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Wie beheert welke weg? En wat gebeurt er als het waterschap een
weg overdraagt aan de Provincie of andersom? Bij de overdracht
van wegen hoort een bruidsschat voor onderhoud en beheer,
maar over het bedrag dat hiermee gemoeid is, werd in het verleden nogal eens gesteggeld. Dat is voortaan verleden tijd, want de

Zeeuwse wegbeheerders hanteren met ingang van 2018 eenzelfde
systematiek voor de overdracht van (stukken) wegen. Dat hebben
ze op 19 december 2019 vastgelegd in een bestuursovereenkomst.
Met het rekenmodel en de bijbehorende overeenkomst kunnen
wegoverdrachten sneller en zonder conflicten verlopen.

Zeeland in het regeerakkoord
In het Regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor
specifieke kansen en knelpunten in een aantal regio’s.
Zeeland wordt daarbij met name genoemd. Voor het fonds
met regionale knelpunten en kansen is landelijk 950
miljoen euro beschikbaar.
In december ging een Zeeuwse delegatie naar Den Haag om een
Zeeuwse propositie voor te bereiden: welke onderwerpen wil
Zeeland de komende jaren oppakken en verder uitwerken?
Om goede voorstellen te krijgen, is ook met de gemeenten
en het waterschap op ambtelijk niveau contact gelegd. Dat
mondde uit in het aanbod “Investeren in een aantrekkelijk
Zeeuws vestigingsklimaat, Zeeland in Stroomversnelling 2.0”.
In dit plan staat beschreven hoe Zeeland het vestigingsklimaat
wil versterken en wat daarvoor nodig is. Waar in de eerste fase
de nadruk op economische structuurversterking lag, richten we
ons nu op de meer fundamentele kant: vestigingsklimaat en
leefbaarheid.

Op 10 januari 2018 werd het Zeeuwse voorstel overhandigd
aan minister Schouten. U leest er meer over in de nieuwsbrief
Economische Structuurversterking Zeeland:
https://voor.zeeland.nl/structuurversterking.
We hopen dat we met elkaar en het Rijk dit Zeeuwse aanbod
verder uit kunnen werken naar een concreet gedeeld
uitvoeringsprogramma ter versterking van het Zeeuwse
vestigingsklimaat en de leefbaarheid.

WERKSESSIE
SPIEGELING VOOR
ZEEUWSE BESTUURDERS
De commissie spiegeling openbaar bestuur Zeeland trekt
al enkele maanden door de provincie. Giel Janssen, Scarlett Kwekkeboom en Gerard Langeraert hebben
al veel mensen gesproken. Op basis van alle
gesprekken en verzamelde informatie heeft de commissie zich een eerste beeld gevormd van de wijze waarop
Zeeuwse overheden individueel en gezamenlijk invulling
geven aan maatschappelijke en bestuurlijke opgaven.
Op 23 januari 2018 vindt er een werkconferentie voor
volksvertegenwoordigers plaats in De Mythe te Goes.
De commissie wil dan haar voorlopige bevindingen met
u delen en toetsen. Verder wordt besproken hoe het
bestuurlijk functioneren van Zeeuwse overheden verder

Terugblik op
netwerkbijeenkomst
leefbaarheid
Op 18 december 2018 vond in Zierikzee een interactieve
informatie- en netwerkbijeenkomst plaats van de Tafel van
15. Negentig personen reisden die avond af naar de Nieuwe
Kerk. Dat waren voor het grootste deel vertegenwoordigers van
Zeeuwse gemeenten, maar ook het waterschap en Provincie
waren aanwezig. Daarbij waren de mannen met 78% ruim in de
meerderheid; 45% van de aanwezigen bleek ouder dan 57 jaar.
Onder leiding van Peter Joosse reageerde het publiek via
stemkastjes op stellingen. De conclusie aan het eind van
de avond was duidelijk: leefbaarheid is een bovenlokaal
vraagstuk; al vond 32% van de aanwezigen leefbaarheid ook
een lokaal vraagstuk. Daarmee is duidelijk dat er zowel lokaal
als bovenlokaal beleid moet zijn op het gebied van leefbaarheid.
Over welke onderwerpen gaat leefbaarheid?
Leefbaarheid is een breed begrip. Bij de beoordelingen van de
belangrijkste thema ’s kwam het gezelschap uit op:
• Onderwijs
• Bereikbaarheid
• Voorzieningen
• Wegtrek jongeren

kan worden versterkt. Welke concrete
aangrijpingspunten zijn er om te leren, te
innoveren en samen te werken?
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Het programma is als volgt:
17.30 uur Inloop (inclusief maaltijd)
18.30 uur Opening door Giel Janssen,
voorzitter van de commissie
18.00 uur Workshop in drie ronden:
1. Welke opgaven vragen om meer samenwerking?
2. Wanneer is samenwerking succesvol en wat kunnen we
hiervan leren?
3. Wat kan iedereen vanuit zijn/haar eigen rol doen om
samenwerking te versterken?
20.30 uur Bespreken van de opbrengsten van de
werkconferentie en blik op de toekomst.
U kunt zich nog tot 15 januari 2018 aanmelden voor de
bijeenkomst via spiegelingzeeland@bmc.nl.
U kunt hier tevens doorgeven of u van de maaltijd gebruik
wenst te maken en of u eventuele dieetwensen hebt.
Meer weten? Kijk dan op zeeland.nl/externe spiegeling.
benaderingen als het gaat om bereikbaarheid. Slechts 12% ziet
heil in het bieden van meer openbaar vervoer.

Werken aan ruimtelijke kwaliteit

Ook ruimtelijke kwaliteit is een graadmeter voor leefbaarheid:
van kust tot achterland, van binnenstad tot bedrijventerrein.
Dit onderwerp zorgde echter wel voor reuring in de zaal! Er
werden twee stellingen geponeerd:
• A elk dorp mag alle woningen plannen die het wil
• B de provincie fungeert wel als scheidsrechter
Uit de antwoorden bleek dat de meningen over dit onderwerp
erg verdeeld waren. De discussie kwam goed los en de energie
in de zaal steeg merkbaar! We zijn het hierover blijkbaar niet
zo eens met elkaar.

Hoe gaan we het regelen?

Over een ding waren alle aanwezigen het eens: leefbaarheid is
een belangrijke voorwaarde voor het vestigingsklimaat. Of er ook
een gezamenlijke commissie moet komen voor dit onderwerp;
daarover waren de meningen verdeeld. Wel vond 71% van
de aanwezigen het een goede zaak dat er een navigatieteam
leefbaarheid is opgericht. Dat was een steun in de rug voor de
leden van het team; die eerder op de avond waren voorgesteld.

Bereikbaarheid

Leefbaarheid = bereikbaarheid; dat is duidelijk. Bij de
discussie over bereikbaarheid vond 95% bereikbaarheid een
bovenlokaal/Zeeuwse thema. Opvallend was dat het publiek
(88%) vooral een uitdaging ziet in het ontwikkelen van nieuwe

Op de vraag of er ook gezamenlijke financiering moet
komen voor Zeeuwse thema’s, antwoordde 85% bevestigend.
Een duidelijk signaal. Aan een aparte bijeenkomst over
fondsvorming, had slechts een kleine meerderheid behoefte.
De gasten hadden meer zin in bitterballen of een biertje.
Na een slotwoord van Han Polman was daar gelukkig alle
gelegenheid voor.
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