
 
 

     
    

           

         
 

   
      

      
      

      
       

      
        

       
      
     

         
  

        
      

    
         

    
      

     
   

      
  

   
     
     

       
     

       
   

     
      

      
       

       
   

       
     

     
     

   
     

      
        

 
       

Provinciale Staten 
Zaaknummer: 114060 
Vragen van het statenlid Jeffrey Oudeman en Hannie Kool-Blokland (CDA) ingevolge 
artikel 44 reglement van orde 

AANHANGSEL 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland nummer 260. 

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Tonnen 
erfenis VVV Zeeland: 

(ingekomen:  17  januari  2022) 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 
1. Kan het College aangeven hoeveel middelen 

er zijn geïnvesteerd in de ontwikkelde digitale 
infrastructuur van de VVV Zeeland? Wat was 
de waarde bij overname en hoeveel middelen 
heeft de provincie Zeeland besteed aan de 
migratie? 

1. Investeringen in de digitale infrastructuur van 
VVV Zeeland kwamen van zowel de VVV 
(uit inkomsten uit de private sector) als van 
de provincie. Voor het (verder) ontwikkelen 
van de objectendatabase vvvzeeland.nl en 
de Zeeland App ging het om een bedrag van 
afgerond € 600.000. 
Bij de overname VVV assets ging het om het 
veiligstellen en behouden van diverse data 
voor toeristische marktbewerking (afkomstig 
van de VVV) en de bouw van een nieuwe 
website (www.zeeland.com) voor het ook 
(naast wonen en werken) kunnen uitvoeren 
van toeristische marktbewerking op het 
provinciale Sitecore-platform. 

Waarde bij overname van de digitale assets 
(adresbestanden, toeristische 
objecteninformatie, domeinnamen): Bij 
overname van de assets is hiervan geen 
geldelijke waarde bepaald. De assets zijn om 
niet overgenomen van VVV Zeeland door de 
Provincie Zeeland. Wel kennen de assets 
hun waarde in de promotie van Zeeland; 
hergebruik van de ondernemersinformatie en 
gegevens van toeristen en fans van Zeeland 
heeft bijgedragen aan het waarde behoud 
van de toeristische marketing van Zeeland en 
behalen van de doelstellingen op het borgen 
ervan, na het wegvallen van de activiteiten 
van de VVV Zeeland. 

2. Op welke manier heeft die vaststelling van de 
prestatieafspraken met de VVV Zeeland 
plaatsgevonden? 

2. Vaststelling van een door ons toegekende 
subsidie vindt plaats op basis van de 
Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 
en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 
2013. 
Bij de vaststelling kan alleen worden gekeken 
naar de kosten die gerelateerd zijn aan de 
prestatieafspraken.. 
De hoogte van het vastgestelde bedrag van 



   
      

  
   

   
    

     
     

      
        

    
      
      
 

      
      
        

  

    

       
       

       
      

      
        

      
      

  

       
        
     

       
       

       
       

      
     

      
 

  
  

    
   

       
     

        
   

       
       

     
       

      
     
       

      
        

      
    

       
       

      
      

       
  

 

       
   

    
      

     
      

    

       

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 
de Integrale kosten subsidie 2020 voor 
'Strategische Marktbewerking 
Vrijetijdseconomie Zeeland 2020’ was 
overeenkomstig de oorspronkelijk 
toegekende subsidie omdat voldaan was aan 
de prestatieafspraken. In oktober 2020 is een 
aanvullende subsidie verstrekt voor het 
uitvoeren van het hersteloffensief in verband 
met de coronacrisis in 2020. Omdat uit de 
financiële verantwoording van 2020 bleek dat 
het budget voor het corona hersteloffensief 
niet volledig was gebruikt is het niet bestede 
deel terugbetaald. 

3. Is bij die vaststelling meegenomen dat er 
wellicht weliswaar aan de formele prestatie is 
voldaan, maar dat het effect van de prestatie 
door omstandigheden ondermaats is? 

