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In juni 2018 spraken wij af dat wij u twee maal per jaar informeren over de stand van zaken van de Regio
Deal Zeeland. In deze brief informeren wij u over de voortgang tot en met juni 2021. In deze brief kijken
we naar de algemene voortgang van de Regio Deal Zeeland en benoemen we de successen en
aandachtspunten van een aantal onderliggende projecten. Ten slotte kijken we naar de structurele
verankering van de resultaten uit de deal en kijken we naar de invloed die COVID-19 heeft op de
resultaten van de Regio Deal.
Algemene voortgang
In ons overleg van 4 februari j.l. gaf u aan tegemoet te willen komen aan onze wens om de
uitvoeringstermijn van de Regio Deal Zeeland met een jaar te verlengen. Uit onze monitoring blijkt dat de
uitbreiding van de termijn van de Regio Deal Zeeland met het oog op het doelbereik van groot belang is.
Zonder verlenging zou een aantal projecten niet geheel van de grond komen. Nu constateren we op basis
van de monitoring van de voortgang dat het behalen van de afgesproken doelen en indicatoren weer op
schema ligt.
De projecten Samenwerken in de groene delta, Bevrijdingsmuseum, Innovatieve hotspot en PS-Loop zijn
in de afrondende fase of inmiddels gerealiseerd. Het grootste gedeelte van de overige projecten van de
deal ligt op schema, de verwachting is dat het komende jaar de resultaten hiervan volop zichtbaar
worden. De projecten kwaliteitsimpuls wonen en leefbaarheid en Central Gate blijven aandacht vragen,
maar ook hier worden de eerste successen zichtbaar.
Financieel gezien loopt de uitvoering van de Regio Deal Zeeland ook op schema. Eind juni 2021 was het
bestedingsniveau van de Regio Deal Zeeland € 30,3 miljoen. Gezien de positieve voortgang en de goede
vooruitzichten worden Provinciale Staten in de najaarsnota 2021 van de provincie gevraagd om de
gereserveerde overprogrammering definitief beschikbaar te stellen, zodat het gehele programma Zeeland
in Stroomversnelling 2.0 kan worden uitgevoerd. Dit laatste betekent ook dat de cofinanciering vanuit de
regio een extra impuls krijgt van € 4,4 miljoen.
Successen en aandachtspunten
Nu projecten zijn afgerond, tegen hun afronding aanlopen of goed op stoom zijn, worden de successen
zichtbaar. In aanvulling van eerder genoemde successen, lichten we de volgende successen uit:

Binnen het project Innovatieve Hotspot is de “Yara Challenge” een groot succes geworden. Bij een
dergelijke challenge dagen gevestigde bedrijven jonge innovators uit om oplossingen te bedenken voor
problemen waar het bedrijf mee kampt. Het leidde in dit geval tot oplossingen voor stofreductie bij
kunstmestverlading, een lastig probleem waarmee Yara al vele jaren als worstelt. Komend jaar zullen de
ideeën worden omgezet naar de praktijk. Het laat zien dat samenwerking tussen ‘het grootbedrijf’ en
jonge, innovatieve ondernemers belangrijke resultaten kan opleveren.
De inhaalslag van het project Kwaliteitsimpuls wonen is volop aan de gang. De subsidieregeling voor de
herbestemming van leegstaand vastgoed blijkt een groot succes: er zijn 43 aanvragen ingediend. Het
betreft een breed scala van leegstaande en soms verpauperde leegstaande panden verspreid door heel
Zeeland. De verwachting is dat met het beschikbare budget 6 of 7 projecten gesubsidieerd zullen kunnen
worden.
Niet altijd is het succes alleen gelegen in het realiseren van de afspraak. Een goed voorbeeld is het
bedrijventerrein Smokkelhoek, waar een beoogd demoproject geen doorgang vindt omdat de
terugverdientijd door de initiatiefnemers te lang werd geoordeeld. Maar waar nu wel, als resultaat van de
duurzaamheidsscan van het bedrijventerrein plannen in ontwikkeling zijn voor de aanleg van een
warmtenet.
