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Middelburg, 21 november 2017
Geachte voorzitter,
Bijgaand treft u het jaarplan Economische Agenda 2018 aan. Wij verzoeken u deze ter kennisnanne toe te
zenden aan de leden van de connm issie Economie.
De Economische Agenda is in november 2016 door uw Staten vastgesteld. Het document is te vinden op;
http://voor.zeeland.nl/economischeaqenda
De Economische Agenda is de nadere uitwerking van het economische beleid van de provincie.
Het Jaarplan Economische Agenda beschrijft de acties en doelstellingen welke we met het economische
beleid in 2018 willen bereiken. U vindt de grondslag in de begroting met name onder de hoofdstukken
1.1.1. Investeringen en 1.4; Programma Regionale economie.
Jaarlijks maken we een actualisatie van het Jaarplan, welke we conform afspraak ter kennisname aan u
toezenden.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten.

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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A.W. Smit, secretaris
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1. Prioritaire investeringen
Actie

€ in

Doel

-

€

Innovatie*

,

.

Zeeuws Participatiefonds

Subsidie MIT Zuid

€

Innovatieondersteuning

€

.
.

€ ,

,

Bruto Regionaal Product stijgt met 2% in 2018

,

€ ,

,

€

,

€

,

€ ,

,

€

,

-

n.t.b

€

,

-

n.t.b.
€

,

Kenniswerf/Dok41

€

,

€

€ ,

,

Campus Zeeland*
Acties nader te bepalen via investeringsagenda

€

,

€

,

€

,

€

,

€ ,

,

cofinanciering Europese progamma's

Innovatie Index 0,44 in 2018

nader te bepalen

Werkgelegenheid

zie Campus Zeeland in begroting

Spanningsindicator Arbeidsmarkt 1,21 in 2018

€ ,

Vestigingslocaties bedrijvigheid
Goed kwalitatief aanbod aan bedrijventerrein

Werkgelegenheid, streefwaarde 175.000 in 2018

€ ,

SDR, circulaire economie en biobased economy

aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling

,

,

****

InnoGo!

,

Draagt bij aan doelstelling/indicator**

€

Zeeland Financial Matching
Zeeuws Participatiefonds III innovatiefinanciering > €

€ in

,

Werkgelegenheid

Subsidieregeling impuls bedrijventerreinen waarmee wordt bijgedragen aan sanering en herstructurering bedrijventerreinen.

Bruto Regionaal Product

2. Maatschappelijke opgaven
Actie

Doel

€ in

-

€ in

Beleef Zeeland*

Draagt bij aan doelstelling/indicator**

zie begroting ***

Zeeland heeft onderscheidende voorzieningen

Acties nader te bepalen via opgavegericht werken

Bestedingen in toerisme
Overnachtingen van verblijfstoeristen

Zeeland heeft een onderscheidende ontsluiting
Zeeland biedt onderscheidende belevingen
Zeeland als gezonde regio

Zichtbaar Zeeland

zie begroting

waaronder: Sportevenementen aantrekken en ondersteunen

€

Branding van Zeeland als Land in zee. Acties en indicatoren nader te bepalen via opgavegericht werken

,

€

,

Bruto Regionaal Product
Totale bestedingen in toerisme
Overnachtingen van verblijfstoeristen

Aantrekkelijk Zeeland: leefbaarheidsagenda*
waaronder: Visie opstellen voor detailhandel/vitale binnensteden

zie begroting
€

V+C3:D33itale binnensteden en een gevarieerd detailhandelsaanbod
€

waaronder: Digitale agenda

,

,

€

Circulaire economie en energietransitie*
Energietransitie

Bruto Regionaal Product

zie begroting
Acties nader te bepalen via opgavegericht werken

Aandeel duurzame energie
Innovatie Index

Smart Delta Resources

Bruto Regionaal Product

Circulaire economie
Biobased economy

Havensamenwerking

zie begroting
Acties nader te bepalen via opgavegericht werken

Werkgelegenheid
Directe toegevoegde waarde Zeeuwse zeehavens

3. Overige inzet regionale economie
Actie

Doel

€ in

€

Maintenance*

€ in
,

€

Intensiveren van de samenwerking tussen World Class
maintenance en het KI<|MPI
Ki<|MPI

