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Geachte voorzitter,
In 2023 ‘viert’ Zeeland haar 700-jarig bestaan als bestuurlijke eenheid, eerst een graafschap later een
provincie. We hebben de toezegging gedaan u per brief hierover nader te informeren. Ook om te
bezien of we dit jubileum breder kunnen trekken en om te beoordelen of er synergie te vinden is met
andere vieringen/gebeurtenissen/initiatieven in 2023.
Verkenning synergie
Het jaar 2023 biedt volgens ons de mogelijkheid om de diverse historische mijlpalen, vieringen en
andere initiatieven met elkaar te verbinden. Hierdoor kan een bijzonder momentum ontstaan waarbij
verleden, heden en toekomst samenkomen in een breed programma. De samenhang kan meer impact
en uitstraling krijgen dan door de evenementen/vieringen/initiatieven los van elkaar te organiseren.
De informele verkenning naar events in 2023 heeft inmiddels plaats gevonden. Uit die eerste oriëntatie
is gebleken dat drie vieringen/gebeurtenissen/initiatieven in eerste instantie de grootste synergetische
mogelijkheden bieden met Zeeland 700, namelijk: de opening van de Nieuwe Sluis, de viering van 200
jaar Kanaal Gent-Terneuzen en de uitgave van een boek over de Nieuwe Sluis. Mogelijk zijn er – in
een later stadium - meer evenementen in 2023 die synergie kunnen opleveren of aan kunnen sluiten.
Wij hebben besloten nog dit jaar een verdiepende verkenning te starten naar de inhoudelijke en
programmatische synergie tussen de vier genoemde initiatieven. Allereerst zijn we in gesprek met de
Werkgroep Cultuurhistorie (WCH) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zij
hebben in samenwerking met de Hurgronje-leerstoel van het University College Roosevelt een
contourenplan en een eerste versie van de uitwerking van een plan voor het 700-jarig jubileum
geschreven.
Daarnaast willen wij de verdiepende verkenning trapsgewijs aanpakken waarbij eerst met de
kernstakeholders - Gemeente Terneuzen, Nieuwe Sluis, Rijkswaterstaat, initiatiefgroep Zeeland 700
en Provincie Zeeland - het idee van krachtenbundeling besproken wordt om daarna een breder
gesprek te organiseren in een stakeholderbijeenkomst. Het doel is om stakeholders in een vroeg
stadium bij elkaar te brengen en te betrekken bij het denkproces, kansen te verkennen en ideeën te
vormen over een samenhangende en creatieve aanpak. De initiatiefnemers voor Zeeland 700 vragen
wij nadrukkelijk actief te willen participeren in de gesprekken om verbinding te leggen tussen alle
relevante evenementen/gebeurtenissen/initiatieven in 2023.
Enkele grote events in 2023 zullen in de gemeente/regio Terneuzen plaatsvinden. Terneuzen en
Provincie organiseren ook om die reden op korte termijn een eerste Bestuurlijk Overleg voor onder
meer de verkenning van de verschillende events, de samenwerking en de inzet van menskracht en
middelen.

Wij streven ernaar om in het eerste kwartaal van 2022 op basis van de verkenning een besluit te
nemen over de wijze waarop de losse onderdelen in 2023 inhoudelijk, praktisch en organisatorisch met
elkaar verbonden zouden kunnen worden en welke rol wij hierin als Provincie willen innemen.
Financiële consequenties jubileumjaar 2023
De financiële consequenties van het project Zeeland 700 en de overige evenementen/
gebeurtenissen/initiatieven kunnen wij op dit moment nog niet benoemen. Dit is mede afhankelijk van
de verder uitgewerkte plannen van de initiatiefnemers voor het project Zeeland 700 en van de
verkenning van de andere ‘vieringen’ die in 2023 plaats zullen vinden.
De verwachting is dat de financiële ruimte binnen de reeds bestaande budgetten beperkt is om
uitvoering te kunnen geven aan het jubileumjaar 2023. Aangezien het mogelijk gevolgen heeft voor de
begroting 2023, zetten wij alles in het werk om de financiële consequenties helder te krijgen bij de
voorjaarsnota 2022, echter uiterlijk bij de najaarsnota 2022.
Wij denken u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben over de stand van zaken van het
voorstel voor het project Zeeland 700 en de wijze waarop wij de verbinding zoeken en willen leggen
met andere evenementen/gebeurtenissen/initiatieven in het jubileumjaar 2023.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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