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De innovatiehotspot van Zeeland

Samenwerking in de groene Delta
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• Een eerste openstelling voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken heeft plaatsgevonden, wat heeft geleid tot het nog niet ontvangen 1,6 miljoen uit ZiS 1.0
toekennen van subsidie aan 7 structuurversterkende initiatieven.
• In de 2de helft van 2018 is de openstelling geëvalueerd met de interne betrokken adviseurs en de externe stakeholders, welke heeft
geresulteerd in een aangescherpt voorstel voor de openstellingen in 2019
In 2018 zijn sindsdien activiteiten gestart en afgerond op de 3 onderdelen uit het projectplan: Ontwikkeling, Uitvoering en Support.
Voorbeelden hiervan waren een student bootcamp, student kickstart & intrapreneurship, de ontwikkeling van een programma gericht
op Biobased/circulair en de verkenning van een (inter)nationaal netwerk van verschillende hubs.

opnemen in verantwoordingsbrief over ZiS 1.0 richting rijk

Werkzaamheden kwartiermaker zijn benodigd voor inrichting volgende fase waar regio middelen voor bestemd zijn. In de eerste fase
zijn de activiteiten gericht op transitie van het groene vmbo en mbo onderwijs naar respectievelijk Pontes en Scalda. Daarnaast zijn
door kwartiermaker gesprekken gevoerd met partners en zijn eerste verkenningen gevoerd naar elementen Zeeuwse groene
onderzoeksagenda. Deze werkzaamheden worden in 2019 gecontinueerd
• In 2018 zijn aangesteld Prof. Dr. Ir. Ger Rijkers en Dr. Rick de Lange als academische programmaleiders.
• Het curriculum voor de E+I studenten is in beginsel vastgesteld
• Huisvesting: voorbereidende fase ontwerp en invullen van Engineering + Innovation laboratoria in het Joint Research Center
• In 2018 zijn een aantal werkbezoeken afgelegd bij universitaire engineering instellingen zoals de faculteit Ingenieurswetenschappen
van de KU Leuven te Brugge, de Technische Universiteit Eindhoven, en het MIT in Boston

Beschikking wordt in 2019 afgegeven GS 29/01

• Subsidie toegekend aan Stichting Energiek Zeeland voor de ontwikkeling van het Platform Energiek Zeeland voor
duurzaamheidsscans voor woningen.
• Subsidie toegekend aan Stichting Energiek Zeeland voor de uitvoering van het Platform Energiek Zeeland voor de uitvoering van
duurzaamheidsscans
• Uitvoering 7e ronde doorontwikkeling PIW: 37 projecten krijgen subsidie
• onderdelen bouwtitelbank en pandgerichte aanpak gebiedsgerichte aanpak zijn nog niet opgepakt door inzet op Energiek Zeeland

Aandachtspunt is de voortgang van de projectonderdelen en de
realisatie binnen de uitvoeringsperiode 2022

1.nauwe opvolging van project via projectteam en hoofdopgave
overleg.
2. Instellen van verbindingsteam

Door wisseling van projectleider is project later van start gegaan dan gepland.
Start van de voorbereidings- en analysefase met de opzet van de projectorganisatie, projectgroepleden, projectleider en het
benaderen van een organisatie die de projectgroep ondersteunt in de analyse- en uitvoeringsfase. Tevens heeft het organiseren van
draagvlak bij partners en stakeholders plaats gevonden. Naar verwachting zal de vertraging in 2019 worden ingehaald.

Aandachtspunt is de voortgang van de projectonderdelen en de
realisatie binnen de uitvoeringsperiode 2022

1. aanstellen van externe projectleider vanuit Scalda
2. nauwe opvolging van project via projectteam en
hoofdopgave overleg.
3. Instellen van verbindingsteam

scholing en plaatsing van onbenut Zeeuws arbeidspotentieel op 400 openstaande laaggeschoolde vacatures;
vaststelling van een Zeeuws raamwerk i.s.m. Werk(gevers)servicepunten, Sociale diensten, Regionale Bureaus voor Leerlingzaken en
UWV, vorming van een projectteam en start met aan aantal concrete projecten die zich richten op bepaalde
sectoren/regio's/doelgroepen.
werven en selecteren en plaatsen MBO+ talent:
start met vraag in Zeeuwse Zorgsector: ontwikkelen persona’s; plaatsingen in vrije tijdssector; start projecten/activiteiten gericht op
aantrekken van (jong) talent naar Zeeland: introfestival, zeeland commissionair, Zeeuws Vlaamse studentenstad, traineeprogramma
oprichten en inrichten regionale marketingorganisatie:
onderzoek uitgevoerd naar wenselijkheid en draagvlaak voor regionale marketingorganisatie
Realisatie van ondersteunende digitale infrastructuur:
Een onlineplatform (basis) en een Augment Reality app

leren van nieuwe aanpak van samenwerking met gemeente Goes

1. opvolging via Regio Deal team en verbindingsteam
3. monitoring uitvoering project en de gekozen werkwijze