Verhoging van de toegevoegde waarde en verlaging van kosten d.m.v. samenwerking met landelijke initiatieven en kenniscentra
en met triple helix binnen Zeeland en het verbeteren van de innovatiekracht
Verhoging van de toegevoegde waarde en innovatiekracht d.m.v. samenwerking versterking Ki<|MPI

Cross-overs tot stand brengen

Verhoging van de toegevoegde waarde en innovatiekracht d.m.v. stimuleren cross-overs tussen de chemische industrie, windenergie en infrastructuur

Expertisecentrum Wind op Zee

Verhoging van de toegevoegde waarde d.m.v. steunen van de opzet van het Expertisecentrum Wind op Zee

Draagt bij aan doelstelling/indicator**
,

Bruto Regionaal Product
Innovatie Index

Bijdrage leveren aan het tot stand komen van een fieldlab Wind op Verhoging van de innovatiekracht d.m.v. uitvoering proefprojecten
Zee en/of Energie en water

€

Havens en Logistiek*

,

€

,

Werkgelegenheid

1. Keten- en netwerk optimalisatie:

Innovatie Index

Faciliteren IT-infrastructuur

Verhoging van de toegevoegde waarde en verlaging van kosten d.m.v. ontwikkeling van specifieke IT-infrastructuur en samenwerking binnen Zeeland

Samenwerking triple helix in Zeeland

Verhoging van de toegevoegde waarde en verlaging van kosten d.m.v. samenwerking binnen Zeeland

Regeldruk verminderen en stroomlijnen van processen

Verlaging van de kosten voor logistieke bedrijven en komen tot suprastructuur

Aansluiten bij prog.

Verhoging van de toegevoegde waarde d.m.v. aan te sluiten bij landelijke doelen

–

Topsector Logistiek

Samenwerking buurregio's

Directe toegevoegde waarde Zeeuwse zeehavens

Vegroten van afzetmogelijkheden en verlagen van de kosten d.m.v. intensiveren samenwerking met buurregio's

2. Profileren (logistiek) van de Provincie:
Samenwerking stimuleren tussen Impuls, ZSP, ZPPC etc.

Betere Zeelandpromotie d.m.v. bundeling van krachten

3. Innovatie in de logistiek door samenwerking:
Zeeland Connect ondersteunen en bijdrage leveren aan het
actiejaarplan van Zeeland Connct
Samenwerkingsverband arbeidsmarktvraagstukken

Verhoging van de innovatiekracht in de logistieke sector d.m.v. kennisdeling en proefprojecten
Betere afstemming tussen aanbod op de arbeidsmarkt en vraag uit de logistieke sector

€

Landbouw*

,

Faciliteren totstandkoming agrofood platform

Zeeland als kennis- en innovatiecentrum voor plantaardige teelten. In 2018 naast de drie initiatiefnemers tenminste 10 partijen actief betrokken

Integrale aanpak water en bodem opgaven

Beter inzicht in belangrijkste productiefactoren water en bodem. In 2018 twee integrale projecten operationeel

Stimuleren innovatie

Verbeteren duurzame concurrentiekracht door ondersteunen ondernemersinitiatieven. In 2018 tenminste 5 projecten begeleiden

Onderwijsontwikkeling

Gehele onderwijskolom van VMBO tot en met WO in Zeeland aanwezig

Werkgelegenheid

Bruto Regionaal Product

Verbetering van de organisatiegraad in de visserijketen

Betere samenwerking in de visserijketen door organisatie Visserijtop

Mitigatie nadelige gevolgen aanlandplicht en pulsvisserij

Instandhouding duurzame concurrentiekracht door lobby-activiteiten in Brussel en Den Haag

Verbetering collectieve infrastructuur en kennisontwikkeling

Verduurzaming schelpdiercultuur door uitvoering tenminste 1 initiatief ter verbetering collectieve bedrijfsvoering

