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4330 AC Middelburg
E: info@serzeeland.nl

Aan de leden van Provinciale Staten van Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Datum:

Betreft:

05 mei 2022

ontbinding Stichting SER-Zeeland

Per mail verzonden aan: provincie@zeeland.nl

Mevrouw, mijne heren.
Ter informatie ontvangt u bijgevoegd een afschrift van de brief over het besluit van het bestuur van SER-Zeeland om
Stichting SER-Zeeland met ingang van 30 Juni a.s. te ontbinden. Deze brief is vandaag aan het College van
Gedeputeerde Staten gestuurd. Kortheidshalve verwijs ik u graag naar de inhoud ervan.
Vriendelijke groeten.

voorzitter.

SER-Zeeland heeft tot taak om de (provinciale) overheid gevraagd of uit eigen beweging te adviseren op sociaal economisch
terrein. In SER-Zeeland hebben de werkgeversorganisaties MKB-Zeeland en ZLTO Zeeland, alsmede de werknemersorganisaties
CNV, FNV en de Unie zitting. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten en de Zeeuwse Miiieufederatie zijn als adviseur verbonden
aan SER-Zeeland.
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Aan het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland
Postbus 6001
4330 LA Middelburg

Datum:

Betreft:

05 mei 2022

ontbinding Stichting SER-Zeeland

Per mail verzonden aan; provincie(5)zeeland.nl

Geacht College,
Hierbij bericht ik u formeel dat het bestuur in haar vergadering van 26 april jl. zich gedwongen heeft
gezien om per 30 juni a.s. de Stichting SER-Zeeland te ontbinden. Directe aanleiding voor dit besluit is het
feit dat het bestuur van VNO-NCW Zeeland per 1 januari 2021 het lidmaatschap van SER-Zeeland heeft
beëindigd en niet bereid is deze beslissing te heroverwegen. Daardoor is niet langer sprake van een
paritaire samenstelling en is er onvoldoende draagvlak en commitment van de representatieve
werkgevers- en werknemersorganisaties voor de adviezen van SER-Zeeland.
Naar aanleiding van bovengenoemd besluit van VNO-NCW Zeeland heeft de voorzitter van de landelijke
SER, mevrouw drs. M. Hamer, zich begin vorig jaar ingezet om te inventariseren welke werkbare
mogelijkheden er nog zijn voor voortzetting van SER-Zeeland. Zij heeft de uitkomsten van gesprekken met
tal van landelijke en regionale stakeholders besproken met de Gedeputeerde voor Economie, de heer drs.
J.A. de Bat. Naar aanleiding hiervan hebben laatstgenoemde en de beide voorzitters van Economie Board
Zeeland en van SER-Zeeland overleg gevoerd over een voorstel voor een vorm van integratie tussen de
beide adviesorganen. Dit op hoofdlijnen uitgewerkt voorstel had de instemming van de Gedeputeerde en
van de beide voorzitters. In haar vergadering van 14 december ji. is het bestuur van SER-Zeeland akkoord
gegaan met dit voorstel, zij het met de kanttekening dat de onafhankelijke adviespositie van SER-Zeeland
in de nieuwe constellatie gegarandeerd dient te blijven. Tot onze verbazing bleek vervolgens dat er
binnen het Dagelijks Bestuur van Economie Board inclusief de voorzitter van het cluster Bedrijven van de
Economie Board, waarmee SER-Zeeland zou integreren, te weinig draagvlak was voor dit
integratievoorstel. Het Dagelijks Bestuur is ook niet met een alternatief integratievoorstel gekomen, zodat
integratie voor de Economie Board blijkbaar niet bespreekbaar was. Dit ondanks de eerdere positieve
grondhouding van voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van de Economie Board. In een tweede overleg
tussen de Gedeputeerde en de beide voorzitters is medio maart jl. geconcludeerd dat er geen
mogelijkheden en openingen meer zijn voor een doorstart van SER-Zeeland, die tegemoet komt aan de
voorwaarden van een paritair samengesteld platform van de sociale partners en van een onafhankelijke
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terrein. In SER-Zeeland hebben de werkgeversorganisaties MKB-Zeeland en ZLTO Zeeland, alsmede de werknemersorganisaties
CNV, FNV en de Unie zitting. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten en de Zeeuwse Milieufederatie zijn als adviseur verbonden
aan SER-Zeeland.
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adviespositie. Op basis hiervan heeft het bestuur van SER-Zeeland, dat nog gevormd wordt door
vertegenwoordigers van ZLTO Zeeland, CNV, FNV en De Unie, besloten om de Stichting te ontbinden.
Het bestuur betreurt dit besluit des te meer, omdat het komt op een moment dat de landelijke SER steeds
meer samenwerkt met de regionale SER'en en ruimte biedt voor inbreng van de regionale SER'en in haar
adviezen aan het Kabinet. De ontbinding van SER-Zeeland betekent dus ook dat aan de mogelijkheden om
het "Zeeuws geluid" te laten doorklinken in adviezen van de landelijke SER een einde komt.
Met het besluit om de Stichting SER-Zeeland te ontbinden komt een einde aan een periode van bijna 13
jaar van samenwerking en overleg tussen de sociale partners en van sociaal-economische advisering aan
de Zeeuwse overheden.
Gedurende een groot aantal jaren heeft SER-Zeeland kunnen rekenen op een constructieve en plezierige
samenwerking met uw College en met uw medewerkers. Wij zijn uw College hiervoor zeer erkentelijk.
Deze samenwerking en (financiële) ondersteuning hebben het ons mogelijk gemaakt onze adviesfunctie
op sociaal-economisch vlak op een adequate manier in te vullen, die past binnen de Zeeuwse
verhoudingen. Dit heeft geresulteerd in circa 45 adviezen over zeer uiteenlopende onderwerpen en
ontwikkelingen op het gebied van economie, bedrijfsleven, arbeidsmarkt en duurzaamheid.
Wij gaan in de komende weken de praktische gevolgen van het besluit om Stichting SER-Zeeland te
ontbinden uitvoeren. Het bestuur zal aan de hand van een Begroting en een Werkplan voor het eerste
halfjaar 2022 op korte termijn bij u een verzoek indienen om een bijdrage aan de exploitatielasten tot en
met 30 juni 2022.
Voor eventuele vragen en opmerkingen met betrekking tot de ontbinding van Stichting SER-Zeeland kunt
u contact opnemen met de secretaris,
die tevens zal optreden als vereffenaar (zie
contactgegevens bovenaan deze brief).
Vriendelijke groeten.

voorzitter.

c.c. Provinciale Staten van Zeeland

SER-Zeeland heeft tot taak om de (provinciale) overheid gevraagd of uit eigen beweging te adviseren op sociaal economisch
terrein. In SER-Zeeland hebben de werkgeversorganisaties MKB-Zeeland en ZLTO Zeeiand, aismede de werknemersorganisaties
CNV, FNV en de Unie zitting. De Vereniging Zeeuwse Gemeenten en de Zeeuwse Miiieufederatie zijn ais adviseur verbonden
aan SER-Zeeland.
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