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Middelburg, 6 maart 2018
Geachte voorzitter,
Op 23 januari jl. heeft ZB Planbureau de Staat van Zeeland uitgebracht, een voor Zeeland belangrijk
periodiek onderzoek naar de ontwikkelingen in Zeeland op de terreinen van bijvoorbeeld economie,
ruimte en leefbaarheid.
Kort na het verschijnen van dit onderzoek bleek dat er in het rapport een foute weergave c.q. interpretatie
was opgenomen van de ontwikkeling van het aantal inwoners op het platteland van Zeeland. Hoewel voor
die fout inmiddels excuus is gemaakt en deze inmiddels ook is gerectificeerd, resteerden er vragen over
de vraag of de Staat van Zeeland nog meer onjuistheden bevat en de wijze waarop het wetenschappelijk
gehalte van de producten van ZB Planbureau wordt gegarandeerd.
Door een delegatie van ons college is op 6 maart jl. overleg gevoerd met de directie van ZB-Planbureau.
Daarbij heeft een eerste evaluatie plaatsgehad van de totstandkoming van de Staat van Zeeland. Door
ZB Planbureau is toegelicht op welke wijze het rapport tot stand is gekomen en op welke wijze borging
heeft plaatsgevonden van het wetenschappelijk gehalte van de inhoud van het rapport. ZB-Planbureau
erkent verantwoordelijkheid voor de gemaakte fout en betreurt deze in hoge mate, maar houdt het rapport
als geheel wel staande.
Door de directie is verder toegelicht dat de in 2017 door ingestelde kwaliteitscommissie inmiddels is
gevraagd om een oordeel te geven over de zorgvuldigheid van het proces waarlangs het rapport tot stand
gekomen is. Deze commissie zal later deze maand bijeen komen.
Ook heeft de directie aangegeven dat inmiddels een aantal maatregelen is doorgevoerd, zoals het
standaard werken met een ‘peer review’ bij de totstandkoming van rapporten en enkele organisatorische
maatregelen.
Ons college en ZB-Planbureau onderkennen echter dat er bij verschillende partners twijfel blijft bestaan
over een deel van de bevindingen en de gedane aanbevelingen. De bruikbaarheid van het rapport en de
positie van ZB-Planbureau staan daardoor onder druk.
Daarom hebben we in overleg met ZB Planbureau een tweetal aanvullende voornemens geformuleerd:
A.

Provinciehuis

De waarde van de Staat van Zeeland zit met name in de gedetailleerde informatie over Zeeland tot
op wijk- en kernniveau, de analyse en de beleidssignaleringen die daaruit voortkomen voor (diverse
aspecten van) leefbaarheid op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Twijfel over de onderbouwing
en juistheid van de analyse en de aanbevelingen doen in belangrijke mate afbreuk aan de waarde
en de bruikbaarheid van het rapport. Wij willen daarom de inhoud van het rapport door een
onafhankelijke instantie laten valideren en een aantal nadere analyses laten maken over
bijvoorbeeld de trek naar de steden, de duiding van bevolkingsontwikkeling/krimp en de
arbeidsmarkt. Een dergelijke validering willen we op korte termijn ter hand nemen en laten uitvoeren.
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B.

Voor Zeeland is het - evenals voor andere provincies en regio’s - van groot belang om beleid te
kunnen formuleren op basis van monitoring, trend-onderzoek, statistiek en gedeelde
wetenschappelijke inzichten. Die functie is van belang om gefundeerde beslissingen te kunnen
nemen over de toekomst van Zeeland. Daarom is het voor ons college niet ter discussie of de
onderzoeksfunctie in Zeeland behouden moet worden. Wel is duidelijk dat er in diverse regio’s en
provincies op verschillende wijze invulling wordt gegeven aan deze functie en dat daar ook
verschillende keuzes kunnen worden gemaakt. De komende maanden willen we daarom een
inventarisatie doen naar de verschillende oplossingen die hiervoor in den lande zijn gekozen om op
basis daarvan een toekomstbestendige oplossing voor Zeeland te kunnen voorstellen, ook
gerelateerd aan de in Zeeland gerelateerde instellingen zoals UCR, HZ, maar ook kenniscentrum
Kusttoerisme. Uiteraard zullen we daarbij ook de bevindingen van KWINK rond de evaluatie van
Planbureau (2017) betrekken.
Dit onderzoek willen we door een onafhankelijke partij laten uitvoeren en voor de zomer van 2018
afronden.

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We verzoeken u deze brief te betrekken
bij het agendapunt ‘Staat van Zeeland’ in de commissie Economie van 9 maart 2018. De schriftelijke
vragen over de Staat van Zeeland en de positie van ZB Planbureau zullen we separaat en zo spoedig
mogelijk en in lijn met het bovenstaande beantwoorden.
Een afschrift van deze brief sturen we aan ZB-Planbureau.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Behoort bij brief d.d. 6 maart 2018 met ons kenmerk: 18006697.
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