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Geachte voorzitter,
Hoe ervaren inwoners de kwaliteit van leven in Zeeland nu en wat zijn hun verwachtingen voor de
toekomst? Deze vraag was het startpunt voor het onderzoek ‘Leven in Zeeland 2021’ van HZ
Kenniscentrum Zeeuwse Samenleving (HZ-KCZS), dat in onze opdracht is uitgevoerd. In het rapport
geven de onderzoekers in zeven thematische vensters antwoord op deze hoofdvraag.
Voor het rapport ‘Leven in Zeeland 2021’ hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van de
antwoorden die 12.714 Zeeuwen tussen mei en juli 2021, middenin de coronacrisis, hebben gegeven
op hun onderzoeksvragen. Bovendien heeft het HZ-Kenniscentrum voortgebouwd op de onderzoeken
die sinds 2009 om de vier jaar plaatsvinden, waaronder de Staat van Zeeland 2017.
Een belangrijke uitdaging voor de onderzoekers was deze keer om de impact van de coronacrisis in de
antwoorden te (h)erkennen, maar vooral de onderliggende, structurele vraagstukken in Zeeland te
zien. Brede welvaart is een belangrijk begrip in ‘Leven in Zeeland’. Het CBS publiceerde in 2021 voor
de tweede keer een regionale monitor brede welvaart. Hierbij draait het niet alleen om materiële
welvaart, maar ook om een goede gezondheid, toegang tot voorzieningen, een prettige leefomgeving
en hoe tevreden mensen zijn over hun leven in het algemeen.
Het rapport biedt dan ook input voor de komende beleidsperioden van de Zeeuwse overheden én
draagt bij aan de dialoog over brede welvaart in Zeeland. Voor de duiding van de cijfers gaan de
onderzoekers de komende periode met vertegenwoordigers van gemeenten, provincie,
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, groepen van burgers, enz. in gesprek om ze daarbij te
helpen. Dit gebeurt onder meer in een aantal (virtuele) ‘werkplaatsen’.
Het rapport is op 24 maart jl. gepubliceerd en te raadplegen op de website van het Kenniscentrum
https://publicaties.kczs.nl/
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter
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