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Geachte heer Hameleers,
Op 6 juli 2018 hebben Rijk en Provincie de Regio Deal Zeeland afgesloten. Deze heeft als doel om
gezamenlijk regionale opgaven aan te pakken waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de welvaart in
brede zin. Op deze wijze investeren we gezamenlijk in het versterken van de leefbaarheid en het
vestigingsklimaat in Zeeland door uitvoering van het Investeringsprogramma Zeeland in
Stroomversnelling (ZiS) 2.0, welke bestaat uit 13 projecten op het gebied van kennis en innovatie,
leefbaarheid en voorzieningen voor bedrijven.
In deze brief informeren wij u over de voortgang van dit investeringsprogramma. Tevens doen wij in deze
brief een verzoek tot beschikbaar stellen van een volgende tranche uit de Regio envelop.
Investeren in structuurversterking en werkgelegenheid
De Regio Deal Zeeland is het vervolg op het actieprogramma van de commissie structuurversterking en
werkgelegenheid (Balkenende) naar aanleiding van het onderzoek van de Tweede kamer in 2016 naar
de economische situatie in Zeeland. Dit advies leidde tot een rijksbijdrage van 25 miljoen euro en 35
miljoen euro cofinanciering uit de regio voor het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0
met zes economische structuurversterkende projecten. Het advies van de commissie Balkenende is
omarmd door alle partijen in Zeeland en vormt de gezamenlijke strategische Zeeuwse agenda voor de
komende jaren. De Regio Deal Zeeland geeft hiermee een vervolg aan de uitvoering van deze
gezamenlijke strategische agenda, door in te zetten op het verbeteren van het leef- en vestigingsklimaat,
wat ten goede komt aan de inwoners, bedrijven en toeristen in Zeeland.
Uitvoering investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0
De afgelopen maanden is samen met de triple helix partners (gemeenten, kennisinstellingen en het
bedrijfsleven) intensief samengewerkt aan de uitvoering van de projecten in ZiS 2.0. Het
investeringsprogramma heeft het mogelijk gemaakt om een aantal projecten versneld met de opgave in
de regio van start te laten gaan. Dit betrof met name extra inzet voor concrete acties op het gebied van
arbeidsmarkt in Zeeland, de bouw van het platform Energiek Zeeland, kwaliteitsverbetering aan de kust
bij de Banjaard en de bouw van het Bevrijdingsmuseum. Middels deze impuls vanuit het Rijk kunnen we
versneld in de regio werken aan de opgaven waar we gezamenlijk voor staan. De verwachting is dat
begin 2019 nog een aantal projecten met concrete acties van slag zullen gaan.
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Bij een groot aantal projecten hebben we de afgelopen periode ingezet op het verbeteren van de kwaliteit
van de projectvoorstellen. Het verder concretiseren van de activiteiten en het voldoen aan de provinciale
regelgeving conform de afspraken in het convenant, heeft hieraan bijgedragen. De inzet op het
versterken van de projectvoorstellen is niet altijd direct meetbaar in tastbare resultaten. Het aanscherpen
van de governance zorgt daarentegen voor een hogere kwaliteit bij de uitvoering van de projecten,
waardoor deze op lange termijn effectiever bijdraagt aan het borgen van het duurzame effect.
Door gezamenlijk met de partners in de regio actief te schrijven aan de voorstellen leidt dat er toe dat wij
ook leren van deze nieuwe samenwerkingsvorm. Dit helpt ons om onze inzet in de regio nog
doeltreffender te maken. Voorbeelden hierbij zijn Innovatiehotspot Zeeland, de oprichting van de
Engineering & Innovation department bij UCR, het Voortgezet onderwijs Zeeuws Vlaanderen en
Innovatieve PolyStyrene Loop. Deze projecten hebben in 2018 of zullen begin 2019 de rijksbijdrage via
een provinciale beschikking ontvangen of zullen deze op korte termijn krijgen. Tevens merken wij dat bij
de uitwerking van de projectvoorstellen contact gezocht wordt met de verschillende departementen om
de aanscherping van de voorstellen te toetsen aan de rijksdoelen. Verder bestaat ZiS 2.0 uit een aantal
subsidieregelingen die in de 2de helft van 2018 zijn doorontwikkeld en opengesteld voor het verbeteren
van de leefbaarheid in Zeeland. Voorbeelden hiervan zijn verduurzaming van de particuliere woning
voorraad en de verkenningen voor een fonds voor kwaliteitsverbetering van recreatiebedrijven zoals is
benoemd in de Kustvisie.