3. Zie antwoord bij vraag 2. 

4. Is het College het met ons eens dat het op 
zijn minst merkwaardig is dat er ‘omdat er 
geen geld was’ publieke middelen aan de 
VVV Zeeland beschikbaar zijn gesteld voor 
een transitiemanager en er nu dus geld 
overblijft bij de VVV Zeeland? Zou niet op zijn 
minst het bedrag wat beschikbaar is gesteld 
voor de transitiemanager terug moeten naar 
de provincie Zeeland? 

4. In onze brieven aan Provinciale Staten van 
29 oktober 2019 en 11 februari 2020 hebben 
wij destijds de ontwikkelingen bij VVV 
Zeeland beschreven. Wij gaven aan dat wij 
samen met VVV Zeeland en de Zeeuwse 
gemeenten stonden voor de opgave om te 
zorgen dat de voor een toeristische provincie 
als Zeeland belangrijke taken op een goede 
manier zouden worden geborgd. Concreet 
ging het om de functies: toeristische 
marketing, 
informatiemanagement ,ondersteuning 
gemeentelijke informatiepunten, 
routenetwerken-routebureau en de digitale 
infrastructuur (website, apps en data). 
Voor de advieskosten voor de borging van 
deze functies hebben wij een subsidie 
verleend aan VVV Zeeland en deze bij de 
vaststelling overeenkomstig vastgesteld. 
Omdat de werkelijke kosten hoger bleken te 
zijn heeft VVV Zeeland voor de verdere 
financiering van het project gebruik gemaakt 
van opbrengsten van de verkoop van het 
pand in Domburg. Uit die opbrengsten 
worden overigens ook de kosten inzake de 
afbouw en afronding van de organisatie in 
2021 gefinancierd. . Deze kosten vallen 
onder het resultaat 2021 en komen ten laste 
van de algemene reserve, waardoor het 
uiteindelijk beschikbare batig saldo afneemt. 

5. 5. Is er door het College met de VVV 
Zeeland besproken dat er ten minste een 
morele verplichting is om het overschot – wat 
heeft kunnen ontstaan dankzij het benutten 
van publieke middelen – terug te storten naar 
onder andere de 
provincie Zeeland? 

5. Er is geen morele verplichting. In de brief van 
gemeenten, TOZ (Toeristisch Ondernemend 
Zeeland) en provincie is dan ook 
aangegeven dat wij hierover verder in 
gesprek gaan, waarbij het doel is om 
projecten en/of initiatieven in de toeristische 
en recreatieve sector te ondersteunen. 

Voor de liquidatie van de Stichting VVV 



   
      
       

     
   

      
     

     
    

   
    

       
     

        
       

       
       

   

 

Vragen aan gedeputeerde staten Antwoorden van gedeputeerde staten 
Zeeland heeft de toenmalige Raad van 
Toezicht van VVV Zeeland per 14 januari 
2021 een vereffenaar aangesteld. In diens 
verslag is het volgende opgenomen: 
“Het positieve resultaat is niet ontstaan uit de 
reguliere bedrijfsvoering, maar gebaseerd op 
een samenstelling van incidentele kosten 
(afvloeiingskosten personeel en afkoop 
leveranciersovereenkomsten) en incidentele 
opbrengsten (activiteit Zeeland vakanties en 
de verkoop van het pand in Domburg)”. 
Voorts wordt in verslag hierbij aangegeven 
dat in lijn met de statutaire doelstelling van 
VVV Zeeland de gelden besteedt dienen te 
worden ten bate van toerisme en recreatie. In 
de Statuten van de Stichting Fan van 
Zeeland is dit eveneens opgenomen. 

Namens fractie:  CDA 

Jeffrey Oudeman  en  Hannie  Kool-Blokland 

MIDDELBURG,  1  februari 2 022 

Gedeputeerde  Staten 

Drs.  J.M.M.  Polman 

A.W. Smit 
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