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Stadsgebieden / Re: Zeeuwse pendel in beeld 2021
dinsdag 16 november 2021 14:39:16

Geachte
Hartelijk dank voor e-mail van 10 november jl.
U schrijft stadsgebied Vlissingen-Middelburg. Ik denk dan, o jee daar gaan we weer! Er
wordt weer niet aan het Zeeuws belang gedacht. De volgorde met Vlissingen voorop is
vanzelfsprekend onlogisch en om meerdere redenen onhandig.
Ik kan het ook niet helpen, maar Middelburg was het afgelopen millennium tot op heden
belangrijker dan Vlissingen en Middelburg heeft, zowel als stad als gemeente, meer
inwoners. Op het gebied van bedrijfsvestigingen heeft Vlissingen in 2021 wat Industrie
(210-190) en vervoer/opslag (120-95) betreft iets hogere cijfers dan Middelburg. Verder
scoort Middelburg op de andere economische onderdelen hoger dan Vlissingen (Zie
Zeeland hoe verder blz. 90). Enz.
Het spreekt vanzelf, dat als er een vergelijking gemaakt wordt met stadsgebieden in de
rest van het land, wij het beste/meest concurrerende naar voren moeten schuiven. Anders
heeft het geen zin. Als de hoofdstedelijke stadsgebieden van de provincies afvallen zou ik
zou niet weten met welke Nederlandse steden Vlissingen vergeleken kan worden.
De hoofdstad is een afspiegeling van een provincie/land. Als een hoofdstad na een
kleinere/onbelangrijkere stad genoemd wordt geeft dat te denken. Vergeet vooral de
geschiedenis van een stad niet. Die van Middelburg is indrukwekkend te noemen. Grote
belangrijke steden borduren met succes, tot op heden, op hun geschiedenis voort. Zie
Amsterdam, Rome enz.
Betreffende de terughoudendheid met het hanteren van alternatieve (niet-standaard)
regionale indelingen is het rapport dan niet consequent. Zeeland heeft als
bestuursorganen: 13 gemeenten en 1 waterschap. Daarnaast is er het CBS met de
Corop-gebieden Zeeuws-Vlaanderen en Overig Zeeland en Wijken en Buurten. In het
rapport is Overig Zeeland in twee delen geknipt met resp. 3 en 7 gemeenten. [Figuur
3: Inkomende en uitgaande pendel in Zeeland naar regio (eind 2019)].
De combinatie Middelburg-Vlissingen is belangrijker dan de onlogische splitsing van
Overig Zeeland.
De regioverdeling van Zeeland is al eeuwen: Noord-Zeeland, Midden-Zeeland en
Zeeuws-Vlaanderen. Waarbij de begrenzing van deze drie regio's werd/wordt
bepaald door de Ooster- en Westerschelde.
Graag verwijs ik naar de vele notities over het hoofdstedelijk stadsgebied MiddelburgVlissingen in ZEELAND, HOE VERDER
en MIDDELBURG 1730-1830 VERGELEKEN MET ZEVEN HOLLANDSE STEDEN

Met vriendelijke groet,
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Geachte
Bedankt voor uw bericht en feedback op dit artikel. Een korte reactie van onze kant:
Ik begrijp uw punt over het stadsgebied Vlissingen-Middelburg.
In onze onderzoeken zijn wij echter terughoudend met het hanteren van alternatieve (niet-standaard) regionale
indelingen, omdat hier altijd een mate van subjectiviteit in zit.
Om deze reden sluiten wij zo veel mogelijk aan bij de indelingen die andere onderzoeksbureaus, en dan met
name het CBS, hanteren: CBS-wijk, gemeente, arbeidsmarktregio, Provincie.
Desalniettemin zullen wij uw inhoudelijke punt in het achterhoofd houden voor de toekomst.
Uw andere suggestie, over vergelijking met andere stadsgebieden, is daarbij zeker interessant voor
vervolgonderzoek en nemen wij ter harte.
Met vriendelijke groet,

Senior onderzoeker
HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving
Per 30 juni 2021 is ZB| Planbureau overgegaan in HZ Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving.
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