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Afdeling
Afdeling
Omgeving en
en Economie
Economie
Omgeving
Uw contactpersoon
contactpersoon
Uw

Gedeputeerde Staten
Postbus 6001
6001
Postbus
4330LA MIDDELBURG
MIDDELBURG
4330LA

J. Buijze
Strategisch adviseur
adviseur
Strategisch

Geachte College,
College,
Geachte

Onderwerp
Onderwerp
Reactie Z4
Z4 op
op advies
advies Commissie
Commissie
Reactie
Balkenende

Doorkiesnummer
Doorkiesnummer
(0113) 249680
(0113)249680

Op 2
2 juni
juni 2016
2016 heeft
heeft de
de Commissie
Commissie Economische
Economische Structuurversterking
Structuurversterking en
en
Op
Werkgelegenheid, onder
onder voorzitterschap
voorzitterschap van
van oud-premier
oud-premier Balkenende,
Balkenende,
Werkgelegenheid,
haar bevindingen
bevindingen gepresenteerd.
gepresenteerd. Wij
Wij vinden
vinden het
het een
een helder
helder rapport
rapport wat
wat
haar
tot actie
actie aanzet
aanzet en
en waarmee
waarmee we
we met
met u
u voortvarend
voortvarend aan
aan de
de slag
slag willen
willen
tot
gaan.
gaan.

Datum
Datum
5 juli 2016
2016
5
Verzonden
Verzonden

“ 7 JULI
JULI 2016
2016
Uw kenmerk
kenmerk
Uw

Dit rapport,
rapport, ‘Zeeland
'Zeeland in
in stroomversnelling’,
stroomversnelling', noemt
noemt vijf
vijf inhoudelijke opga
opga¬
Dit
ven als
als ook
ook diverse
randvoorwaarden waaraan
worden
voldaan dient
dient te
waaraan voldaan
te worden
diverse randvoorwaarden
ven
om de
de toekomstige
toekomstige concurrentiekracht
concurrentiekracht van
van Zeeland
Zeeland ook
ook voor
voor de
de langere
langere
om
termijn overeind
overeind te
te houden.
houden. Hierin
Hierin herkennen
herkennen wij
wij ons.
ons.
termijn
De vier
vier stedelijke
stedelijke gemeenten
gemeenten in
in Zeeland,
Zeeland, verenigd
verenigd in
in de
de Z4, onderschrij¬
onderschrij
De
ven de
de analyse
en aanbevelingen
aanbevelingen van
van de Commissie.
Commissie. Wij
Wij delen
delen het
het besef
analyse en
ven
van urgentie
urgentie en
en onderkennen
onderkennen dat structurele achteruitgang
achteruitgang van
van Zeeland
Zeeland
van
alleen gekeerd
ter hand ne¬
ne
de opgaven ter
gezamenlijk de
kan worden door gezarhenlijk
gekeerd kan
alleen
men.
men.
Het centraal
centraal stellen
stellen van
van inhoudelijke thematiek
thematiek en
en het
het op
op basis daarvan
Het
verzamelen van
van bestuurlijke en maatschappelijke
maatschappelijke kracht,
kracht, toegespitst op
verzamelen
de betreffende
betreffende opgaven, zien wij eveneens
als essentieel onderdeel om
eveneens als
de
succesvol te
te zijn. De
De prioritering en
en een
een scherpe
scherpe focus
focus op
op de kernbelansuccesvol
gen
Zeeland als concurrerende regio dienen daarbij leidend te
te zijn,
van Zeeland
gen van
evenals het
schaalniveau oppakken van
van de inhoudelijke opgave.
juiste schaalniveau
evenals
het op
op juiste

