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Zeer geachte heer Rutte,
Graag danken we u voor uw toezegging tijdens de Algemene Beschouwingen om opnieuw met Zeeland
in gesprek te gaan. Wij achten het van belang dat dit gesprek plaatsvindt nog vóór het geplande
Algemeen Overleg over het advies van de Commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland
(thans gepland op 12 oktober). Wij maken er graag onze agenda voor vrij.
In de schriftelijke kabinetsreactie op het advies van deze commissie roept u Zeeland op te komen met
concrete plannen voor de structuurversterking en werkgelegenheid. Wij nemen deze handschoen graag
op, en zien ook in de miljoenennota concrete aanknopingspunten hiervoor.
Uw toezegging om in gesprek te gaan, heeft betrekking op 3 onderdelen:
1. De problematiek van de kerncentrale Borssele en de positie van Delta;
2. Het vormen van een structuurversterkingsfonds;
3. Ondersteuning van de oprichting van een tweede University College.
Graag gaan wij alvast kort in op deze zaken. In een gesprek spreken we hier graag over met u door.
1. Kerncentrale Borssele en de positie van Delta
Ten eerste bespreken we graag hoe we aan de uitkomsten van het recent afgeronde onderzoek een
vervolg geven. We willen samen optrekken in het zoeken naar oplossingen. Dit nog voordat het kabinet
een definitief besluit neemt. Inmiddels hebben wij hiervoor een uitnodiging ontvangen en spreekt een
Zeeuwse delegatie op 5 oktober met ministers Kamp en Dijsselbloem.
Hierbij betrekken we graag zowel de positie van Delta als de relatie met het Provinciefonds. Zoals u
wellicht weet, wordt Zeeland momenteel in het Provinciefonds met €10 miljoen per jaar gekort omdat
rekening wordt gehouden met vermeende dividenden van Delta die al jaren geleden zijn weggevallen.
Inmiddels heeft het IPO-bestuur, namens de twaalf provincies, een dringend beroep gedaan op de
ministers van EZ en BZK om hiervoor een oplossing te vinden.
2. Het vormen van een fonds voor de structuurversterking
In Zeeland hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen geslagen om de aanbevelingen
van de commissie Structuurversterking met kracht uit te gaan voeren. Het gaat om inhoud en focus, maar
zonder ook een financiële ondersteuning komen we niet ver. De commissie stelt vast dat een additionele
impuls van €100 miljoen nodig is.
Zeeland is zich bewust dat het eerst zelf aan zet is. Het provinciaal bestuur heeft daarom inmiddels €25
miljoen beschikbaar gemaakt via een ingrijpende "zero-based" benadering van de begroting. Met
marktpartijen lopen contacten en is er zicht op concrete bijdragen aan business-cases.
Inmiddels zijn op de verschillende acties uit het advies van de commissie Structuurversterking concrete
voorstellen in de maak, die we graag met u verder bespreken. In bijgevoegde tabel maken we inzichtelijk
wat Zeeland er zelf aan doet en wat we van het Rijk vragen. Enkele highlights zijn:
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Smart Delta Resources (SDR) en revolverend industrieel investeringsfonds
Dit is een uniek samenwerkingsverband van grote energie- en grondstofintensieve bedrijven.
SDR realiseert reststroomkoppelingen tussen bedrijven en voert proefprojecten uit. Ook wordt
gewerkt aan waterstofsymbiose, LNG- en aardgasscheiding voor grondstoffen en energie. Ook
tijdens uw komende topontmoeting met de Vlaamse premier Bourgeois zullen deze thema’s
aandacht krijgen, omdat ook Vlaanderen er groot belang aan hecht.



Wind op zee (als onderdeel van het Experimenteergebied)
De Zeeuwse havens spelen een cruciale rol bij de aanleg en exploitatie van windmolenparken op
zee. De meevaller in de aanbesteding is natuurlijk fantastisch. Graag vernemen we in het overleg
welke maatregelen het kabinet zal nemen om de regionale economie van deze aanbesteding te
laten meeprofiteren, zoals in uw kabinetsreactie is aangegeven. De komst van het Centre of
Expertise Wind op Zee is voor Zeeland erg belangrijk. Dit past goed in Zeeland met onze kennis,
faciliteiten en ligging en geeft een extra impuls voor de Nederlandse offshore industrie. We
vragen het ministerie van OC&W en EZ om de komst van het Centre naar Zeeland te steunen.



Innovatiefondsen
Het Kabinet heeft aangegeven om samen met Zeeland de behoefte aan "early stage kapitaal" te
willen onderzoeken. De fondsen in het ecosysteem kunnen relatief lage bedragen investeren.
Voor financiering van grote innovatie of groei heeft Zeeland geen publiek-private fondsen. Als
tweede stap zouden wij graag met het Rijk onderzoeken welke behoefte daaraan is en hoe
daarin kan worden voorzien.

