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onderwerp Steunbrief onderzoek digitale corridor Westerschelde estuarium

voorgesteld besluit - Onderteken van steunbrief en digitaal verzenden aan KPN
- Gedeputeerde de Bat machtigen steunbrief te ondertekenen 

namens het college van GS 

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding KPN verzoekt Provincie Zeeland een steunverklaring af te 
geven voor een Europese aanvraag voor een onderzoek 
naar de mogelijkheden van een digitale corridor in het 
Westerschelde estuarium. Het betreft de (vaar)wegen en 
de verschillende zeehaven gebieden in zowel Vlaanderen 
als Zeeland. 

portefeuillehouder - portefeuille dhr. Drs. J. de Bat - Digitale Agenda

behandeld door:
afdeling/opgave/programma/project Digitale agenda, themalijn connectiviteit. 
telefoonnummer:
afgestemd met:

Beslisnota GS
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Overwegingen en advies
KPN Zuid Nederland heeft provincie Zeeland gevraagd een steunbrief te 
ondertekenen voor een Europese projectaanvraag voor het “Connecting Europe 
Facility 2” (CEF2). Het study-project is een samenwerking tussen KPN (Nederlandse 
zijde) en Orange (Belgische zijde).  In het geval de aanvraag goedgekeurd wordt zal 
de study een half jaar in beslag nemen. Ondertekening van de steunbrief is 
vrijblijvend en betekent dat de Provincie op geen enkele wijze betrokken is bij de 
uitvoering van het onderzoek. 

Doel is het onderzoeken van een zogenaamde digitale corridor op de waterwegen 
tussen de havens van Zeebrugge, Vlissingen, Terneuzen en Antwerpen met een 
mogelijke uitbreiding betreffende het Schelde-Rijn kanaal en mogelijk het tracé van 
Antwerpen naar Luik aan Belgische zijde. Het gaat hierbij om naadloze connectiviteit 
voor scheepvaart, lage luchtvaart en (eventueel) vervoer over de weg voor 
havenbedrijven, vervoerders, etc., maar ook voor regelgevers en 
infrastructuurbeheerders. 

Het onderzoek sluit aan op provinciale doelen zoals vastgelegd in de Economische 
Agenda en Digitale Agenda. Specifiek gaat het dan om een onafgebroken digitale 
service over de grens heen, de ambities vanuit het NOVI gebied en diverse 
innovatieve pilots op het gebied van havens en logistiek. Hier zijn meerdere 
projecten in uitvoering, zoals autonoom vervoer. 

In het geval de Provincie de steunbrief ondertekend, worden wij gedurende de 
uitvoering van het project (mits geaccepteerd vanuit de EC) in de 2e helft van 2022 / 
begin 2023 geïnformeerd over vorderingen en tussentijdse resultaten om op deze 
wijze ook tijdig te kunnen inschatten of de resultaten van de study en eventueel 
daaruit voortvloeiend vervolg blijven aansluiten bij de ambities en agenda van de 
Provincie. Dit biedt ons de mogelijkheid de uitkomsten te koppelen aan de 
verschillende lopende initiatieven in Zeeland. 

Het Ministerie I&W heeft de steunbrief inmiddels ook ondertekend, welke een 
voorwaarde is voor indieners om een ontvankelijke aanvraag in te dienen. 

Advies: U wordt geadviseerd positief te besluiten en de letter of support te 
ondertekenen, omdat de studie goed aansluit op provinciale belangen en doelen als 
het gaat om economische ontwikkeling van de (Zeeuwse) havens en logistieke 
assen, en het een studie betreft waar verder geen commitment uit voortkomt. 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Ondertekening ondersteund provinciale doelen, zowel op gebied van connectiviteit 
als economische ontwikkeling. 

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
KPN BV dient het voorstel uiterlijk op 22 maart, uiterlijk om 17.00 uur in te dienen. 
Gevraagd is of de ondertekende letter of support, bij een positief college besluit, 
deze dezelfde middag op 22 maart nog elektronisch te versturen. Dit i.v.m. sluiting 
van de CEF2 regeling op 22 maart 2022 om 17 uur. 



Consequenties besluit
Financiële consequenties
Geen. 

Juridische consequenties
Geen. 
De ondertekening is vrijblijvend zonder consequenties. Met de ondertekening geven 
wij aan dat we belang hechten aan het onderzoek en dat het aansluit op provinciale 
doelen en belangen. Wij worden op geen enkele wijze verplicht tot iets of partner van 
het project. 

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing
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LETTER OF SUPPORT (MEMBER STATE AGREEMENT)

(To be filled in and signed by the Member State benefitting from the project and uploaded as part of the application.)

MEMBER STATE 

Ministry: Provincie Zeeland

Department: Economie

Contact person:

Legal address: Abdij 6

Abdij 6

4331 BK Middelburg 

Nederland

AGREEMENT

Name of the project: 5G Estuary

We hereby confirm that: 

1) we agree to the submission of the application YES

Additional comments (optional)

We strongly support and have much interest in the study which intends to define a digital corridor for the transport & 
logistics applications on waterways and (potentially) low altitude aviation. The analysing is to define the needed 
solution for deployment of uninterrupted cross-border coverage with 5G systems in order to provide safe and secure 
high capacity communication network along major inland transport path in North Sea region to allow users and 
objects to remain connected while on the move.

SIGNATURE OF THE AUTHORISED PERSON 

Name and function: Gedeputeerde dhr. drs. J. de bat 

Date of signature: 22 maart 2022

Signature and stamp:

HISTORY OF CHANGES

VERSION PUBLICATION  
DATE CHANGE

1.0 01.09.2021 Initial version (new MFF). 


