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Middelburg, 31 mei 2022

hierbij informeren wij u over het onlangs vastgestelde Uitvoeringsprogramma Digitale Agenda (UDA).
Het UDA is de programmatische uitwerking van de door u vastgestelde 'Verkenning Digitale Agenda'.
De Verkenning Digitale Agenda benoemt vijf thema’s om als provincie regie op te voeren:
•
•
•
•
•

Data ontketenen
Connectiviteit
Innovatie MKB
Dienstverlening
Netwerksturing en - stimulering

In het UDA zijn deze vijf thema’s aanvankelijk naar vier 'Projecten' vertaald waarbij “netwerksturing en
-stimulering” op alle projecten van toepassing is.
Het UDA beoogt een dynamisch programma te zijn dat inspeelt en aansluit op de huidige en
voorzienbare ontwikkelingen op het gebied van digitale transformatie. Het programma vervult daarin
een faciliterende en stimulerende rol, bedoelt om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken en/ of te
versnellen. Daarbij voert de Provincie een bescheiden vorm van regie aangezien veel projecten niet
onder onze directe governance vallen. Wij monitoren de algehele voortgang en acteren per project, in
de samenwerking met de betrokken partners, vanuit onze specifieke rol.
Het voorliggende UDA biedt, voor een periode van 2022-2026, een afgewogen pakket aan projecten
dat in uitvoering zal worden genomen (focusprojecten). Omdat de digitale transformatie en daarmee
het UDA alle maatschappelijke opgaven 'raakt' zijn de benoemde (deel)projecten gerelateerd aan de
maatschappelijke opgaven.
Binnen de looptijd wordt het programma tweejaarlijks gemonitord waarbij onder meer de relatie met de
maatschappelijke opgaven opnieuw beoordeeld wordt.
Door het programma halfjaarlijks te actualiseren blijven we optimaal inspelen op actuele vraagstukken
en ontwikkelingen.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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