3. Ondersteuning van een Bèta College (University College for Engineering & Innovation)
De realisering van dit college is van groot belang voor Zeeland, zowel om jongeren een toekomst in
Zeeland te bieden, als om het Zeeuwse bedrijfsleven te voorzien van hooggekwalificeerd personeel, dat
nodig is en onvoldoende kan worden gevonden. Bovendien levert dit college een bijdrage aan het tekort
aan opleidingsplaatsen bij Nederlandse technische universiteiten. Het college moet een rol vervullen in
de vraag uit belangrijke Zeeuwse sectoren zoals Deltatechnologie (water en energie), havens en logistiek
en agro-food. We vragen de medewerking van het Rijk voor de totstandkoming van het college (dat we
zullen verbinden aan een Nederlandse Universiteit). De komende jaren is voor de realisatie van het Bèta
College een bedrag van €45 miljoen nodig. De Provincie draagt zelf €10 miljoen euro bij, regionale
partijen uit onderwijs en bedrijfsleven zullen €15 miljoen bijdragen. We vragen het Rijk met een bijdrage
van maximaal €20 miljoen de business-case rond te maken.
Wij geven u graag een persoonlijke toelichting op deze brief. Uiteraard zijn wij bereid naar Den Haag te
komen, maar u bent ook van harte welkom in Zeeland.
Namens de Zeeuwse samenleving,

Han Polman, Commissaris van de Koning in Zeeland

Rob van der Zwaag, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten

Toine Poppelaars, dijkgraaf Waterschap Scheldestromen

Wetenschappelijke
Raad Zeeland
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Actieprogramma Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland
Wat biedt Zeeland en wat hebben we daarvoor nodig van het Rijk?
Actie

Zeeuwse inzet nu en in 2017

Vraag aan het Rijk (voor 2017)

Bijdrage aan economische structuurversterking

SDR / circulaire economie /
biobased economy

Samen met het bedrijfsleven worden verschillende
businesscases uitgewerkt. Voorbeelden zijn
reststroomkoppelingen, waterstofsymbiose en een
agro-foodplatform

Bijdrage aan een revolverend
industrieel investeringsfonds dat in
totaal zo’n €10 mln zou moeten
bevatten

Slim en duurzaam omgaan met grondstoffen en reststoffen
maakt onze industrie toekomstbestendig en houdt het
bedrijfsleven concurrerend

Experimenteergebied
Energietransitie en
Deltatechnologie

Investeren in pilotprojecten getijde-energie,
faciliteren van bouwer van windmolens op zee en
maintenance stimuleren

Ondersteuning van de komst van het
Centre of Expertise Wind op Zee.
Steun aan initiatieven getijde-energie,
bijv. via rijksbesluit Grevelingen en
uitvoering van de motie Lutz Jacobi

Zeeland is door de ligging IN zee geschikt als proeftuin
voor alles wat met water te maken heeft. Meeste
economische potentie hebben energieopwekking en
waterveiligheidsconcepten

Bèta College

De Provincie draagt zelf €10 mln bij. Regionale
partijen uit onderwijs en bedrijfsleven zullen €15
mln bijdragen

We vragen het Rijk steun uit te spreken
voor dit Bèta College en een bijdrage
van maximaal €20 mln

Een university college versterkt de regionale
kennisinfrastructuur, sluit goed aan bij de behoefte van het
regionaal bedrijfsleven, biedt Zeeuwse jongeren kansen
zich te ontwikkelen en zorgt last but not least voor 100
hoogwaardige banen die schaars zijn in Zeeland

Havensamenwerking

Zeeland Seaports werkt verregaande vormen van
samenwerking uit met havenpartners in binnenen buitenland. Daarnaast investeert de regio in
achterlandverbindingen

Steun via het MIRT voor goede
achterlandverbindingen (spoorlijnen
KGT en VEZA, buisleidingen en
onderhoud vaarwegen zoals de
Wielingen)

Verregaande samenwerking is nodig om de Zeeuwse
zeehavens toekomstbestendig te maken, en de
concurrentiepositie te behouden

Gezonde regio en toerisme

Regio bereidt een samenhangend pakket van
maatregelen en concrete herkenbare projecten
voor

-

Benutten van de potenties als gezonde regio leidt tot
marktversterking in het toerisme, de zorg, food en tot een
versterking van het vestigingsklimaat

Experimenteergebied
bestuurlijke vernieuwing

De Zeeuwse overheden en bedrijfsleven werken
actief mee aan de rijksstatus als proeftuin en zien
de noodzaak van groter draagvlak en innovatieve
manieren van besturen.

-

Bestuurlijke slagkracht en vergroten uitvoeringskracht is
essentieel om samen met de markt acties uit te voeren

Innovatiefondsen

Zeeland heeft de afgelopen jaren een succesvol
ecosysteem rondom vroege fase financiering
opgebouwd bestaande uit fondsen, begeleiding,
netwerk en incubator. De komende 4 jaar
investeert Zeeland bijna €10 mln in dit systeem

Bijdrage aan een innovatiefonds van
eveneens €10 mln

Werkgelegenheidsgroei door innovatie en kredietverlening
in het MKB

Leefbaarheidsagenda
aantrekkelijk Zeeland

Samenhangend pakket wordt voorbereid. Eerste
investering is €800.000 euro in snel internet op het
platteland ("witte vlekken" van 9000 adressen) via
vast-draadloos Next Generation Acces

Bijdrage van €400.000 aan dit Next
Generation Acces fonds

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is essentieel om
bewoners, bedrijven, investeerders en studenten te trekken
en/of behouden.
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