Ons kenmerk
kenmerk
Ons
16UIT02548
16UIT02548

Bijlagen
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De Z4
Z4 is
is bereid
bereid een
een wezenlijke
wezenlijke bijdrage
bijdrage te
te leveren aan
aan het
het versterken van
van
De
de economische
economische structuur
structuur van
van Zeeland
Zeeland als geheel. Dit zien
wij drieledig
zien wij
de
voor ons:
Graag verkennen
verkennen wij
u welke aangrijpingspunten voorhanden
wij met
met u
Graag
zijn om te
te komen
komen tot
tot een
een gedragen
gedragen uitvoeringsprogramma.
uitvoeringsprogramma.
zijn
We onderschrijven dat voor het welslagen van het actieprogramma
We
sa¬
uitvoeringskracht vereist is. Vanuit onze regionale rol, in goede sa
menwerking met de Provincie, zijn wij bereid als Z4 mee te
te denken
denken
over het
invulling geven
geven aan
aan deze
deze uitvoeringskracht.
het concreet
over
concreet invulling

z
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Goes | Afdeling
Afdeling Omgeving
Omgeving en
en Economie
Economie
Gemeente Goes

We bieden de
de schaal
schaal van Z4 aan
aan voor
voor de
de uitvoering
uitvoering van
van opgaves
opgaves die
die
hierbij passend zijn. Naast stedelijke aantrekkelijkheid (wat
(wat tot
nu toe
tot nu
toe
voor de Z4 het drijvende, overkoepelende thema is)
is) zien wij moge
voor
moge¬
lijkheden om
een bijdrage te
te leveren aan
aan bredere
bredere economische
economische en
en
om een
leefbaarheidsvraagstukken.
noodzaak tot
tot sa
leefbaarheidsvraagstukken. We onderschrijven de noodzaak
sa¬
menwerking
menwerking binnen
binnen en
de Z4
Vanuit de
kunnen we
hier
en buiten Zeeland. Vanuit
we hier
Z4 kunnen
invulling aan geven
door onze aansluiting bij
bij bestaande
bestaande bovenregio¬
bovenregio
geven door
nale en (inter)nationale netwerken aan
te bieden en verder te
te ver¬
ver
aan te
breden.
breden.
Tot slot
tot experimenten
experimenten
wij het
Tot
slot steunen
het advies
advies om
Zeeland te
om in
steunen wij
in Zeeland
komen tot
te komen
met
zijn dan
dan ook
ook verheugd
verheugd
vernieuwende vormen
vormen van
van samenwerking.
met vernieuwende
samenwerking. Wij
Wij zijn
dat
juni jl.
jl. bekend
pilot is
dat 30
is gemaakt
gemaakt dat
toegekend
30 juni
bekend is
dat aan
Zeeland een
is toegekend
aan Zeeland
een pilot
in
het kader
kader van
van het
het rapport
rapport 'Maak
‘Maak Verschil'
in het
studiegroep Open
Verschil’ van
de studiegroep
van de
Open¬
baar Bestuur.
de Provincie
met de
baar
Bestuur. Samen
Provincie en
Samen met
andere partners
zal de
de Z4
zich
en andere
Z4 zich
partners zal
inspannen
dit tot
tot een
te maken.
maken.
een succes
succes te
inspannen dit
Het uiteindelijke
doel, het
het versterken
de regionale
uiteindelijke doel,
concurrentiekracht,
regionale concurrentiekracht,
Het
versterken van
van de
zal
hierbij steeds
steeds leidend
leidend zijn
zijn en
en slimme
slimme bundeling
bundeling van
van kracht
kracht rondom
rondom de
de
zal hierbij
regionale
opgaven het
het middel.
middel.
regionale opgaven
Graag
aan een
een krachtig
krachtig en
en aantrekkelijk
aantrekkelijk Zeeland.
Zeeland.
wij met
Graag werken
werken wij
u aan
met u
Hoogachtend,
Hoogachtend,
Namens de Stuurgroep
Stuuigroep Z4
Z4,
Namens

De
voorzitter,
De voorzitter,
Mr. L.J. Verhuist,
Verhulst,
burgemeester van
van Goes

/

s

Onderwerp
Onderwerp
advies Commissie
Reactie Z4 op advies
Ballonende
Balkenende
Datum
5
juli 2016
5 juli
2016

Uw kenmerk
Uw
kenmerk
Ons kenmerk
Ons
16UIT02548
16UIT02548
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