Ondersteunen kansrijke innovaties

Verhoging van de innovatiekracht d.m.v. ondersteuning tenminste 3 innovatieprojecten

Crossover visserij/aquacultuur met vrijetijdseconomie

Verhoging van de toegevoegde waarde d.m.v. ondersteuning tenminste 2 initiatieven op grensvlak visserij/aquacultuur en vrijetijds economie

Ontwikkeling binnendijkse aquacultuur

Verdere ontwikkeling aquacultuurterrein Colijnsplaat en ondersteuning tenminste 1 nieuw initiatief

,

€

,

Werkgelegenheid
Innovatie Index
Bruto Regionaal Product

€ ,

Arbeidsmarkt en onderwijs/kennisinfrastructuur

,

Innovatie Index

€

Visserij en aquacultuur*

€

,

€

Organiseren 3O arbeidsmarktoverleg

De driehoek onderwijs-arbeidsmarkt-economie binnen Zeeland versterken door gezamenlijk ambities en acties te formuleren

Arbeidsmarktmonitor

Er is een up-to-data database beschikbaar dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de Zeeuwse economie en arbeidsmarkt

Huis van de Techniek

Jongeren interesseren voor een opleiding en werk in de techniek (havens, industrie, ICT en technische MKB-sectoren) d.m.v. uitvoering promotieactiviteiten

Techniekpact Zeeland

Uitvoering van Actieprogramma Techniekpact Zeeland, met als doel voldoende technisch gekwalificeerde arbeidskrachten voor het Zeeuws bedrijfsleven

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Bevorderen en ondersteunen van initiatieven gericht op één (grensoverschrijdende) arbeidsmarkt met Vlaanderen

,

Werkgelegenheid
Spanningsindicator Arbeidsmarkt

Ondersteunen van initiatieven die inzetten op voldoende goed gekwal
Bijvoorbeeld het opstellen en uitvoeren van Human Capital Agenda's of het ondersteunen van activiteiten waarmee arbeidskrachten naar Zeeland worden gehaald.

€

Sociaal ondernemen
Ondersteunen Kickstartprogramma Sociaal Ondernemerschap DOKProces van ideegeneratie, validatie en acceleratie van sociale ondernemingen versnellen d.m.v. validatie- en acceleratieprogramma

budget innovatieondersteuning

€ ,

Samenwerking, gelieerde instellingen e.d.

€

,

€ ,

,

Nieuwe arbeidsplaatsen via Impuls, 170 per jaar in 2018

NV Impuls Zeeland

Zie prestatieafspraken

€ ,

,

€ ,

,

Nieuwe bedrijfsvestigingen via Impuls, 10 per jaar in 2018

ZMf

Zie prestatieafspraken

€ ,

,

€

,

Innovatie Index

Technische bijstand OP-zuid

Uitvoering van Europese subsidieregelingen

€

,

€

,

Roosevelt Institute for American Studies

Zie prestatieafspraken

€

,

€

,

Switch

Zie prestatieafspraken

€

,

€

,

€

,

€

,

,

€

,

Delta Region Network

€

SER Zeeland
ZB

valt buiten Economische Agenda

VVV, TUA, Kenniscentrum Kusttoerisme

valt buiten Economische Agenda
€

Overig (representatie etc.)

,

* Mogelijk inzetbaar als cofinanciering voor Europese programma's
** De kolom "Draagt bij aan doelstelling/indicator" benoemt de economische indicatoren waar de acties een bijdrage aan leveren. Deze indicatoren staan verder uitgewerkt in de tabel "Economische indicatoren"
*** De kolom met financiën is bij de maatschappelijke opgaven leeg gelaten. Hiervoor wordt 1-op-1 verwezen naar de begroting waarin de opgaven integraal worden beschreven en voorzien van middelen
**** De €

.

voor

,

en

wordt in één keer ingebracht als aandelenkapitaal bij de oprichting van het ZPF II.

€

,

