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V1.2

statenstukken

(ingekomen 30 maart 2016)
1.

In hoeverre heeft Gedeputeerde
1.
Staten contact gehad met Vroon nadat
bekend werd dat er moeilijkheden
waren rondom de plannen voor het
vestigen in Terneuzen en wat heeft GS
gedaan om zo mogelijk Vroon als
bedrijf voor Zeeland te behouden?

Zaterdag 5 maart heeft gedeputeerde
De Bat, n.a.v. het artikel diezelfde dag in
de PZC, telefonisch contact gehad met
Vroon. Hieruit volgde een bezoek aan
Breskens op woensdag 9 maart. Vervolgens is op vrijdag 11 maart een door
'Invest in Zeeland' opgesteld overzicht gestuurd met mogelijke vestigingslocaties in
Zeeland. Dit in een poging om Vroon voor
Zeeland te behouden.

2.

Is duidelijk geworden wat eventuele
beweegredenen van Vroon zijn
geweest om een locatie buiten
Zeeland te kiezen?

2.

Vroon wil drie kantoren (Breskens,
Terneuzen en Barendrecht) om efficiencyredenen samenvoegen. Vroon geeft aan
dat voor Breda is gekozen vanwege de
goede verbindingen over weg en met
openbaar vervoer en vanwege het aantrekkelijke leefklimaat. Een aantrekkelijk leefklimaat heeft mede tot gevolg dat hoog opgeleid personeel zich daar sneller met hun
gezin wil vestigen, zodat het aanbod van
hbo'ers en academici daar groter is.

3.

Zo ja, wat zijn mogelijkheden om daar
wat aan te doen als Zeeuwse overheden?

3.

Eén van de mogelijkheden kan het plan
Campus Zeeland! bieden: we creëren bijvoorbeeld met de vestiging van een Bèta
College een kennisinfrastructuur die aantrekkelijk is voor hoger opgeleiden om te
studeren en te wonen in Zeeland. Samen
met de Z4 werken we, mede in dit kader,
aan een aantrekkelijke woon- en leefomgeving (stedelijkheid).

4.

Wil GS deze casus inbrengen als input 4.
voor de Commissie Structuurversterking Zeeland?
Kan GS aangeven of er wellicht conse- 5.
quenties zijn voor de havenontwikkeling in Breskens?

5.

Ja, dit is inmiddels onder de aandacht van
de Commissie gebracht.
Het vertrek van het kantoor van Vroon naar
Breda heeft, voor het zich nu laat aanzien,
geen gevolgen voor de havenontwikkeling
in Breskens.
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