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Inhoudelijk
Aanleiding

Brief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan
de voorzitter van de Tweede Kamer over de stand van zaken van de
projecten in het kader van de zgn. Regio Envelop. Dit betreft een
afspraak uit het Regeerakkoord.

Toelichting

Een van de zes projecten / prioritaire opgaven betreft Zeeland, waar
wordt ingezet op versterking van het vestigingsklimaat. Dit sluit aan op
het advies van de commissie Balkenende. In het door Zeeland
ingediend plan wordt geschetst hiervoor langs drie pijlers te werken:
kennis en innovatie, versterking van de leefbaarheid en versterken van
het voorzieningen niveau.
Het kabinet streeft er naar om voor het zomerreces 2018 voor alle zes
opgaven goed uitgewerkte, gezamenlijke plannen (van regio en rijk) te
hebben. Naar verwachting zullen voor eind maart de kaders (indicatie
van het voor Zeeland beschikbare bedrag en de randvoorwaarden die
daarbij gelden) bekend worden. Hiertoe vinden er nog gesprekken
tussen rijk en regio plaats.
Een belangrijke randvoorwaarde in de uitwerking van de voorstellen zal
de beschikbaarheid van cofinanciering zijn. Deze hoeft overigens niet
alleen vanuit de provincie te komen, maar mag ook vanuit andere
partijen in de regio komen.

Budget

In totaal is er bij het Rijk € 950 miljoen beschikbaar in de periode 2018
tot en met 2022 voor regionale opgaven. Dit budget zal in iedere geval
worden voor de zes opgaven die expliciet in het Regeerakkoord zijn
opgenomen, waaronder Zeeland. Maar het kabinet wil een substantieel
deel van het budget ook inzetten voor andere regionale deals buiten de
6 genoemde opgaven.
De provincie Zeeland heeft een bijdrage gevraagd van € 90 miljoen (Zie
brief van GS van 10 januari 2018; deze is behandeld in de vergadering
van de commissie Economie van 12 januari 2018.)

Overige informatie

Aansluitend op de PS-vergadering van 2 maart volgt een GSinformatiebijeenkomst over dit onderwerp.
Het programma zal vermoedelijk bestaan uit:
1. Terugblik op 1e fase aanpak programma Structuurversterking en
werkgelegenheid (“Balkenende fase 1”)
2. Lobby (proces en keuzes) en aanleiding waarom Zeeland in het
Regeerakkoord is genoemd
3. Toelichting op het ingediende programma “Zeeland in
stroomversnelling 2.0; naar een aantrekkelijk vestigingsklimaat”
met de drie pijlers en een schets van de onderliggende
voorstellen/projecten en het vervolgproces
Uitnodiging en definitief programma volgen zo spoedig mogelijk.

