappelijk belang van die digitale 
instrumenten? Welke uitdagingen en dilemma’s komen hieruit voort? En welke competenties 
moeten we als provincie in huis hebben?  
 
Deze informatiesessie legt de basis voor twee werksessies waarin we de verkenning in 
ambitieniveaus van de provincie en de implicaties daarvan voor de provincie verder willen 
bediscussiëren. Uiteindelijk leidt dit traject tot het kiezen van een ambitieniveau op het gebied van 
digitalisering en data in ons beleid en ten opzichte van commerciële digitale partijen in de 
buitenwereld. 
 
U bent er toch ook bij? 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Robert Strijk 
 


