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Inleiding
De digitale infrastructuur is Nederlands derde 'mainport'. Met het aannemen van de motie van Kamerlid Kees
Verhoeven (D66) door de Tweede Kamer staat de Digital Mainport op de politieke agenda. De digitale infrastructuur
krijgt daarmee dezelfde status als Schiphol en de Rotterdamse Haven.

De Digital Mainport is een combinatie van meerdere zaken op onze 'digitale snelweg'. De internet exchange AMS-IX
(een van de grootste internetknooppunten van Europa) is een belangrijk aspect, evenals de uitgebreide digitale
infrastructuur in Nederland. Denk ook aan de aanwezigheid van diverse telecombedrijven die hier hun netwerken
ontsluiten voor het Europese achterland. De afgelopen jaren heeft Nederland zich bewezen als zeer aantrekkelijke
vestigingslocatie voor grote internationale partijen die zakendoen in Europa.

Nieuwe status geeft groeimogelijkheden
De erkenning voor de Digital Mainport betekent dat de digitale infrastructuur op de politieke agenda staat. Hierdoor
ontstaat ruimte voor een economische visie over de verdere ontwikkeling van de mainport. Voor de Rotterdamse
haven en het gebied rond Schiphol bleek dit eerder succesvol. De erkenning en ontwikkeling van de derde 'port' kan
Nederland veel opleveren. Zowel wat betreft de werkgelegenheid, als in het stimuleren van een gunstig
vestigingsklimaat.

Als de overheid bedrijven kan faciliteren in het uitwisselen van dataverkeer vanuit een efficiënt model, ontstaan
dezelfde groeimogelijkheden als voor de bedrijven die zich vestigden rondom de infrastructuur in Rotterdam en
Schiphol. Dat de motie is aangenomen, is daarom ontzettend positief. Nog veel belangrijker is echter dat Nederland
de afgelopen jaren heel voortvarend aan de weg heeft getimmerd met het opzetten en verder ontwikkelen van de
digitale infrastructuur, onder meer met de Amsterdam Internet Exchange en met de professionaliteit van
datacenters in en rond Amsterdam. Om blijvend te profiteren van deze goede connectiviteit en om onze
uitstekende uitgangspositie te behouden en te versterken, is structurele politieke erkenning uiteraard zeer welkom.

EuroCloud juicht motie toe
De leden van EuroCloud zijn organisaties die ofwel hun business hebben in de directe cloudindustrie, ofwel
gebruikers van cloud-toepassingen zijn. Wij juichen de politieke erkenning voor de Digital Mainport dan ook
absoluut toe. EuroCloud-leden zitten immers in het hart van het internet. We zijn allemaal gebaat bij meer
dynamiek en de groei van de Digital Mainport. We willen allemaal optimaal gebruikmaken van de digitale snelweg.
Voor de Nederlandse cloudindustrie is het een goede zaak dat er een breed palet van leveranciers is, dat gebruikers
op allerlei manieren kan bedienen met de juiste oplossingen.

Het aannemen van de Digital Mainport-motie door de Tweede Kamer is een goede eerste stap. Als Nederland in
Europa de voortrekker wil zijn van de digitale economie en hierin een stevige positie wil opbouwen, dan moeten
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wij ook denken aan educatie. Constant meedenken en meedoen in de ontwikkeling van nieuwe technologie vereist
kennis. Dat betekent dat wij onze opleidingen daar op moeten inrichten. De overheid is bij uitstek de partij die
ervoor kan zorgen dat de technische kennis beschikbaar blijft die nodig is om de Digital Mainport verder te
ontwikkelen.

Kenniskloof overbruggen
Om de positie van Nederland als voortrekker in de digitale economie te behouden en te versterken, zal de overheid
meer sectorkennis op moeten doen. Tussen de ambities van de overheid en het kennisniveau zit nog een
discrepantie. Organisaties als EuroCloud, maar ook DINL, DDA en DHPA kunnen een brug tussen overheid en
bedrijfsleven vormen. Op korte termijn zal de overheid met verschillende brancheorganisaties om tafel moeten
gaan om beter te begrijpen waar we nu staan en wat er verder moet gebeuren. Er zijn tal van zaken waar de sector
zich mee bezig houdt en waar men feedback over kan geven. Op het gebied van onder andere educatie en energiemanagement is het belangrijk dat de overheid een duidelijke visie heeft en de industrie ondersteunt bij het maken
van de juiste keuzes die een succesvolle langetermijnstrategie bewerkstelligen.

