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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief: aanjaagregeling Zeeland in Stroomversnelling

Geachte heer/mevrouw,

Het Advies van de Commissie Balkenende heeft het afgelopen jaar de politieke en bestuurlijke 
agenda in Zeeland nadrukkelijk beïnvloed. De analyse en voorgestelde oplossingsrichtingen 
van de commissie kregen brede (h)erkenning in Zeeland. Zeeland heeft het advies als 
strategische agenda opgepakt en is de bestuurlijke proeftuin "Maak verschil" gestart om de 
bestuurskracht te versterken.

Het advies vormde ook de basis voor partijen uit de 3 O's (ondernemers, onderwijs/onderzoek 
en overheden) om te komen tot concrete uitvoeringsklare projecten. Dit is in goede onderlinge 
samenwerking tussen diverse partijen in (en zelfs buiten) Zeeland met veel energie opgepakt.

Het resultaat van deze inspanningen is samengekomen in het “Investeringsprogramma 
Zeeland in Stroomversnelling". In de gezamenlijke brief van de VZG en de provincie heeft het 
college dit resultaat in 2017 aangeboden gekregen (zie bijlagen met kenmerk 823837 en 
782831). Hierbij is de uitvraag gedaan voor deelname aan een gezamenlijk Zeeuws fonds om 
de economische structuur blijvend te kunnen versterken.

De wethouders Economie uit de VZG hebben dit verzoek concreet gemaakt door de 
gemeenten te verzoeken om bij de begrotingsvoorbereiding 2018 alvast een reservering te 
maken van 1 euro per inwoner. De uitvraag en besluitvorming over een structurele bijdrage zal 
na de verkiezingen plaatsvinden.

Parallel aan bovenstaande uitvraag is een bestuurlijke begeleidingsgroep ingesteld om het 
traject naar de uitvoering verder vorm te geven. Dit heeft geresulteerd in de brief van de VZG 
dd 1 december 2017 (kenmerk 814736) waarin de ‘aanjaagregeling Zeeland in 
stroomversnelling’ wordt gepresenteerd.

Het Vlissings economisch beleid is gericht op de groei van de werkgelegenheid, passend bij 
het Vlissings DNA. Met het fonds Zeeland in Stroomversnelling wordt geïnvesteerd in de 
Zeeuwse economie, Vlissingen maakt hier onderdeel van uit. 



Blad 2 behorend bij 782830 / 823836

Door de aanjaagregeling worden Zeeuwse consortia in staat gesteld te kunnen groeien en 
een rol te kunnen spelen op nationaal en internationaal niveau. Daarbij wordt ingezet op de 
clusters logistiek, industrie, wind op zee, toerisme en zorg en agro- en aquafood. Het 
Vlissings economisch profiel sluit goed aan bij deze clusters.

Daarnaast wordt in de regeling nadrukkelijk de link gelegd met verbeteren van de 
leefbaarheid. De aanjaagmiddelen kunnen worden ingezet voor het versterken van het 
regionale vestigingsklimaat in Zeeuwse gemeenten. Hiermee gaat versterken van een 
aantrekkelijke werk- en woonomgeving hand in hand.

Om deze redenen heeft uw college op 31 januari 2018 besloten bij te dragen aan de 
gezamenlijke aanpak van regionale opgaven en een blijvende versterking van de Zeeuwse 
economische structuur. Deze bijdrage wordt vorm gegeven middels een reservering van 1 
euro/inwoner voor het ' Zeeland fonds'  in de begroting van 2018. In het TPO van 11 januari 
2018 heeft de artikel 12 inspecteur en de toezichthouder ingestemd met deze reservering. 
Daarnaast heeft het college ingestemd met de aanjaagregeling ‘Zeeland in 
stroomversnelling’ ten behoeve van de uitvoering van het fonds.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


