Vraag
aan Gedeputeerde Staten

Nummer
3541
Onderwerp
Artificiële Intelligentie
Ter voldoening aan artikel 49 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van Provinciale Staten, deel ik u mee, dat de leden van
Provinciale Staten E.N.W. Hoogland en E.F.A. Zevenbergen, d.d. 12
augustus, bij mij de volgende vragen hebben ingediend:

Toelichting
De VVD onderstreept de relevantie van ontwikkelingen op het gebied van Artificiële
Intelligentie (AI) die de komende jaren de welvaart en het welzijn van Nederland in het
algemeen en Zuid-Holland in het bijzonder in hoge mate zullen beïnvloeden. Zo geeft
McKinsey’s rapport; “Modelling the impact of AI on the world economics” van sept
2018 aan dat AI een extra economische groei kan opleveren van 20 tot 25%van BBP.
In de “Position Paper; Algoritmen die werken voor iedereen”, d.d. 18 juli 2019, van de
Nationale Taskforce Artificiële Intelligentie geeft aan dat slechts 4 Europese bedrijven
behoren tot de top 100 wereldwijde AI-startups. Daarvan is geen enkele een
Nederlandse startup. Ook de AI-investeringen in bestaande bedrijven blijft ver achter
bij de rest van de wereld. Tegelijkertijd staat onze excellente wetenschapspositie
onder druk, kunnen kennisinstellingen de toestroom van studenten niet aan en is de
Nederlandse overheid in 2019 van plaats 5 naar 14 gezakt op de “Oxford government
AI readiness index”.
In oktober heeft de Nationale Taskforce Artificiële Intelligentie het voornemen om een
Nederlandse AI Coalitie op te richten. De coalitie richt zich op de volgende
gemeenschappelijke doelen: 1) Human Capital, 2) Innovatie en Research, 3) Data
delen, 4) Maatschappelijke acceptatie en 5) Startups en Scale-ups. Momenteel
hebben meer dan 60 partijen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze
coalitie, zich gemeld.
AI-ontwikkelingen stimuleren is pas echt “smart”, vindt de VVD. AI kan vele
oplossingen generen voor Zuid-Hollandse uitdagingen. Denk maar aan de files,
energietransitie, bodemdaling en voldoende zoetwater. Het gaat hierbij niet alleen om
economische maar ook maatschappelijke kansen zoals gezondheidszorg, onderwijs
en veiligheid. Springen we nu niet op deze steeds sneller rijdende trein, dan missen
we onze ticket voor de toekomst.
Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:
1.

Bent u bekend met de “Position Paper; Algoritmen die werken voor iedereen”, d.d. 18
juli 2019, van de Taskforce artificiële intelligentie?

2.

Bent u het eens met de stelling: “Het is essentieel om grip te houden op de
toepassingen van AI en autonoom te kunnen blijven opereren op gebieden van
economisch en maatschappelijk strategisch belang?” Zo niet, waarom niet?
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3.

Heeft de Provincie al interesse getoond en zich al aangemeld om deel te nemen aan
de Nederlandse AI-coalitie? Zo niet, heeft zij wel dat voornemen? Zo niet, waarom
niet?

4.

Is de provincie bereidt om Startups en Scale-ups te ondersteunen c.q. te stimuleren
om te investeren in AI? Zo niet, waarom niet?
Toelichting
In de “Position Paper; Algoritmen die werken voor iedereen”, d.d. 18 juli 2019, van de
Nationale Taskforce Artificiële Intelligentie, staat dat er wordt gewerkt aan een AI-hub
rondom veiligheid in Den Haag en rondom mobiliteit in Rotterdam.

5.

Is de Provincie betrokken bij de ontwikkelingen van een AI-hub rondom veiligheid in
Den Haag en de een AI-hub rondom mobiliteit in Rotterdam? Zo niet, waarom niet? Zo
ja, kan PS over de voorgang van deze initiatieven worden geïnformeerd?

Den Haag, 13 augsutus 2019
De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland,
drs. J. Smit

