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Vragen van het statenlid François Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 
reglement van orde  
 

AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 251. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake de 
toekomstbestendigheid van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-
Vlaanderen: 
 
(ingekomen: 7 januari 2022) 

 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 

1. Is uw college op de hoogte van of betrokken 
bij de ingrijpende plannen waar de 
gemeente Sluis op 27 januari a.s. een besluit 
over wil nemen? 

1. Ja, het college is op de hoogte van deze 
plannen. Provincie Zeeland is enerzijds 
betrokken bij het Transitieplan VO Zeeuws-
Vlaanderen, waar ambities m.b.t. 
huisvestingsplannen deel van uitmaken. 
Anderzijds is huisvesting primair een zaak 
voor de gemeenten en onderwijsinstellingen 
(en het Rijk via de bekostigingssystematiek). 
In die zin is Provincie Zeeland niet betrokken.  

2. In alle voorliggende opties lezen wij dat het 
slechts twintig jaar oude Zwincollége 
gesloopt gaat worden en dat er voor de 
nieuwbouw een bedrag van 18,2 miljoen 
euro 
wordt uitgetrokken. Voordat de geplande 
sloop van het slechts twintig jaar oude 
Zwincollége en de investering van 18,2 
miljoen Euro in een nieuw gebouw wordt 
geëffectueerd, wil de Statenfractie van de 
PARTIJ VOOR ZEELAND met name van 
uw college weten of de toekomst van het 
voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen 
voldoende gewaarborgd is, los van de vraag 
of er hier geen sprake is van 
kapitaalvernietiging? 

2. In het Transitieplan VO Zeeuws-Vlaanderen 
staan ambities verwoord die ertoe moeten 
leiden dat het voortgezet onderwijs in de 
regio toekomstbestendig is. Huisvesting 
maakt deel uit van deze genoemde ambities. 
Hoewel garanties voor de toekomst nooit 
gegeven kunnen worden, kan verwacht 
worden dat de bouw van een nieuwe school 
zal bijdragen aan de toekomst van het 
voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen. 
Het College heeft vernomen dat aan het 
voorstel van gemeente Sluis een uitgebreid 
onderzoeksrapport ten grondslag ligt en gaat 
ervan uit dat de gemeente op basis van dit 
rapport een inschatting zal maken van de 
noodzaak en kansrijkheid van de 
verbouwplannen. 
 
 

3. Mocht de conclusie onverhoopt zijn dat de 
toekomst van het voortgezet onderwijs in 
Zeeuws-Vlaanderen niet gewaarborgd is, 
welke concrete stappen gaat uw college dan 
nemen om dat wel te waarborgen? 

3. In 2018 is een overeenkomst gesloten om 
een thuisnabij en kwalitatief hoogwaardig 
onderwijsaanbod in Zeeuws-Vlaanderen te 
garanderen (Transitieplan Voortgezet 
Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen). Provincie 
Zeeland heeft hier financieel aan bijgedragen 
voor de periode 2018-2022. De komende 
maanden wordt door de betrokken partijen  
bepaald of voortzetting/herijking van dit 
financieel arrangement wenselijk is en zo ja 
welke partijen daaraan zullen bijdragen. In 
2018 is aangegeven dat de bijdrage van de 
Provincie Zeeland aan het transitieplan t.b.v. 
het voortbestaan van het VO Zeeuws-
Vlaanderen eenmalig is.  
 

 



 

 

 

Namens fractie Partij voor Zeeland:  

 

François Babijn 

 

 

MIDDELBURG, 25 januari 2022 

 

Gedeputeerde Staten 

 Drs. J.M.M. Polman 

Drs. L.M.L.M. Prevaes  
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