Qua verbouwingen is het oude pand (de toekomstige hoofdentree) ondergronds verbonden met de nieuwbouw, is de onderbouw
compleet gerealiseerd en voor de kerstdagen stond de eerste helft van de (staal)constructie. De oplevering van het nieuwe pand is
gepland zo rond Koningsdag, waarna de inrichting kan starten. Voorbereidingen hiervoor zijn ook al in volle gang.

programma indicator wordt gerealiseerd na projectperiode

1. voorwaarde voor monitoring na afloop opgenomen in
subsidiebeschikking

Beschikking (29 jan 2019) wordt onder opschortende voorwaarde
afgegeven op volledige bijdrage Regio Deal zonder volledige
dekking vanuit Regio Deal

Leefbaarheid

Kwaliteitsimpuls wonen en leefbaarheid

Kwaliteit Zeeuwse kust, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsimpuls

Slimme vervoersoplossingen voor leerlingen

Arbeidsmarkt

Uitbreiding bevrijdingsmuseum Zeeland en vier vrijheden

Voortgezet onderwijs Zeeuws-Vlaanderen
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Gebiedsontwikkeling: Op 6 november 2018 heeft GS subsidie toegekend voor het project 1e fase aandachtsgebied De Banjaard. Met
de bijdrage van de Regio Deal wordt het gebied beter bereikbaar en aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers.
Kwaliteitsimpuls: KplusV heeft onderzoek uitgevoerd naar de kapitaalbehoefte in de verblijfsrecreatie. Conclusie is dat er behoefte is
aan kapitaal om een innovatieslag te maken of tot kwaliteitsverbetering te komen na bedrijfsovername. In het 1e kwartaal 2019
zullen vervolg acties worden uitgevoerd (o.a. verkennen samenwerking met huidige kapitaalverstrekkers; opzet instrument incl.
staatssteuntoets).

In 2018 zijn eerst en vooral een aantal randvoorwaardelijke stappen gezet om het transitieplan uit te voeren.
Beschikking (29 jan 2019) wordt onder opschortende voorwaarde
• In augustus 2018 zijn de vier voortgezet onderwijsbesturen in Zeeuws Vlaanderen gefuseerd. Dit is een noodzakelijk stap in de
afgegeven op volledige bijdrage Regio Deal zonder volledige
realisatie van het transitieplan omdat hiermee de centrale aansturing van de scholen door 1 College van Bestuur (CvB) wordt
dekking vanuit Regio Deal
gerealiseerd.
• Tevens zijn in de periode augustus-december 2018 een aantal belangrijke inhoudelijke stappen gezet. Een van de belangrijkste is het
tot stand komen van een onderwijsplan per school.

Voorzieningen bedrijven
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• Introductie vrachtwagenparkeerverbod: Waterbedeffect toegelicht in Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer
• Ontsluiting: Koppeling gelegd met Gebiedsgerichte aanpak Borsele West en eerste inventarisatie over draagkracht, capaciteit en
ontsluiting is al afgerond.
• Commercieel: marktverkenning naar wensen / eisen, opbrengsten, selectiestrategie, wijze van
contracteren van exploitanten. Opdracht verstrekking is in afronding.
• Pre-terminal: Eerste verkennende gesprekken met terminaals (gebruikers) hebben plaatsgevonden, veel belangstelling om deel te
nemen.
• Betrekken omgeving: het inventariseren van eisen en wensen van omwonenden, dorpsraden en
belangengroepen
• RO-traject: Kick-off met betrokken overheden heeft plaatsgevonden

1. mogelijke fasering in project ivm onduidelijkheden vergunning
1.nauwe opvolging vanuit projectteam en verbindingsteam
procedure
project wordt mogelijk aangemerkt voor de
2. realisatie cofinanciering bedrijfsleven buiten periode beschikking overprogrammering
2. opvolging na subsidieperiode middels voortgangsrapportages
(voorwaarde in beschikking)
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Totaal voor het programma
Voorbereidingskosten

• uitvoering energiescans voor bedrijventerreinen vindt begin 2019 plaats ipv in 2018
• Uitvoering 3e ronde Fonds Impuls Bedrijventerreinen: Herstructureringssubsidie verleend aan de Poort, gemeente Reimerswaal,
Kenniswerf, gemeente Vlissingen, Arnestein en Mortiere, gemeente Middelburg. Deze regeling is gerealiseerd met provinciale
middelen ipv met bijdrage uit regio envelop
• Verkenning aanbieders duurzaamheidscans bedrijventerreinen gerealiseerd
• Consultatie en belangstellingsregistratie van gemeenten voor duurzaamheidsscan en uitvoering demoproject
gerealiseerd
Projectplan is meer uitgewerkt en cofinanciering is verzekerd. Door procedures rondom de de verlening van de omgevingsvergunnung uitwerking begroting project in afstemming met Life grant
is er vertraging opgelopen. Deze vergunning is inmiddels verleend en het project is klaar om van start te gaan in januari 2019.
niet uitgegeven
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nauwe opvolging vanuit projectteam en verbindingsteam

bijdrage wordt in 2019 toegekend.

