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Middelburg,

17 juni

2014

Geachte voorzitter,
Bijgaand treft u ons besluit aan om Stratix Consulting opdracht te verlenen voor een vraagbundelproject in
de gemeente Sluis. Het project betreft een pilot, gezamenlijk met branche verenigingen en de gemeente
Sluis. De resultaten worden eind september verwacht.
Omdat de digitale agenda en de projecten die hierbinnen tot uitvoering komen de aandacht hebben van de
Staten, menen wij er goed aan te doen dit besluit met u te delen.
Conform onze toezegging zullen wij u medio september in de commissie E&M nader informeren over de
stand van zaken inzake de digitale agenda voor Zeeland.
Wij hopen dat u bereid bent om het verslag ter kennisneming door te geleiden naar de leden van Provinciale
Staten.

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

an, voorzitter
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Geachte heer Ter Haar,
Hierbij verlenen wij u opdracht voor het vraagbundelproject SNEL Breedband in Sluis, overeenkomstig uw
aanbieding per email d.d. 28 mei 2014, voor een bedrag van maximaal C 2 7 . 5 0 0 ,  exclusief BTW (BTW
nummer: provincie Zeeland NL001710230B01). De stelpost van C 2 . 5 0 0 ,  kan uitsluitend aangesproken
worden na schriftelijke goedkeuring.
Uw factuur dient u, onder vermelding van ons kenmerk, te adresseren aan: provincie Zeeland, afdeling Eco
nomie en Duurzaamheid, Werkveld Beleid, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, t.a.v. de heer P. Michielsen.
De werkzaamheden omvatten conform uw aanbieding drie stappen. Deze drie stappen resulteren in een
actieplan voor breedband in Sluis met als doel recreatieve en agrarische ondernemers te voorzien van een
breedband aansluiting en in het verlengde daarvan particuliere adressen.
Uw werkzaamheden voldoen aan de volgende randvoorwaarden:
« De werkzaamheden zijn in principe eind september 2014 afgerond. Wij vertrouwen erop dat u de informa
tie bijeenkomsten in Sluis in juni tot uitvoering kan brengen. Hiertoe zullen alle partners zich onder uw
regie inspannen. Na de bijeenkomsten wordt een enquête uitgezet onder alle zakelijke adressen binnen
de agro en recreatie sector.
» Uw onderzoek zal worden uitgevoerd volgens uw aanbieding en offerte d.d. 28 mei 2014.
^ Als eerste aanspreekpunt fungeert de provincie Zeeland. De praktische invulling van de werkzaamheden
worden door u afgestemd met de vier partners in het project, te weten de Recron de ZLTO, gemeente
Sluis en de provincie Zeeland.
De middels dit project verzamelde en verkregen informatie op adresniveau dient vertrouwelijk te worden
behandeld en afzonderlijk te worden gerapporteerd.

