’s-Hertogenbosch, 8 maart 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: Actieplan Big Data
Geachte college,
De data gedreven economie groeit snel. In Europa verdubbelen we van 272 miljard euro in 2015 naar 544 miljard euro in
2020. Juist in Brabant, de slimste regio ter wereld met véél technologisch georiënteerde bedrijven, is er volop ruimte om de
kansen van de data-economie te benutten. Op het gebied van slimme gezondheidszorg, voedselveiligheid en -productie,
efficiënt grondstofgebruik, energiemanagement, slim transport en openbaar vervoer, ‘smart cities’ en ordehandhaving staan er
initiatieven op stapel.
Big Data kan voor veel problemen in deze sectoren de sleutel tot de oplossing zijn. Brabantse bedrijven kunnen daar
vervolgens in Europa én wereldwijd succesvol de markt mee op. Het CDA vindt dat we als provincie o.l.v. gedeputeerde Pauli
een goede eerste stap hebben gezet met de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in 's-Hertogenbosch. Concurrentie
m.b.t. Big Data (ontwikkeling) ligt echter in binnen- én buitenland op de loer. Dat vraagt om actie.
Als CDA willen we dat Brabant voorop blijft lopen als het gaat om Big Data. Hiertoe hebben wij het volgende voorstel. Tot 26
april 2017 loopt er een ‘public consultation’ van de Europese Commissie om obstakels voor een snellere ontwikkeling van de
Europese data-economie in kaart te brengen, met de ambitie deze daarna uit de weg te ruimen. Zie https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/public-consultation-building-european-data-economy.
Om ervoor te zorgen dat Brabant én de JADS koploper blijven op het gebied van Big Data in Europa, pleit het CDA voor een
actieplan gericht op:

het actief meebepalen van de Europese agenda (agendasetting);

het optimaal profiteren van nieuwe kennis en initiatieven uit Europa (kennisontwikkeling);

het optimaal profiteren van (nieuw) Europees geld.
In dit kader heeft de fractie van het CDA de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Deelt u het belang van Big Data en de ambitie van het CDA om als Brabant op dit gebied koploper te blijven in Europa?
Indien ja, kunt u het actieplan van het CDA ondersteunen en is het naar uw mening volledig?
Zijn de provincie en de JADS bekend met de ‘public consultation’ van de Europese Commissie?
Over het aspect ‘agendasetting’: gaan de provincie en/of de JADS actief de Europese agenda mede vormgeven,
bijvoorbeeld door een inbreng te leveren t.b.v. deze public consultation? Indien ja, wat wordt deze inbreng?
Over het aspect ‘kennisontwikkeling’: is er al een relatie tussen Brabant en de JADS enerzijds en de Europese Data
Science Academy anderzijds? Indien niet, bent u bereid te faciliteren dat de JADS wordt gepresenteerd bij de startende
Europese Data Science Academy (http://edsa-project.eu/overview/about-edsa/) in Brussel? De JADS en Brabant kunnen
dan optimaal profiteren van de kennis die wordt ontwikkeld bij de European Data Science Academy (en andersom).
Over het aspect Europese gelden: om in Europa Big Data verder te ontwikkelen zijn verschillende financiële middelen
aanwezig. Bijvoorbeeld voor de uitbouw van de noodzakelijke fysieke infrastructuur, om zo de groei van de Big Dataeconomie optimaal te faciliteren. Dit via Europese pilotprojecten in het kader van het EU 5G Action Plan.
Van welke van deze middelen maakt Brabant dan wel de JADS op dit moment gebruik t.b.v. de ontwikkeling van Big Data
in Brabant? Waar ziet u nog verdere kansen? En wat wordt de inzet en/of de doelstelling voor de komende periode?
Naast de Jheronimus Academy of Data Science van de TU Eindhoven en Tilburg University komt er óók een Amsterdam
School of Data Science van de UvA, Vrije Universiteit en Hogeschool van Amsterdam.
Wordt er samengewerkt met dit Amsterdamse initiatief? Indien ja, op welke wijze? Indien niet, waarom niet? Wel of niet
samenwerken kan namelijk effect hebben op Europese geldverdeling.

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Stijn Steenbakkers

