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regiodeal North Sea Port District 
 
 
Geachte raad, 
 
Wij informeren u graag over ons besluit dat wij samen met Zeeuwse partners een aanvraag 
zullen indienen voor een nieuwe Regio Deal. Alle regio’s kunnen met een propositie het Rijk 
vragen om een nieuwe deal met de regio te sluiten. Wij hebben hiervoor een samenhangend 
pakket samengesteld dat inzet op onderdelen die -vanuit brede welvaart bezien- 
nadrukkelijk versterkt en versneld moeten worden. Deze aanvraag is een mooi 
samenwerkingsresultaat van vele partners, waaronder de Economic Board Zeeland, de 
Cultural Board Zeeland, het OZO, het North Sea Port District1, provincie Zeeland, de 
gemeenten Borsele, Vlissingen, Terneuzen en andere betrokken partijen waaronder de 
onderwijsinstellingen (zoals HZ). Het Rijk besluit begin 2023 of Zeeland een nieuwe Regio 
Deal toegekend gaat krijgen.   
  
North Sea Port District 
De aanvraag focust zich op het verhogen van de brede welvaart in en rond het kansrijke en 
kwetsbare grensgebied van North Sea Port District. De nadruk op dit gebied komt voort 
vanuit de opgaven die er in Zeeland zijn op basis van brede welvaart in combinatie met de 
plannen voor het North Sea Port District die reeds door het Rijk (via Novex) ondersteund 
worden. Samen met de partners denken wij dat de inzet waar we om vragen een positief 
effect gaat hebben op zowel het district als de bredere regio waarmee het district 
nadrukkelijk in verbinding staat.  
  
Investeren in wonen, leven en werken 
De bedoeling is om met een nieuwe Regio Deal te investeren in de vestigings- en 
(ver)blijfkwaliteiten en de aantrekkelijkheid van het woon-, leef- en werkgebied. De 
doelgroepen zijn met name de huidige en toekomstige inwoners van de regio en in het 

 
1 Het North Sea Port District is een publieke samenwerking tussen de gemeenten Vlissingen, Borsele, 
Terneuzen, Evergem, Zelzate en Gent en de provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland. De overheden 
hebben met het NSPD als doel om over de grens heen nog intensiever samen te werken rondom 
leefkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid. De NSPD-samenwerking tussen alle partners wordt formeel 
georganiseerd via een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS). 
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bijzonder jongeren en nieuwe (kennis)werkers. Het aantrekken en behouden van mensen in 
Zeeland is één van de sleutels om de noodzakelijke en majeure transities waarvoor het 
North Sea Port District staat succesvol te realiseren. 
 
Sleutelopgaves 
De aanvraag bij het Rijk kent drie sleutelopgaves: 

• Versterken van gezonde leefomgeving door toevoegen van groene kwaliteit en 
positieve gezondheid in binnensteden, koppelingsgebieden en kernen. 

• Aantrekken van talent door innovatie, kennistransfer en cultuurvernieuwing.  
• Vergroten bereikbaarheid van voorzieningen door slimme, landgrens overstijgende 

en duurzame mobiliteit. 
Binnen deze sleutelopgaven speelt grensoverschrijdende samenwerking steeds een 
belangrijke rol. Met de voorgestelde Regio Deal willen we de samenwerking via BGTS North 
Sea Port District verder versterken.  
  
Vlissingen 
In de fase na de indiening werken wij en de andere partners een deel van de programma’s 
in overleg met het Rijk nader uit. We weten daardoor pas later wat deze deal concreet 
betekent. Vanuit Vlissingen beogen we via deze deal onder meer in te zetten op: 

• projecten die bijdragen aan de versterking van de kwaliteit en leefbaarheid in de 
Vlissingse binnenstad (Spuikom, Cultuur Machine fabriek), 

• projecten die bijdragen aan de kwaliteit en leefbaarheid en in het buitengebied 
(Stadslandgoed),  

• het aantrekken van talent door te investeren op de Kenniswerf in kennis- en 
onderwijsinfrastructuur en livinglabs.  

  
Cofinanciering 
De propositie omvat een totale aanvraag bij het Rijk van € 35 miljoen. Binnen enkele 
maanden horen wij of het Rijk positief oordeelt over de aanvraag. Pas bij de toekenning 
vernemen we het bedrag waarvoor het Rijk een Regio Deal zal afsluiten. Het Rijk verwacht 
naast het bedrag dat wordt toegekend een evenredige investering vanuit de regio (minimaal 
vijftig procent cofinanciering). Daarna gaat het Rijk met de regio in overleg over de exacte 
inhoud. Over de precies benodigde cofinanciering per partner kunnen we daarom nu niets 
zeggen. Met de aanvraag spreken wij wel de intentie uit dat we ons inspannen om zorg te 
dragen voor voldoende cofinanciering voor projecten waar wij zelf direct bij betrokken zijn. In 
de meerjarenbegroting van de gemeente zijn al middelen geraamd die ingezet kunnen 
worden als cofinanciering. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan cofinanciering vanuit het 
cascoherstel Machinefabriek en middelen die al gereserveerd zijn voor de ontwikkeling van 
de Kenniswerf en het stadslandgoed. 
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Wij vertrouwen erop dat we u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 

 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 


