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Kenmerk

Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
College ter kennis: Deelnemen aan het netwerk Amsterdam Smart City
door de twee onderliggende overeenkomsten aan te gaan en de
portefeuillehouder, gedeputeerde Loggen, te machtigen om deze
overeenkomsten namens de Provincie Noord-Holland te ondertekenen”.

1088100-1088106

Uw kenmerk

Op 16 oktober 201 8 ons College van GS besloten om deelnemer te
worden van het netwerk Amsterdam Smart City. Amsterdam Smart City
is een netwerk dat wil bijdragen aan de transitie binnen de
Metropoolregio Amsterdam op vier onderdelen: de Digitale Stad,
Energie, Smart Mobility (inclusief Molility as a Service (MaaS) en
Circulaire Economie. Dit met oog voor participatie van de inwoners en
bedrijven. Daarbij staat het gebruik van data en nieuwe technologie
centraal. Tegelijkertijd is Amsterdam Smart City een publiek-privaat
programma gecoördineerd door de Amsterdam Economic Board,
bestaande uit 1 9 partners. Naast de Amsterdam Economic Board en
mogelijk de Provincie Noord-Holland zijn dat Alliander, Arcadis, Johan
CruijffArena, Royal Haskoning DHV, Gemeente Amsterdam, Hogeschool
van Amsterdam, KPN, Pakhuis de Zwijger, Post NL, Eurofiber,
Amsterdam Institute for Metropolitan Solutions, Gemeente Amstelveen,
Waag Society, Vervoerregio Amsterdam, Nemo, Kennisland en
Gemeente Haarlemmermeer. Kennis wordt gedeeld online via de
community amsterdamsmartcity.com en concreet ook door middel van
diverse evenementen.
Deelname aan het netwerk is relevant voor de Provincie Noord-Holland
omdat het een bijdrage levert aan het behalen van haar
beleidsdoelstellingen op het gebied van data en circulaire economie.
Concreet wordt met deze samenwerking op het gebied van circulariteit
uitvoering gegeven aan de volgende actie. Op 1 0 juli 201 7 heeft u het
Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie vastgesteld, tezamen met
bijbehorende Actieagenda.

www. noord-holland. ni
Kvk nummer 34362354
Btw nummer NL.001 0.03.1 24.8.08
NH 0001

212

Actie 1 .6 van deze agenda luidt dat de provincie “actief partnerships

aangaat met creatieve innovatienetwerken en daarbij kruisbestuivingen
realiseert door office sharing, het delen en versterken van ‘fluïde
netwerken’, het samen organiseren van gerichte
innovatieprogramma’s, incubators, masterciasses, fellowships en/of
contests”.
Daar waar we zinvolle kruisverbanden zien zal ook worden ingezet op
de transitiepaden Smart Mobility (en dan met name Mobility as a
Service) en Energie.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R1M1 Sergkamp
2 bijlage(n)
1. Samenwerkingsovereenkomst
2. Partnershipsovereenkomst
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