ZiS 2.0 is nu 6 maanden in uitvoering. Voor een volledig overzicht van de voortgang van de projecten in
deze periode verwijzen wij u naar bijlage 1. Hierin wordt de stand van zaken per project benoemd en
tevens de aandachts- en verbeterpunten bij die projecten die in 2018 minder vlot gelopen zijn zoals
vooraf benoemd. Op basis van dit overzicht concluderen wij dat de uitvoering van het
investeringsprogramma op schema loopt. Een klein aantal projecten heeft door opstartproblemen een
lichte vertraging, maar op basis van de bijgestelde planning hebben wij er alle vertrouwen in dat dit in
2019 wordt ingehaald zodat de gestelde ambities in 2022 gehaald zullen worden.
Samenwerking de regio en daarbuiten - Economic Board Zeeland
Het kenmerk van de genoemde projecten in het Investeringsprogramma is dat zij tot stand gekomen zijn
door een vernieuwde vorm van samenwerking tussen de partijen in de regio in triple helix verband. Dit is
mede ontstaan uit het versterken van de bestuurskracht, waarin de Economic Board Zeeland een
belangrijke rol heeft.
In 2018 is de Economic Board Zeeland opgericht. Zij heeft als doel om de economische groei in de regio
door innovatie en samenwerking aan te jagen op de sectoren en thema’s die passen bij ons land in zee.
Daarbij heeft zij ook specifiek aandacht voor het vestigingsklimaat. De Economic Board zet zich samen
met de provincie actief in om de uitvoering van het Investeringsprogramma waar nodig te ondersteunen
en te zorgen voor verbindingen. De Economic Board heeft daarbij een adviserende en stimulerende rol
richting Rijk en regio. In december heeft zij alle projectleiders uitgenodigd voor een interactieve
bijeenkomst, waarin de stand van zaken van ZiS 2.0 is toegelicht. Verder zijn in deze bijeenkomst de
kansen op synergie tussen de projecten besproken. De Boardleden kunnen daarbij helpen om eventuele
knelpunten weg te nemen of steun te geven bij de achterban om de impact van de plannen te versterken.
Een mooi voorbeeld van concrete samenwerking is tussen Dockwize en het Engineering &Innovation van
UCR, waarbij verder besproken gaat worden hoe studenten in 2022 gebruik kunnen maken van de
ontwikkelde programma’s van Dockwize. Daarmee wordt nu al zichtbaar dat de uitvoering van de Regio
Deal tot een grotere spin off in de regio gaat leiden. Naast samenwerking in de regio wordt ook de
samenwerking over de provinciegrenzen heen gezocht. Zo is er vanuit het programmateam frequent
contact met het team van de Brainport regio over de uitvoering van de Regio Deals. Ervaringen worden
uitgewisseld en geleerd wordt van de verschillende aanpakken.
0-meting, monitoring en eindevaluatie
In het convenant is afgesproken dat de uitvoering van de Regio Deal tussentijds gemonitord wordt en na
afloop geëvalueerd wordt. Hiervoor hebben wij in 2018 een 0-meting uitgevoerd. Halfjaarlijks zal de
voortgang van de projecten aan de hand van voortgangsrapportages worden opgevolgd. Bij het project
Groene Delta is geconstateerd dat de gekozen indicator niet volledig de lading van het project dekt.
Daarom is gekozen om naast de genoemde indicator nog een aantal subindicatoren toe te voegen,
waarmee “het verbeteren van de aansluiting van het groene onderwijs en onderzoek bij het bedrijfsleven
door het realiseren van een doorlopende onderwijs- en onderzoekslijn binnen de beroepskolom, vanuit
een gedeelde verantwoordelijkheid ondernemingen – onderwijs” tot uitdrukking komt.
