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1.
In de beleidsstukken van GS welke
gaan over de waarde van ZB Planbureau wordt steeds
gesproken dat provinciale besluitvorming dient te geschieden op basis
van objectief cijfermateriaal. GS
benadrukken telkenmale de belangrijke rol van ZB Planbureau in de verzameling van dergelijk objectief
cijfermateriaal. De FVD-fractie is het
eens met de stelling dat de provinciale besluitvorming dient te
geschieden op basis van objectief cijfermateriaal. De FVD-fractie is echter
niet geheel overtuigd van
de door GS gestelde belangrijke rol
die het ZB Planbureau in de verzameling van dit voor de provincie
zo cruciale cijfermateriaal heeft.
Zouden GS eens 10 provinciale (beleids)documenten kunnen aanwijzen
waarbij zichtbaar gebruik
is gemaakt van onderzoeksresultaten
of cijfers van het ZB Planbureau?

In opdracht van de Provincie voert het
Planbureau gesubsidieerde activiteiten
uit. De activiteiten worden jaarlijks op
basis van door ons geformuleerde prestatieverwachtingen in de onderzoeksagenda van het Planbureau opgenomen. Deze onderzoeksagenda maakt
deel uit van de jaarlijkse prestatieafspraken met ZB| Planbureau en Bibliotheek
van Zeeland. De activiteiten die het
Planbureau op basis van de onderzoeksagenda uitvoert zijn:
1) monitoring (bijvoorbeeld in het kader
van de Zeelandscan, een samenwerking
met GGD Zeeland en Robuust op het
gebied van gezondheid);
2) verdiepend onderzoek (op een thema
als de Zeeuwse fysieke kernkwaliteiten
voor de Omgevingsvisie);
3) kennisdeling en beantwoording van
vragen van de Provincie;
4) activiteiten in partnerships (onderzoeksprojecten in samenwerking met
derden, onder meer Planbureau Friesland, PON en TU-Delft).
Het Planbureau maakt hierbij onder
meer ook gebruik van data van het UWV
en micro-data van het CBS, die in de
brede Zeeuwse context kunnen worden
geplaatst.
De cijfers en kennis van het Planbureau
dienen als (extern) referentiekader en
als input voor het uitvoeren van projecten of activiteiten en beleidsvorming.
De informatie die als input voor de beleidsvorming wordt gebruikt, is verwerkt
in (beleids)documenten als bijvoorbeeld
de Omgevingsvisie, de Economische
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Agenda, het Mobiliteitsplan en Campus
Zeeland.
Daarnaast stelt het Planbureau mede in
opdracht van de Provincie de leerlingenprognoses tot 2030 op voor het voorgezet onderwijs, op basis waarvan de
schoolbesturen hun (toekomstig) beleid
vaststellen.
Cijfers en kennis van het Planbureau
zijn te vinden in de Databank, de Staat
van Zeeland, de Zeelandscan, het
Dashboard Zeeuwse Arbeidsmarkt, de
Jeugdmonitor en afzonderlijke rapportages.
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