Zeeland in stroomversnelling
Op weg naar het Actieprogramma voor
duurzame economische groei, regionale
inbedding en bestuurlijke daadkracht

Wat is er gebeurd sinds 2 juni?
•

Het advies van de Commissie Balkenende is in Zeeland goed ontvangen:
– Positieve reacties in media (PZC/Omroep Zeeland)
– Positieve reactie van de SER en Zeeuwind
– Positieve reacties van Zeeuwse overheden (tafel van 15, Z4), met zorgpunt brief
van gemeente Reimerswaal
– Positieve reacties in PS van Zeeland

•
•

Kritische brief van het rijk over voorstel m.b.t. EPZ (aanvullend onderzoek nodig)
Kabinetsreactie positief over inhoud, maar (nu) geen extra middelen beschikbaar

Wat is er gebeurd sinds 2 juni (2)?
• Bestuurlijk experiment/proeftuin krijgt concrete invulling
• Profiel opgesteld voor Zeeland coördinator; inmiddels
beoogd kandidaat benaderd
• Provinciale organisatie/werkwijze aangepast op advies
Commissie Structuurversterking
• Brief namens Zeeuwse partijen gezonden aan
Tweede Kamer (hiermee is tevens invulling gegeven
aan de aangenomen motie in PS)
• Advies wordt meegenomen in komend MIRT overleg
• Veel aandacht voor het advies in week Prinsjesfestival

(Op weg naar) het actieprogramma
Prioritaire acties
1. Smart Delta Resources / circulaire economie / biobased economy
–
–
–

Gebruik maken van wat er al is en bestaande structuren (SDR/Platform Biobased Delta)
Wordt besproken in het MIRT-overleg met minister I&M/stas I&M/EZ/BZK
Krachten bundelen met aangrenzende regio’s

2. Experimenteergebied Energietransitie en Deltatechnologie
–
–
–
–

Veel synergie met actiepunt 1: leggen van slimme verbindingen
Aanbesteding Wind op Zee inmiddels afgerond; gesprek met DONG Energy geweest en voorbereidingen expertisecentrum
m.b.t. maintenance (Energie en water) in volle gang bij HZ
Betrokkenheid diverse instellingen (HZ/Delta-academy, NIOZ, IMARES, RWS, Waterschap ...)
Komt ook aan de orde in het MIRT (ook voor onderdeel getijde-energie)

3. University College for Engineering and Innovation (Bèta College)
–
–

Gebruik maken van bestaande traject; trekker is Paul Bleumink
Discussie over wat te doen met andere onderdelen Campus Zeeland! Ook Delta Academy etc. worden genoemd in advies
Balkenende evenals belang triple helix samenwerking op diverse speerpunten.

4. Havensamenwerking
–
–

Besproken in AB ZSP; Havenbedrijf ZSP neemt initiatief voor verkenning samenwerkingsmogelijkheden
Naast aandacht voor samenwerking tussen havens ook aandacht voor samenwerking tussen bedrijven in de verschillende
havens

5. Gezonde regio en toerisme
–

Verbinden aan Commissie toekomstige Zorg (Van der Veen); toeristische kansen benutten

Actieprogramma: de Randvoorwaarden
1. Experimenteergebied bestuurlijke vernieuwing:
–
–

pilot is toegekend en wordt nu vormgegeven door experimenten te koppelen aan inhoudelijke actiepunten uit het
Advies van de Commissie
Nadere toelichting volgt straks via René Verhulst en Harry van der Maas

2. Zeelandfonds:
–
–
–
–
–

Heeft veel aandacht gekregen in politieke arena en de pers
Maar geld volgt op inhoudelijke plannen
Provincie heeft deel van de ruimte vrijgemaakt in eigen begroting
Rijk heeft (nog) niets toegezegd en wacht op concrete business-cases/verzoeken
Nagaan samenwerkingsmogelijkheden ROM’s (Impuls/BOM/IQ ..)

3. Aantrekkelijk Zeeland:
–
–

Belangrijke rol voor overheden (gemeenten/provincie)
Naar een samenhangende leefbaarheidsagenda

4. Provinciefonds: discussie met IPO en Kabinet loopt
5. EPZ/toekomst kerncentrale: wachten op uitkomst onderzoek Roland Berger

Hoe gaan we dit uitvoeren?
• We willen toe naar een “Taskforce Structuurversterking”: vz. wordt de Zeeland coördinator.
Inrichting ervan na aanstelling van de Zeeland coördinator.
• Tafel van 15 heeft advies vastgesteld als “strategische agenda”
• Rondom het bestuurlijk experiment Maak verschil is er al een ‘stuurgroep’ gevormd die zorgt dat
dat aspect snel vorm krijgt en verbonden blijft aan het Actieprogramma Structuurversterking
• De Provincie heeft inmiddels een Programmamanager Structuurversterking benoemd om er extra
aandacht aan te geven binnen Zeeland e.o. Deze programmamanager is de regionale counterpart
van de Zeeland coördinator en beoogd secretaris van de taskforce i.o. voor voortgangsbewaking
• Binnen de provinciale begroting is prioriteit gegeven aan het actieprogramma van de commissie
Structuurversterking.
• Uitvoering zal versterkt worden via de nieuwe werkwijze om ‘opgave-gericht te gaan werken’. Dit
zal in nauwe afstemming met het vervolg op het actieprogramma plaatsvinden.
• Klankbordgroep wordt omgevormd naar Stakeholdersoverleg dat 2 x per jaar bijeen gaat komen
• Zeeland coördinator en taskforce (triple helix) voor voortgangsbewaking
• Duo’s / trio’s per actie: aansluiten op wat al loopt in sommige gevallen; soms ook nieuwe punten
met nieuwe trekker(s) nodig.
• Toewerken naar Zeeland deals

