Nieuwsbrief juni 2017

Aan de laatste Tafel van Vijftien van 27 juni 2017 is een groot aantal ontwikkelingen gedeeld. Via
deze nieuwbrief informeren wij u over de belangrijkste zaken.
Een belangrijk thema voor de samenwerking tussen de 15 deelnemers is de vraag hoe we met elkaar
omgaan. Het rapport "Zeeland in Stroomversnelling" van de commissie Balkenende is de
gezamenlijke strategische agenda, die richting geeft aan die samenwerking. In de proeftuin "Maak
Verschil" werken de overheden samen om de uitvoering van die agenda gestalte te geven.
Succes!
We openen deze nieuwsbrief met een belangrijk succes: de inspanningen om samen met het Rijk tot
een investeringsprogramma voor Zeeland te komen zijn geslaagd! Op 20 juni 2017 heeft minister
Kamp de Tweede Kamer geïnformeerd dat het Rijk € 25 miljoen inzet op Smart Delta Resources en
het Tidal Technology Centre, projecten die passen binnen het verduurzamen van de economie en de
energietransitie. De projecten Joint research Center (JRC), het Centre of Expertise (CoE) Wind op Zee
en het MBO DELTALab ambiëren de afstemming van het onderwijs op de kansrijke sectoren
Deltatechnologie, Energie en Circulaire Economie en de aansluiting van de onderwijsstructuur op de
arbeidsmarkt te versterken. Met de versterking van de innovatiefondsen van de
ontwikkelingsmaatschappij Impuls Zeeland wordt de regionale financieringsstructuur voor het
innovatieve MKB verbeterd en ontstaat een vrijwel sluitende financieringsketen. Samen met
inspanningen vanuit de regio leidt dit tot een totale impuls van ruim € 60 miljoen in de komende
jaren. De goede samenwerking van alle partijen in Zeeland is van groot belang geweest voor het
behalen van dit succes!
"Maak Verschil"
Zeeland is, zoals gezegd, een proeftuin in het kader van het landelijke project "Maak verschil", dat
gaat over het verbeteren van bestuurlijke samenwerking om economische structuurversterking te
realiseren. Uit landelijke overleggen blijkt dat andere proefregio's buitengewoon jaloers zijn op
Zeeland, omdat er geen enkele regio is die een Tafel heeft waar alle overheden elkaar ontmoeten.
Dat is landelijk uniek! Daarmee, en met het feit dat er een gezamenlijk gedragen strategische agenda
voor Zeeland ligt in het actieprogramma "Zeeland in Stroomversnelling", heeft Zeeland zich ook
positief op de kaart gezet in Den Haag. Er is ook energie op de proeftuin: in het afgelopen jaar zijn al
tal van acties uitgevoerd. Bijvoorbeeld gesprekstafels over bestuurlijke slagkracht, een ronde van het
ministerie BZK langs alle colleges, een bijeenkomst voor alle algemeen bestuurders met de heer

Balkenende en bijeenkomsten onder de naam "Raad in Beraad", een simulatie voor regionaal
samenwerken voor raadsleden. Daarnaast lopen er nog drie verschillende lijnen:
1. Aanspreekpunten:
Voor de verschillende acties uit het
rapport Zeeland in Stroomversnelling
zijn bestuurlijke aanspreekpunten
aangewezen. Hun rol is niet om de
lijnen uit te zetten: die rol blijft aan de
gezamenlijke besturen. Zij "geleiden"
de uitvoering en zijn als
aanspreekpunt een vooruitgeschoven
post namens de gezamenlijke
overheden.

