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Geachte voorzitter,
Met het oog op de behandeling van het advies van de Commissie structuurversterking en werkgelegenheid
Zeeland op 15 juli 2016 doen wij u bij deze onze conceptreactie op de kabinetsbrief over dit advies toekomen.
De conceptreactie is afgestemd met de Tafel van 15, Na afloop van de bespreking in Provinciale Staten willen
wij de conceptreactie omzetten in een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer. Graag ve rnemen wij dan
ook uw reactie terzake.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

drs. J.M.M. Polman, voorzitter
voor deze, meyPrerM^M. Schönknecht-Vermei
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"Aan Zeeland zal het niet liggen"
Eerste reactie Zeeland op brief Kamp n.a.v. advies Balkenende
12 juli 2016
Deze eerste reactie is geformuleerd n.a.v. de GS vergadering en het Tafel van 15 overleg dinsdag
12 juli. Een definitieve reactie vanuit Zeeland wordt geformuleerd naar aanleiding van de vergadering
van Provinciale Staten van 15 juli en zal als officiële reactie naar het kabinet verzonden worden.
Naar aanleiding van de reactie van minister Kam p op het advies van de commissie Balkenende willen
wij vanzelfsprekend constructief overleg blijven voeren met Den Haag. Maar we plaatsen wel onze
kanttekeningen bij de brief van minister Kamp.

1.
Zeeland is al aan de slag gegaan o m de adviezen van de commissie Balkenende uit te voeren. De
Provincie heeft al een Zeeuwse coördinator aangesteld en vrijgemaakt. Zowel overheid, onderne
mers als onderwijs zijn al in gesprek met elkaar en willen komen tot een gezamenlijk plan van aan
pak.
2.
De reactie van Kamp is ook besproken met de Tafel van 15. Alle partijen in Zeeland zijn eensgezind
over het rapport Balkenende en het oppakken van de aanbevelingen, we ervaren brede steun in
Zeeland: aan ons zal het niet liggen en wat ons betreft gaan we vandaag nog aan de slag!
3.
De positieve toon uit de brief van de minister maakt dat wij nog steeds mogelijkheden zien tot con
structief overleg
4.
Want, gelet op de passages uit de brief over de Kerncentrale, het provinciefonds en Zeeland
fonds, zijn wij nog niet tevreden met de (toekomstige) inzet van Den Haag. Wij hebben adviezen
opgevolgd en willen aan de slag, nu Den Haag nog.
5.
We zijn blij met de steun die uit die brief blijkt voor wat betreft de bestuurlijke experimenteerregio,
het provinciefonds, Wind op Zee en Impuls.
6.
Uit de brief blijkt ook dat het kabinet positief is over Smart Delta Resources, Bèta college en Delta
technologie, maar dat willen we graag verder uitwerken en concreter zien.
7.
Aanstaande vrijdag is het rapport van Balkenende en de reactie van minister Kamp daarop aan de
orde in Provinciale Staten. We willen de politieke discussie daar afwachten en op basis daarvan een
reactie naar Den Haag sturen.

