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VVD

Ruimtelijke ontwikkeling, 
Digitalisering van de overheid, 

gebruik open data overheid

Digitale infrastructuur Digitale infrastructuur Digitale infrastructuur Digitale bereikbaarheid en big 
data-analyses bij mobiliteit en 

energietransitie 

Gebruik open data door 
overheid

Focust op smart mobility. Erkent 
economische- en werkkansen van 

digitalisering. Koppelt het aan digitale 
veiligheid.  

X
Digitalisering van overheid, 

digitale bereikbaarheid, digitale 
veiligheid, gebruik open data 

overheid. 

Digitale bereikbaarheid X. Enkele zin gebruik open 
data 

Smart mobility, experimenteren 
digitale democratie, gebruik open 

data door overheid. 

x

CDA

Gebruik open data door 
overheid

Digitale infrastructuur

X

Erkent impact digitale revolutie 
op leefomgeving. Werkt aan 

smart cities en slimme dorpen. 
Besteed aandacht aan living labs 

Erkenning digitale revolutie, 
actieve ondersteuning bj 

nieuwe techbologieën (big data, 
virtual reality, blockchain etc. )

 Erkent kansen en 
uitdagingen digitalisering. 

Gebruik data in 
provinciebeleid wordt 

gestimuleerd. 

X

Actieve houding in transport en 
mobiliteit. Digitalisering van de 
overheid en het delen van data 
voor economische doeleinden. 

Doelen bij digitalisering op 
gezamelijke ontwikkeling met 

andere sectoren, zoals logistiek, 
haven, land- en tuinbouw, 

energie en zorg.

Nee. Digitale 
bereikbaarheid

X. Enkele zin smart mobility Smart mobility. Investeren in 
slimme en innovatieve 

verkeersoplossingen. Nog niet 
concreet en er is geen koppeling 

met ruimtelijke ontwikkeling. 

x

CU X X

Digitale infrastructuur

X X X X X X X X

Actief, volwassen opstelling, 
meegaandin de tijd en efficiëntie 

behalen waar mogelijk is. Oog 
voor bewaking van publieke 

waarden.

x

D66

Benoemt digitalisering

X

X. Enkele zin digitale 
bereikbaarheid

Digitale democratie, digitalisering 
overheid, erkent dat digitalisering 

bepalender wordt in directe 
omgeving. Stimuleert innovatie 

en slimme technologie.

Op het gebied van beheer, 
onderhoud en gebruik van 

wegen. Experimenteren met 
drones of publiekapps in 

wegbeheer. Onderzoek naar 
autonoom vervoer.

Stimuleert innovatie en 
slimme technologie. Zet in op 

slimme mobiliteit met doel 
om minder belasting te 

hebben op de leefbaarheid en 
ruimte.  

Erkent gevolgen op samenleving. 
Bereikbaar maken van nieuwe 

technologiën voor iedereen, door een 
overheid die stimuleert en meedoet. 
Verbetering directe leefomgeving. 
Ambitie om dé smart (en schone) 

X

Gebruik open data door 
overheden

Beperkt smart mobility, 
te weingi voor een 
koppeling met de 

ruimtelijke ontwikkeling. 
Digitale infrastructuur en 

digitale veiligheid. 

X

X. Enkele zin over het gebruik van 
open data

x

PvdA

X. Noemt behoefte 
samenhangend beleid 

digitalisering, gaat er verder 
niet op in. 

X. Enkele zin digitale 
infrastructuur

Nee. Digitale vaardigheid in 
onderwijs en voor ouderen, 

digitale middelen voor 
ouderen, digitalisering van 

overheid.

Digitalisering bij onderwijs,  zorg 
en natuurbeheer. Digitalisering 

van overheid. X

Erkent technologische 
ontwikkelingen, stuurt op 

belang van burger en  
voorbereiding op 

''hoogtechnologische 

X X X

Beperkt smart mobility. 
Te weinig voor een 
koppeling met de 

ruimtelijke ontwikkeling. 
X X

x

GroenLinks X X X

 Slim energienetwerk (smart 
grids) voor elektrische auto's

X X

Benutten maatschappelijke en 
economische kansen van digitalisering 

X X

X. Enkele zin over het 
gebruik van open data

X

Gebruik open data door overheid. 
Zo min mogelijk gegevens worden 

opgeslagen en waar mogelijk 
geanonimiseerd.  Helder 

onderscheid tussen wat privaat 

x

Partij van de Dieren
X  ''provincie maakt zo veel 
mogelijk gebruik van open 

data''. 

X  ''provincie maakt zo 
veel mogelijk gebruik 

van open data''. 

X  ''provincie maakt zo veel 
mogelijk gebruik van open 

data''. 

X  ''provincie maakt zo veel 
mogelijk gebruik van open data''. 

X  ''provincie maakt zo veel 
mogelijk gebruik van open 

data''. 

X  ''provincie maakt zo veel 
mogelijk gebruik van open 

data''. 

X  ''provincie maakt zo veel mogelijk 
gebruik van open data''. 

X  ''provincie maakt zo veel 
mogelijk gebruik van open 

data''. 

X  ''provincie maakt zo veel 
mogelijk gebruik van open 

data''. 

X  ''provincie maakt zo 
veel mogelijk gebruik 

van open data''. 

X  ''provincie maakt zo veel 
mogelijk gebruik van open 

data''. 

X  ''provincie maakt zo veel 
mogelijk gebruik van open data''. 

x

SP X X X X X X X X X X X X x
Forum voor 
Democratie

X X X X X X X X X X X X . Gebruik open data) x

PVV X X (online referenda) X X X X X X X X X X x

De partij kijkt naar de ruimtelijke context
De partij benoemd het niet
De pratij benoemd het enkel oppervlakkig

http://www.bnr.nl
https://www.future-city.nl
http://www.stadszaken.nl