Bestuurlijke aanspreekpunten
SDR/Biobased: dhr. Lonink
Energietransitie: dhr. De Reu
Haven: dhr. Van de Tillaar
Gezonde regio en toerisme: mw. Schönknecht en dhr. Rabelink
Campus Zeeland!: dhr. Bergmann en dhr. Van der Maas
Leefbaarheid: dhr. De Kunder en dhr. Hoek

2. Fondsvorming
Bij een gezamenlijke agenda en gezamenlijke uitvoering hoort ook gezamenlijke fondsvorming voor
de uitvoering van investeringsprogramma's, zoals het programma dat met het Rijk is afgesproken
naar aanleiding van "Zeeland in stroomversnelling". Op dat punt zijn sommige andere proefgebieden
juist weer wat verder dan Zeeland. Zowel aan de Tafel als in het portefeuillehoudersoverleg
economie van de VZG heeft hierover samen met de NV Impuls Zeeland gedachtevorming
plaatsgevonden. Binnenkort zal hierover ook een brief aan alle deelnemers van de Tafel gezonden
worden. Het verzoek is om bij de behandeling van kadernota's en begrotingen alvast rekening te
houden met een eventuele bijdrage voor 2018. Aan de Zeeuwse overheden zal later een voorstel
worden gedaan voor de wijze waarop een gezamenlijk uitvoeringsfonds gestalte kan krijgen.
3. Versterking lobby: Strategisch beraad
In vervolg op de succesvolle lobby van het Prinsjesfestival en het investeringsprogramma Zeeland in
Stroomversnelling hebben GS (als opdrachtgever en financier van de Brusselse lobbyist) en de
Stuurgroep IJzendijke (als opdrachtgever en financier van de Haagse lobbyist) zich gezamenlijk
beraden op versterking van de lobby, onder de naam "Strategisch Beraad". Versterking van de
gezamenlijke lobby en public affairs is nodig. De gedachten gaan uit naar aanvullende menskracht,
die wellicht ook deels binnen de deelnemende organisaties gevonden zal moeten worden. Concrete
voorstellen volgen op een later moment.
Governance
Aan de Tafel is geconstateerd dat de intensieve bestuurlijke samenwerking die bestaat goed is en
vrucht afwerpt, maar ook een nadeel kent: door de veelheid aan overlegvormen wordt de totale
governance steeds minder inzichtelijk. De Tafel zal zich ook beraden op de vraag hoe die governance
duidelijker uitgelijnd kan worden.
Spiegeling
In het provinciale coalitieakkoord is opgenomen dat er deze statenperiode een spiegeling van de
Zeeuwse samenwerking en bestuurskracht wordt uitgevoerd. Die spiegeling is eerder uitgesteld
vanwege het "Maar Verschil"-traject. Nu daar de eerste ervaringen mee zijn opgedaan, kan de
spiegeling ook een functie vervullen in het nagaan hoe de samenwerking nu verloopt en of er
verbeteringen mogelijk zijn. De provincie heeft het voortouw en de regie, maar wil de spiegeling in
goede afstemming met de andere overheden vormgeven en vraagt daar ook betrokkenheid en
commitment bij, om samen Zeeland zo sterk mogelijk te maken. Het ligt in de bedoeling dat die
spiegeling start in het najaar van 2017 en voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt afgerond.
deelnemers aan de Tafel zijn al in april uitgenodigd hun suggesties en aandachtspunten in te
brengen.

Nieuwe bijeenkomst raads-, staten- en ab-leden.
De brede bijeenkomsten voor alle algemeen bestuurders in Zeeland beginnen een traditie te worden.
Er wordt een datum gezocht in oktober. Na bijeenkomsten in Tholen, Terneuzen, Middelburg en
Goes is het nu de beurt aan Schouwen Duiveland. Het thema is leefbaarheid. Het is de bedoeling om
een markt te organiseren, waar elke gemeente minstens één leefbaarheidsproject presenteert. Naast
het uitwisselen van kennis leidt dit ook tot het verkennen van mogelijkheden om versterking van de
samenwerking te realiseren. Zodra er meer bekend is over de datum en locatie ontvangt u een
vooraankondiging.
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. Doelgroep vormen de gemeenteraden,
algemeen bestuur van het waterschap en provinciale staten. Voor reacties of nadere informatie: l.vermeer@zeeland.nl
0118 63 19 24