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Voor de eindevaluatie van de Regio Deal zal naast de genoemde indicatoren tevens worden aangesloten
bij de monitoring van de brede welvaartsmonitor en de MAEX in Zeeland. Op deze wijze schetsen we een
zo volledig mogelijk beeld van het maatschappelijke effect van de Regio Deal middelen in Zeeland.
Bestedingsplan 2019
Voor de uitvoering van de Regio Deal is vanuit de Regio Envelop 35 miljoen euro toegekend. De regio
draagt voor een zelfde bedrag aan cofinanciering bij. Bij de ondertekening van de Regio Deal in 2018 is
een eerste tranche van 13,2 miljoen euro beschikbaar gesteld uit deze gereserveerde middelen in de
Regio Envelop.
In totaal is er, inclusief de provinciale cofinanciering, voor € 27,7 miljoen toegekend aan projecten uit het
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Deze bijdrage bestaat uit € 19,1 miljoen middelen
vanuit de regio envelop (waarvan € 7 miljoen uit de reeds ontvangen middelen) en € 8,65 miljoen vanuit
de provincie. Daarnaast dragen gemeenten € 5,2 miljoen en private partijen € 32,1 miljoen bij aan de
uitvoering van deze projecten. De hoge private bijdrage is afkomstig uit de regeling Provinciale Impuls
Wonen, waarin particuliere woningbezitters en woningcorporaties middels een provinciale impuls
investeren in de verduurzaming van de woningvoorraad.
De hogere bijdrage vanuit de Regio Envelop komt voort uit het feit dat de projecten een beschikking
ontvangen op de totale bijdrage uit het investeringsprogramma onder de opschortende voorwaarde van
voldoende voortgang. Dit betekent dat jaarlijks per project wordt bezien of er voldoende voortgang is ten
opzichte van de planning en of de einddoelen nog worden behaald. Op basis van deze voortgang wordt
een volgende tranche toegekend.
Om de voortgang ook in 2019 in het programma te behouden wordt gevraagd om voor 2019 een tweede
tranche van 9,2 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de Regio Envelop. Voor de onderbouwing van de
bijdrage verwijzen wij naar bijlage 2. In ZiS 2.0 is rekening gehouden met een overprogrammering van
€ 4,55 miljoen. Bij de ondertekening van het convenant hebben wij een inspanningsverplichting aan de
regio afgegeven, wat inhoudt dat de Provincie zich inspant voor de aanvullende bijdrage van € 4,55
miljoen voor de projecten. De provincie voelt zich verantwoordelijk voor deze overprogrammering en zal
waarborgen dat deze dekking beschikbaar komt op het moment dat het benodigd is.
Vooruitblik in 2019
In 2019 zullen wij ons richten op de verdere realisatie van het investeringsprogramma met de daarbij
behorende projecten en zullen wij ons verder inzetten op het verkennen van de mogelijkheden voor
synergie tussen de projecten, de monitoring van de maatschappelijke effecten in de regio en zorgdragen
voor een doeltreffende besteding van de middelen gezamenlijk met de partners in de regio.
De vernieuwende en intensieve samenwerking tussen Zeeuwse ondernemers, kennisinstellingen en met
het rijk op de strategische agenda voor Zeeland, levert resultaten. Om deze reden willen we deze
samenwerkingsvorm dan ook blijven voortzetten voor de volgende openstelling van de regiodeals. De wil
om samen te werken, ook (provincie)grensoverschrijdend, is er. Het besef dat krachten bundelen tot
resultaat leidt, is met de uitvoering van de Regio Deal Zeeland en Zeeland in Stroomversnelling 1.0, 2.0
reeds volop bewezen en biedt kansen voor de toekomst.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de voortgang van de uitvoering
van de Regio Deal Zeeland en het Investeringsprogramma ZiS 2.0. Tevens ontvangen wij graag de
bevestiging aangaande het beschikbaar stellen van de tweede tranche uit de Regio Deal voor 2019.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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