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Inhoudelijk
Aanleiding

De Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) heeft in 2015 het advies
Campus Zeeland! uitgebracht. Op basis van dit advies én het rapport
economische Structuurversterking (Balkenende) is het Masterplan
Campus Zeeland opgesteld.
In samenwerking met de drie O's (Onderwijs/kennisinstellingen,
Ondernemers en Overheden) is het doel de Zeeuwse economische
structuur te versterken: de economische dynamiek, werkgelegenheid
en vestigingsklimaat.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?




Argumenten

De opgave Campus Zeeland! richt zich op het versterken en
innoveren van de Zeeuwse economische sectoren en thema's door
ze te verbinden met hoger- en wetenschappelijk onderwijs enonderzoek zowel binnen als buiten de provincie. Onderdeel van de
opgave is het in stand houden en versterken van een goede
Zeeuwse onderwijs- en kennisinfrastructuur die kwalitatief én
kwantitatief goed aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven. Naast de
versterking van de Zeeuwse economische structuur wordt met deze
opgave ook de economische dynamiek, werkgelegenheid en het
vestigingsklimaat versterkt.

Doelen en effecten

De volgende doelen en effecten zijn opgenomen:

Kennisnemen Masterplan Campus Zeeland!
Instemmen met het voorstel een bijdrage te leveren, bestuurlijk,
ambtelijk en financieel
Hierbij wordt aangetekend dat met dit voorstel geen financiële
bijdrage door de provincie wordt verleend. Voor daadwerkelijke
provinciale bijdragen worden aparte statenvoorstellen voorgelegd.




Realisatie Bèta College;
Goed werkende innovatienetwerken die aan de slag zijn met
concrete projecten gericht op de versterking van de
economische structuur/Zeeuwse sectoren (Havenindustrieel en
logistiek complex; Water en Energie; Agro & food; Toerisme;
Zorg;
 Financieel gezonde en kwalitatief goede onderwijskennisinfrastructuur die aansluit bij de economische sectoren en
het DNA van Zeeland;
 Toename aantal studenten HZ en UCR;
 Aansluiting (MBO) opleidingen bij de vraag van het bedrijfsleven.
Dit is de basis voor de opzet van een effectenmonitor.
De te bereiken resultaten in 2017 zijn:





Een goed onderbouwd businessplan voor het ontwikkelpad
richting bèta College;
Minimaal tien kennis- en innovatienetwerken die volop actief
structureel werken aan programma's en projecten die
vernieuwing aanjagen in vijf Zeeuwse kernsectoren;
Drie tot vier kennisinstellingen ondersteunen om hun
veranderingsplannen te realiseren;
Inzicht geven, via de monitor, of gedan investeringen ook tot
aantoonbare effecten hebben geleid

Controleren

In de jaarrekening

Kosten en dekking

De totale proceskosten in de jaren 2017 tot en met 2019 bedragen
€ 3.800.000 per jaar. In het statenvoorstel Investeringsagenda (PS
van 18 november 2016) wordt voorgesteld een provinciale bijdrage
van € 1,1 miljoen te verlenen.
Daarnaast worden in deze periode investeringskosten geraamd van
€ 45 miljoen met een provinciale bijdrage van € 10 miljoen. Hierover
wordt later een voorstel aan PS voorgelegd met als dekking de
reserve Investeringsagenda.

Na commissiebehandeling

Geen bijzonderheden.

