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Huidige Programma’s periode 2014 – 2020: INTERREG, OPZuid, ESF en POP:
Resultaten tot nu toe: er zijn 296 projecten in Zeeland met een Europese bijdrage van ruim € 93 miljoen.
Per opgave is de financiële impact van de Europese middelen als volgt:

Verdeling € 93 miljoen EU subsidies per opgave
Mobiliteit en Infrastructuur 4
Milieu, Landschap en Natuur 57
Economie en Innovatie 78
Onderwijs en Arbeidsmarkt 128
Energie 10
Zorg en Welzijn 5
Toerisme en Recreatie 12
Cultuur en Samenleving 2

Binnen mobiliteit en infrastructuur is er een paar grote projecten, waaronder de sluis, te onderscheiden. In
de andere opgaven zijn het meer, maar kleinere projecten die met succes Europese subsidie binnenhalen.
De Europese decentrale programma`s, behorend tot het Europees Cohesiebeleid, zoals OP Zuid,
INTERREG en POP zijn daarmee belangrijk voor Zeeland.
Naast de financiële impuls uit Europa kan geconstateerd kan worden dat in de programma`s:
- meer MKB bedrijven mee doen
- de samenwerking in triple helix verband is versterkt
- de concurrentie onverminderd sterk is waardoor dit leidt tot een hogere kwaliteit van projecten en
de lat ook steeds hoger ligt om kwalitatief hoogwaardige aanvragen in te dienen.
Aandachtspunt voor de huidige programma`s en de nieuwe programmaperiode is de verdere
professionalisering van de begeleiding van projectaanvragers, naast netwerkontwikkeling-, versterking van
de economische clusters en de aanjaagfunctie. Met een dergelijke begeleiding kan de kwaliteit van
aanvragen verbeterd worden, waardoor de kans op succes bij subsidieverlening verder vergroot wordt en
de impuls op de Zeeuwse en grensoverschrijdende structuurversterking versterkt wordt met Europese
middelen. Thans vindt een analyse plaats op welke onderdelen binnen het aanvraagproces nog verdere
verbetering mogelijk en wenselijk is.
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Nieuwe periode: Toekomstig cohesiebeleid 2021-2027 in Brussel:
Op dit moment wordt het toekomstige cohesiebeleid voorbereid in Brussel. Eind 2018 heeft de Europese
Commissie hiertoe een voorstel gedaan dat onder meer de volgende elementen omvat:
 Verlaging van het budget van € 351,8 miljard naar € 330,1 miljard. Omdat in het verdelingsvoorstel
van de middelen vooral de voormalige oost bloklanden erop achteruit gaan zal de verwachte
bijdrage voor Nederland ongeveer gelijk blijven;
 Versimpelde en flexibelere regels. Er komt een algemene set van regels voor de verschillende
fondsen. Toepassing van het single information/ single audit principe om stapeling van controles te
voorkomen
 Beperking van de EU-financiering van projecten tot 70% voor minder ontwikkelde regio’s, 55%
voor transitieregio’s en 40% voor meer ontwikkelde regio’s.
 Vijf centrale investeringsprioriteiten voor het Regionale beleid
o Innovatie
o Steun MKB
o Digitale technologie
o Industriële modernisering
o Energietransitie en klimaatadaptatie
In de komende periode worden de voorstellen voorgelegd aan het Europese Parlement en de Europese
Raad en onderwerp zijn van trilaterale overleggen. Uiteindelijk besluit de Europese Raad (de lidstaten) hoe
het toekomstige cohesiebeleid er uit zal zien en hoeveel geld er beschikbaar komt voor de periode 20212027. Naar verwachting zal medio 2021 alles duidelijk zijn. Dit betekent voor Zeeland en de andere
provincies een intensief lobbytraject naar het kabinet en de Tweede Kamer naast de acties die in HNP
verband richting EC en EP worden ondernomen.
De Zeeuwse inzet voor de nieuwe cohesieperiode
De Zeeuwse inzet is als volgt geformuleerd:
Algemene inzet:
 Financieel:
- Handhaven van Europese cohesiebeleid tenminste op huidige niveau;
- Nieuwe financieringsinstrumenten mogen niet ten koste gaan van
subsidieprogramma`s
 Opgaven:
- Breder pallet aan thema`s buiten innovatie en duurzame energie: leefbaarheid,
cultuur, toerisme, jongeren en natuur; Europese prioriteiten sluiten aan bij Zeeuwse
maatschappelijke opgaven
 Bestuur :
- Continuering van decentrale grensoverschrijdende programma`s met regionale
zeggenschap op inhoud en governance.
 Organisatie:
- Streven naar eenduidige inzet binnen lidstaat NL vanuit landsdeel zuid. Hiertoe
effectieve overlegstructuur instellen in Zuid-verband.
- Programmering POP via inbreng in Nationaal Strategisch Plan (GLB/POP)
Concrete inzet:
 Voorbereiding: - Op Zuid-Nederlands niveau is Zeeland betrokken bij de voorbereidingsgroep die
als startdocument een houtskoolschets heeft opgesteld voor de inzet op de
nieuwe Cohesiefondsen.
 Draagvlak:
- De houtskoolschets gaat consultatiefase in voor stakeholders en triple
helixpartners op Zuid-Nederlands en op Zeeuws niveau voor draagvlak
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