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Volgende fase + startdatum
Zie hiervoor.
Kernopgave 3: creëren van meer massa binnen Zeeuws HWOO passend bij DNA van Zeeland
Activiteit 3.4

Inrichten acquisitieteam HWOO Zeeland

Beoogd resultaat

Een bemenst acquisitieteam met een heldere opdracht

Betrokken partijen

Provincie Zeeland, VZG, BZW, HZ en UCR

Bestuurlijk aanspreekpunt

Stuurgroep CZ!

Operationeel trekker

Nader te bepalen

Wanneer gereed?

Start acquisitieteam: november 2015, effectief 1 januari 2016

Stand van zaken begin april
2016

Het acquisitieteam zoals voorgesteld in het OAZ-advies Campus Zeeland!,
waarin een belangrijke rol voor de CdK werd voorzien, is er nog niet. In het
licht van de door de Tweede Kamer aangenomen motie nav de
voorgenomen splitsing van Delta is de acquisitie-aandacht naar een ander
instrument verlegd. Meer specifiek: GS van Zeeland heeft zich ingespannen
om in samenspraak met het ministerie van EZ te komen tot een krachtige
commissie ‘Economische Structuurversterking Zeeland’ met een heldere
opdracht. Het OAZ-advies Campus Zeeland! vormt één van de belangrijkste
bronnen voor het op te stellen commissie-advies.
Inmiddels is de commissie Balkenende aan het werk en is de oplevering van
het advies van de commissie voorzien op 2 juni. Zonder inhoudelijk vooruit
te willen of kunnen lopen op de inhoud van dit advies, is de verwachting
dat dit advies – onder conditie dat de triple helix in Zeeland zelf ook zijn
verantwoordelijkheid neemt – perspectief zal opleveren voor de
implementatie/realisatie van één of meerdere CZ!-speerpunten.
Flankerend aan het werk van de commissie Balkenende is bij de OAZ het
inzicht ontstaan, dat het wellicht beter is om met een flexibel
acquisitieteam te werken. Eventuele acquisitie-activiteiten ten behoeve van
een masteropleiding Amerikanistiek vragen om een ander acquisitieteam
dan het UCEI.
Per acquisitiedoel moet helder zijn welke meerwaarde Zeeland heeft voor
universiteiten en hogescholen buiten Zeeland. Acquisitiemogelijkheden
liggen er met name op het gebied van de living-lab-mogelijkheden van
Zeeland (zoet en zout water, getijdenenergie, windenergie, de
aanwezigheid van deltawerken, schelpdierenteelt)

Acties korte termijn nodig
ja/nee?

Nee. OAZ stelt voor om acquisitieprioriteiten nader te bepalen na
oplevering van het advies van de commissie Balkenende begin juni 2016.
Waar eerder gerichte acquisitie nodig is, zal de stuurgroep zijn
verantwoordelijkheid nemen.

Indien ja, welke acties zijn dan
nodig?
Volgende fasen + startdata

Zie hiervoor.
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