Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Roland van Tilborg (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 408.

Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake minder
subsidiegelden uit het Europese Fonds
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 21 december 2013)
1.

Is het college op de hoogte dat er minder 1.
geld vanuit het EFRO naar Zeeland zal
komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
kan het College aangeven hoeveel geld
er minder naar Zeeland komt vanuit het
EFRO?

2.

Is bij het college bekend wat het bedrag
zou (kunnen) zijn als de staatssecretaris
geen verdeelsleutel zou hebben
gemaakt? Zo nee, waarom niet? Zo ja,
om hoeveel geld zou het in totaal gaan
voor Zeeland?

2.

Ja, met dien verstande dat EFRO middelen
worden toegedeeld aan landsdelen en niet
aan afzonderlijke provincies. Zeeland maakt
deel uit van het landsdeel Zuid. Het totale
budget EFRO in de periode 2007 – 2013
bedraagt nationaal 830 mln. Voor het
landsdeel Zuid circa € 186 miljoen. Voor de
nieuwe periode 2014-2020 is landelijk
€ 509,3 mln. beschikbaar. Het landsdeel Zuid
ontvangt hiervan circa € 114 mln. De ervaring
leert dat ongeveer 1/6 deel van het budget
Zuid door gehonoreerde projecten kan
neerslaan in Zeeland afhankelijk van het
aantal gehonoreerde projecten.
De Europese Commissie verdeelt de
middelen EFRO op basis van de zgn.
Berlijnformule. Dit is een verdeelsleutel
gebaseerd op objectieve criteria. Europese
middelen, waaronder EFRO middelen
worden (veelal) macro toegedeeld aan
lidstaten. De afzonderlijke lidstaten hebben
echter ruimte om bij de verdeling van
middelen te differentiëren naar regio
vanwege specifieke behoeften en/of uitdagingen. Op 15 november 2013 heeft de
Staatssecretaris van Economische Zaken
een brief naar de Tweede Kamer gezonden
(kenmerk DGNR-RRE/13179707) inzake
Stand van Zaken en Verdeling EFRO 20142020. In deze brief geeft de Staatssecretaris
aan dat zij voor de verdeling van de EFRO
middelen af zal wijken van de Europese
verdeelcriteria (de zgn. Berlijnformule) om
het Noorden niet verder op achterstand te
zetten. Dat betekent voor het landsdeel Zuid
een bijdrage van € 114 mln. EFRO i.p.v. een
bijdrage van € 137 mln. EFRO op basis van
de eerder genoemde van de Berlijncriteria
(totaalbedrag 2014-2020). Het is speculatief
om een specifiek bedrag voor Zeeland te
noemen omdat dit aandeel wordt bepaald op
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basis van gehonoreerde Zeeuwse projecten
dan wel projecten met een of meer Zeeuwse
deelnemers.
4.

Kan het college aangeven welke rol dit
college hierin gespeeld heeft? Zo nee
waarom niet?

4.

Wij hebben binnen het landsdeel Zuid en met
het landsdeel West in het najaar een intensieve lobby opgezet richting de staatssecretaris en de Tweede Kamer om te
bepleiten de EFRO middelen in te zetten
voor innovatie, groei en werkgelegenheid
conform het beleid van de Europese
Commissie en daarvoor de Berlijnformule als
objectieve maatstaf toe te passen voor de
verdeling van de EFRO middelen. Deze
lobby kreeg onvoldoende steun in de Tweede
Kamer.

5.

Is het College het met de SP eens dat
gezien de werkeloosheid (ruim 10.000
mensen) in Zeeland dit een gemiste
kans is? Zo nee, waarom niet.

5.

In de eerdergenoemde intensieve lobby
hebben wij onze argumenten voor het
voetlicht gebracht bij de Staatssecretaris en
de Tweede Kamer om meer middelen te
laten toevloeien naar het landsdeel Zuid.
De staatssecretaris heeft echter anders
besloten op basis van de bevoegdheid die
aan haar is toegedeeld. De Tweede Kamer
steunt in meerderheid haar besluit.

6.

Is het College bereid om (nog) een
poging te doen om alsnog een hoger
bedrag voor Zeeland los te krijgen?
Zo nee, waarom niet?

6.

Het besluit van de staatssecretaris is
onomkeerbaar nu de Kamer dit in
meerderheid steunt.
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