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Middelburg, 16 april 2019
Geachte leden van Provinciale Staten,
Met onze brief van 18 juli 2018, kenmerk 18018474 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken
rond het startmoment 75 jaar vrijheid/Slag om de Schelde. Zoals u weet zal dit startmoment voor de
Nationale Viering 75 jaar vrijheid, dat tegelijkertijd het startmoment zal zijn voor de herdenking van de
Slag om de Schelde, plaatsvinden op 31 augustus aanstaande in Terneuzen.
Hoger ambitieniveau
Inmiddels is de commissaris van de Koning door het ministerie van Algemene Zaken geïnformeerd over
de wens om diverse buitenlandse regeringsleiders om het startmoment van de viering 75 jaar vrijheid bij
te wonen.
Het reeds hoge ambitieniveau van het startmoment komt hiermee nog hoger te liggen. Immers, dit heeft
niet alleen consequenties voor de programmering, maar ook voor de (voor)ontvangst en dergelijke. Mede
op verzoek van het Nationaal Comité komt er zo mogelijk ook een verbinding met de Roosevelt
Foundation en met name naar de uitreiking van de Four Freedoms Awards in het voorjaar van 2020.
Het ambitieniveau voor het startmoment 31/8 verschuift daarmee van Nationaal naar Internationaal.
Daarmee kan Zeeland en de Slag om de Schelde – “de vergeten slag”- ook in het buitenland goed op de
kaart gezet worden. Deze viering op 31 augustus wordt overigens ook gedeeltelijk live uitgezonden door
de NOS.
Strategische positie van Zeeland
De militaire en geopolitieke strategische ligging van de Scheldemonding is evident. Door de eeuwen heen
is nergens in Nederland zoveel strijd geleverd als in Zeeland, met als laatste militaire operatie de opening
van deze Scheldemonding in het najaar van 1944.
De strategische ligging van Zeeland is 75 jaar na de opening van de Scheldemonding onverminderd. Wij
zien het startmoment van 75 jaar Vrijheid/Slag om de Schelde daarom als een unieke kan om nationaal
en internationaal de strategische positie van Zeeland, uiteraard ook in economisch perspectief, zichtbaar
te maken. Het startmoment wordt daarmee niet alleen een startmoment voor de herdenkingen in
Nederland en Zeeland, maar ook een startmoment voor profilering van Zeeland ( land van vrijheid),
zowel nationaal als internationaal.
Extra kosten
Het hogere ambitieniveau brengt ook aanzienlijk hogere kosten met zich mee. Deze hebben zowel te
maken met de ontvangst van regeringsleiders als met een kwalitatief beter programma voor het publiek.
Omtrent deze extra kosten vindt op dit moment overleg plaats.
Overigens heeft ook het Nationaal Comité toegezegd extra financiële middelen beschikbaar te stellen en
zal ook een beroep worden gedaan op de gemeente Terneuzen.
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Sponsoring
Inmiddels zijn we ook met het bedrijfsleven in overleg over samenwerking en sponsoring. Het samen
optrekken met het bedrijfsleven vinden wij belangrijk, enerzijds om de strategische positie van Zeeland
gezamenlijk uit te dragen, maar anderzijds ook zeker om in gezamenlijkheid het belang van vrijheid breed
bekend te maken. Inmiddels hebben diverse bedrijven hun hulp –in natura en/of in financiënaangeboden en wij vertrouwen er op dat nog vele bedrijven hun voorbeeld zullen volgen.
Wij trekken daarbij gezamenlijk op met de filmproducenten van de film “Slag om de Schelde”, waarvan u
ongetwijfeld via de media reeds vernomen hebt. De film wordt een internationale productie (geen
documentaire) van Universal Studios met een budget van 14 miljoen euro. De film heeft ook als doel de
Slag om de Schelde internationaal op de kaart te zetten en dit doel sluit ook aan op ons hierboven
genoemde ambitieniveau.
Procedure
Aangezien het voor de voortgang van het project noodzakelijk is om in april de (aanvullende) opdracht te
gunnen aan de producent zullen wij het extra benodigd budget dekken uit middelen binnen Zichtbaar
Zeeland. Dit is mogelijk binnen de doelstellingen van de Provinciale begroting, maar omdat het om een
extra / onvoorziene uitgave gaat zullen wij mogelijk in de Zomernota, afhankelijk van de uitputting van de
middelen binnen deze opgave, een voorstel aan u voorleggen om aanvullend budget (in de orde van
grootte van € 200.000,-) vrij te maken voor de realisatie van de resterende doelstellingen van Zichtbaar
Zeeland. Door deze werkwijze wordt zorgvuldig omgegaan met de Provinciale middelen en wordt actief
gestuurd op doelrealisatie en budgetbewaking.
Tevens zullen wij u in een bijeenkomst in juni bijpraten over de actuele stand van zaken van het
programma en de financiële consequenties.
Wij vertrouwen er op u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
gedeputeerde staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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