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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief De Staat van Zeeland 2017

Geachte heer/mevrouw,

Eens per 4 jaar wordt in opdracht van de Provincie Zeeland ‘De Staat van Zeeland’ 
gemaakt. Onlangs is ‘De Staat van Zeeland 2017’ verschenen. Het rapport is opgesteld door 
het Zeeuws Planbureau en bevat een brede analyse van hoe Zeeland ervoor staat. Daarbij 
zijn –waar mogelijk- de cijfers van 2017 vergeleken met die uit 2009 en 2013. 
Bijgevoegd treft u het rapport. Het rapport biedt handvatten voor het bepalen van onze 
‘strategische prioriteiten’ en we kunnen de analyses een plek geven in onze (lokale) 
beleidsproducten.

Het rapport geeft naast feitelijke cijfers ook een interpretatie daarvan. Zo staat in het rapport 
een pleidooi voor de stad: investeer in de stad en iedereen (stad en platteland) profiteert 
daarvan. De oproep richting de provincie is om naar Zeeland als geheel te kijken, keuzes te 
durven maken, en vanuit een gezamenlijk belang samen te werken.
Verder signaleert het rapport kansen voor de stedelijke agglomeratie Middelburg/Vlissingen. 
Voorwaarde is wel dat Middelburg en Vlissingen zich als één stedelijke regio profileren.

Het Zeeuws Planbureau verzorgt een (interactieve) presentatie voor gemeenten, instellingen 
en bedrijven om de analyses en inzichten ook op lokaal niveau te laten landen. Ook de 
Vlissingse raadsleden zullen voor een bijeenkomst worden uitgenodigd. Deze bijeenkomst 
moet nog worden gepland.



Blad 2 behorend bij 827964 / 829684

De uitkomsten van het rapport betrekken we bij het bepalen van onze strategische keuzes 
(in 2018 gaan we een strategische agenda opstellen) en bij de inhoudelijke beleidsvorming
op diverse beleidsterreinen.

We gaan ervan uit 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




