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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief: aanbod Zeeland naar aanleiding van het regeerakkoord

Geachte heer/mevrouw,

In het regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor specifieke regionale 
aandachtsgebieden. Zeeland is expliciet benoemd in het regeerakkoord als een van die 
aandachtsgebieden. De aandacht voor Zeeland in het regeerakkoord is onder meer gebaseerd 
op de analyse van de commissie Balkenende. De afgelopen 2 maanden is de opgave voor 
Zeeland uitgewerkt door de provincie. Daarbij is afstemming gezocht met partners in de regio, 
waaronder gemeenten. In bijgevoegd document: ‘Investeren in een aantrekkelijk Zeeuws 
vestigingsklimaat, Zeeland in Stroomversnelling 2.0’ is het Zeeuwse aanbod verwoord. Het 
rapport (ook wel bekend als de regio-envelop) is 11 januari aangeboden aan Minister 
Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het rapport bestaat uit 3 pijlers: kennis en innovatie, versterking leefbaarheid en versterking 
voorzieningenniveau voor bedrijven. De drie pijlers gezamenlijk dragen bij aan versterking 
vestigingsklimaat en (economische) structuurversterking. Sommige voorstellen zijn snel te 
implementeren, andere voorstellen moeten nog verder worden uitgewerkt. De provincie pakt 
dat graag met de betrokken partijen in de regio op. 



Blad 2 behorend bij 782830 / 823836

Het rapport biedt tal van kansen voor Vlissingen. In de pijler ‘kennis en innovatie’ is 
nadrukkelijk een rol weggelegd voor de Kenniswerf. Op pagina 15 is dat als volgt verwoord: 
‘uitbouw en versterking Kenniswerf voor innovatief ondernemerschap voor studenten, start 
ups en groeiend MKB’. In paragraaf 4.1.2 wordt voorgesteld de regeling ‘aanjaaggelden 
Zeeland in Stroomversnelling’ uit te bouwen. Voor deze regeling heeft de gemeente in de 
begroting middelen gereserveerd. Het TPO is met deze reservering akkoord gegaan. In de 
raadinformatiebrief ‘aanjaagregeling Zeeland in stroomversnelling’ bent u over deze regeling 
geïnformeerd. In de pijler ‘verbetering leefbaarheid’ wordt beschreven dat de negatieve 
spiraal ten aan zien van voorzieningen doorbroken moet worden. Mogelijkheden worden 
gezien op het gebied van mobiliteit (slimme vormen van openbaar vervoer, investeren in de 
veerdienst Vlissingen-Breskens, een uitgekiende planning en instandhouding van 
bovenlokale voorzieningen (zorg, onderwijs, cultuur & sport). De derde pijler richt zich op 
een inhaalslag in het voorzieningenniveau (fysiek en infrastructureel) van bedrijven om 
versneld toe te groeien naar een duurzame economie. Als voorbeeld wordt genoemd de 
implementatie van de Roadmap Delta Recources, verduurzaming bedrijventerreinen, off 
shore ontwikkelingen, ‘central gate’ in het havengebied ten behoeve van duurzamer 
ruimtegebruik, efficiënte logistiek en bevordering van veiligheid en leefbaarheid.

In totaal vraagt de Provincie een bijdrage van € 90 miljoen aan het Rijk. Het Rijk moet nog 
reageren op het voorstel. Deze reactie komt eind maart 2018. De verwachting is dat 
uiteindelijk een lager bedrag zal worden gehonoreerd. Nadat duidelijkheid is over de 
daadwerkelijke rijksbijdrage wil de provincie samen met het Rijk en partners in de regio de 
voorstellen verder oppakken en uitwerken. Cofinanciering moet vooral bij bedrijven vandaan 
komen.

Het is een enorme kans voor Zeeland (en daarmee ook voor Vlissingen) om op deze wijze te 
investeren in het Zeeuwse vestigingsklimaat.

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


