Nieuwsflits september 2016
Zeeland in stroomversnelling
Aan de Tafel van 15 van 6 september 2016 zijn de ontwikkelingen gedeeld sinds de presentatie van
het rapport van de commissie economische structuurversterking ofwel de Commissie Balkenende.
Het advies van de Commissie Balkenende is in Zeeland goed ontvangen en wordt zeer breed
gesteund vanuit overheden, maar ook bedrijfsleven en SER. Verwacht wordt dat op korte termijn een
Zeelandcoördinator wordt aangesteld, die de opvolging van de adviezen ondersteunt. Binnen
Zeeland is ook ambtelijke capaciteit vrijgemaakt.
Prioritaire acties zijn:
- Smart Delta Resources/Circulaire economie/biobased economy
- Experimenteergebied Energietransitie en Deltatechnologie
- University College for Engineering and Innovation (Bèta College)
- Havensamenwerking
- Gezonde regio en toerisme
De Zeelandcoördinator en een taskforce (vanuit overheden, onderwijs en ondernemers) zorgt voor
de voortgangsbewaking. Er zal zoveel mogelijk worden aangesloten op bestaande structuren.

Proeftuin bestuurlijke vernieuwing
Een van de belangrijke randvoorwaarden die in het advies worden geschetst, is al ingevuld, namelijk
het aanwijzen van Zeeland als experimenteergebied voor bestuurlijke vernieuwing. Zeeland is één
van de zes landelijke proeftuinen in het kader van de studie "Maak Verschil". Die studie gaat in op de
manier waarop bestuurlijke organisatie en samenwerking de economische ontwikkeling van een
regio kan versterken.
De proeftuin is geen doel op zich, maar een middel om de uitvoering van de inhoudelijke adviezen uit
het rapport Balkenende te versterken. De inhoud blijft voorop staan. Binnenkort starten gesprekken
rond de vraag hoe overheden kunnen bijdragen aan meer voortgang op de inhoudelijke lijnen die het
rapport Balkenende schetst, door zichzelf of de onderlinge samenwerking anders en beter te
organiseren. Daarna zullen ook afspraken of bestuurlijke arrangementen per opgave gemaakt
moeten worden.

Aan de Tafel van 15 ontmoeten en informeren de 15 Zeeuwse overheden elkaar. Deze nieuwsflits,
die enkele malen per jaar verschijnt, is samengesteld onder verantwoordelijkheid van de
agendacommissie.
Voor reacties of nadere informatie: l.vermeer@zeeland.nl 0118 63 19 24

