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Geachte voorzitter,
Bijgaand treft u de brieven aan de we op 31 januari hebben verzonden aan het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV).
Zeeland in Stroomversnelling 1.0
In de bijgevoegde brief aan het ministerie van EZK informeren we het Rijk over de voortgang en de nog
openstaande aandachtspunten van het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0. Na een
jaar van uitvoering van het programma kunnen wij u melden dat inmiddels € 14 miljoen rijksbijdrage en
€ 7,5 miljoen provinciale cofinanciering toegekend is voor de uitvoering van de projecten uit het
investeringsprogramma. Een groot aantal projecten is inmiddels uitgevoerd en werken aan een volgende
fase. Hiermee wordt blijvend geïnvesteerd in economische structuurversterking van de Zeeuwse
economie.
Zeeland in Stroomversnelling 2.0 (Regio Deal Zeeland)
In de bijgevoegde brief aan het ministerie van LNV informeren we het Rijk over de voortgang van de
Regio Deal Zeeland. Zoals we in onze brief d.d. 6 juli 2018 aan u hebben vermeld, zullen we jaarlijks de
voortgang richting het Rijk melden en deze informatie u ook doen toekomen. Verder zal de
verantwoording plaatsvinden via de begrotingscyclus. In totaal is er tot nu toe, inclusief de provinciale
cofinanciering, voor € 27,7 miljoen toegekend aan projecten uit het Investeringsprogramma Zeeland in
Stroomversnelling 2.0 (ZiS 2.0).
In het bestuurlijk overleg van 30 januari is door het Rijk toegezegd om € 9,2 miljoen toe te kennen voor
een tweede tranche van ZIS 2.0 voor de uitvoering van de projecten uit de Regio Deal in 2019. Deze
middelen zullen wij ontvangen via de meicirculaire 2019. De verwerking hiervan in de provinciale
begroting zullen wij u dan ook op een later moment voorleggen.
De intensieve samenwerking tussen Rijk en regio met de regionale triple helix partners heeft door de
uitvoering van het investeringsprogramma en de Regio Deal Zeeland tot heden in deze periode geleid tot
een investeringsimpuls van meer dan € 100 mln. voor de Zeeuwse economie.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Bijlagen:
Brief van GS aan EZK aangaande Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling, brief aan LNV
inzake voortgang Regio Deal Zeeland en onderliggende stukken.

Behoort bij brief d.d. 5 februari 2019 met ons kenmerk: 19003534.
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