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Toelichting
Er zijn indicaties dat de ruimtevaartsector (“Space”), waar veel innovatie plaatsvindt, en waarbinnen al
diverse instellingen en bedrijven in Zuid-Holland actief zijn, een aanzienlijk groeipotentieel heeft. De
waarde van ruimtevaart komt vooral buiten het ruimtevaartdomein tot uitdrukking. Dit zijn
maatschappelijke opbrengsten op het gebied van o.a. informatievoorziening, veiligheid, welvaart en
welzijn . In dit verband zijn er aanwijzingen dat er in Zuid-Holland kansen liggen om meer bedrijvigheid
en onderzoek naar onze provincie te halen maar dat de condities om dit mogelijk te maken
onvoldoende aanwezig zijn. Om die kansen te verzilveren is het nuttig een sterkte- zwakteanalyse uit
te voeren en in het verlengde daarvan te onderzoeken of de provincie Zuid-Holland een rol kan
vervullen.
Vragen
Ondergetekende stelt aan het college van Gedeputeerde Staten de volgende vragen:
1. Kunt u aangeven wat nu wordt gedaan om space gerelateerde bedrijven naar Zuid-Holland te
krijgen; Kunt u daarbij aangeven of hiervoor een opdracht bij InnovationQuarter, of bij andere
partijen ligt?
2. Wat zouden hiernaast andere manieren kunnen zijn waarop Provincie Zuid-Holland zelf zou
kunnen bijdragen van het versterken van het space cluster?
3. Zou een verder verdiepend onderzoek kunnen helpen om hier gerichte inzet op te plegen? Zo ja,
bent u daartoe bereid? Zo nee, waarom zou verder onderzoek niet helpen?
4. Indien er geen specifieke opdracht, als bedoeld in vraag 1, met betrekking tot het space cluster is,
bent u dan bereid om een verkennend onderzoek te doen naar de kansen om meer space
gerelateerde instellingen en bedrijven naar Zuid-Holland te krijgen, alsmede te inventariseren
welke voorwaarden moeten worden ingevuld om hierbij succesvol te kunnen zijn?
5. Kunt u in aansluiting op vraag 4 specifiek aandacht besteden aan de rol die de provincie ZuidHolland kan vervullen?
6. Bent u vervolgens bereid om op grond van een dergelijk verkennend onderzoek een beleidslijn te
ontwikkelen in samenspraak met betrokkenen zoals gemeenten en InnovationQuarter en deze
met PS te bespreken?
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