In onze vorige brief werden een aantal projecten als aandachtspunt benoemd. Bij de aanjaaggelden
Zeeland in Stroomversnelling constateren we dat initiatieven de regeling steeds beter weten te vinden,
zodat de projectaanvragen het beschikbare budget regelmatig overstijgen. Dit houdt in dat de middelen
die voor het eerdere investeringsprogramma Zeeland in stroomversnelling vanuit het ministerie van
Economische Zaken uitgeput beginnen te raken. Daarnaast is de arbeidsmarktregio aan de slag met 80
nieuwe plaatsingen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktregio zet nu in
op functiecreatie voor mensen die willen werken en het matchen van werkzoekenden die niet op eigen
kracht werk kunnen vinden. Deze werkwijze is een vervolgstap op de eerdere activiteiten van het project.
In de meegestuurde voortgangstabel vindt u meer successen en aandachtspunten van de verschillende
projecten uit de deal.
COVID-19
In ons overleg van 4 februari bespraken wij hoe ermee om te gaan dat een aantal projecten - onder meer
als gevolg van de COVID-19-maatregelen - vertraging had opgelopen. U heeft desgevraagd aangegeven
tegemoet te willen komen aan onze wens om de duur van de Regio Deal met een jaar te verlengen.
Zoals afgesproken werken we deze afspraak in de loop van 2022 verder uit.
De eventuele gevolgen voor de projecten van de COVID-19-maatregelen hebben onze blijvende
aandacht. Uit de voortgangsgesprekken uit de monitoringsronde blijkt dat met name op de samenwerking
negatieve gevolgen merkbaar zijn. Dit heeft onder andere consequenties voor het vinden van
toekomstige financiering voor verankering van het project, het aangaan van nieuwe
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en de projecten uit het onderwijs en het is ook dit eerste
halfjaar van 2021 nog van invloed geweest op contacten met de omgeving bij bijvoorbeeld Central Gate.
Gelukkig leiden de versoepelingen van de COVID-19-maatregelen ertoe dat projecten een positieve
ontwikkeling doormaken. Na de versoepelingen van de COVID-19-maatregelen kwamen bijvoorbeeld de
duurzaamheidsscans van woningen weer opgang.
Verankering
De looptijd van de Regio Deal Zeeland loopt binnen 2,5 jaar af. Daarom wordt ook gekeken naar het
vervolg van de projecten na afloop van de Regio Deal. Als we kijken naar PS Loop dan worden er
bijvoorbeeld al voorbereidingen getroffen voor de opschaling van het project door een demo-plant en
worden tevens plannen gemaakt om de huidige pilot-plant geschikt te maken voor andere soorten van
recycling. Een ander voorbeeld is het project Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen. Besloten is om
provinciaal budget vrij te maken voor plan- en procesondersteuning, waaruit o.a. de duurzaamheidsscans
kunnen worden voortgezet. Voor investeringen is het Fonds Impuls Bedrijventerreinen omgezet in een
regeling voor maatregelen voor verduurzaming van bedrijventerreinen, in combinatie met ingrijpender
maatregelen voor herstructurering.
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Bij andere projecten is de verankering nog een aandachtspunt. Binnen één project is de wijze waarop
verankering plaatsvindt afhankelijk van de bereidheid van andere bedrijven om deel te nemen. Vanuit de
Regio Deal Zeeland wordt de voortgang hiervan met interesse gevolgd.
Tot slot
We zijn positief over de voortgang van de projecten uit de Regio Deal Zeeland. De vooruitzichten wijzen
erop dat alle doelen van de Regio Deal Zeeland worden behaald, dat de middelen worden besteed en dat
wordt voldaan aan de gemaakte afspraken over de cofinanciering.
We gaan de komende periode aandachtig te werk met de aandachtspunten die bij diverse projecten aan
de orde zijn. Daarnaast gaan we verder met de structurele verankering van de Regio Deal-projecten en
bereiden we de evaluatie van de Regio Deal voor. We verwachten dat we in ons volgende Rijk-regio
overleg de resultaten hiervan zichtbaar te kunnen maken.
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