Abdij 6 4331BK Middelburg
Postbus 6001 4330 LA Middelburg
+31 118631011
IBAN NL08 BNGH 0285010557

Gedeputeerde Staten

Provinciale Staten van Zeeland
t.a.v. de voorzitter

Onderwerp

Zeeuws Themajaar 2023.

Zaaknummer

62111

Behandeld door

Verzonden

Middelburg, 25 maart 2022

Geachte voorzitter,
In 2023 ‘viert’ Zeeland haar 700-jarig bestaan als bestuurlijke eenheid, eerst een graafschap later een
provincie. Hierover hebben we uw staten in november 2021 nog geïnformeerd.
De directe aanleiding hiervoor was dat de Werkgroep Cultuurhistorie (WCH) van het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) hiervoor in samenwerking met de Hurgronjeleerstoel van het University College Roosevelt (UCR) een ‘contourenplan’ (Een reis langs de
middeleeuwse oorsprong van de Schelderivierregio) had geschreven om het 700-jarig bestaan op
verschillende manieren te vieren.
In de loop van 2021 werd duidelijk dat er in 2023 nog meer bijzondere momenten, mijlpalen,
herdenkingen, vieringen en evenementen, geïnitieerd vanuit diverse organisaties, op de planning
staan. Zo staat de opening van de Nieuwe Sluis eind 2023 gepland (Rijkswaterstaat). Deze nieuwe
schakel markeert de internationale verbindingen en de kansrijke toekomst voor de Zeeuwse Delta en
Zeeland. Ook de herdenking van 70 jaar watersnoodramp staat in dat jaar gepland.
De idee ontstond dat door agenda technische en wellicht ook programmatische verbindingen er
mogelijk synergie kan ontstaan in de viering/herdenking van deze mijlpalen. Hierover is de afgelopen
periode contact geweest met de initiatiefnemers van de geplande activiteiten. Uit dit overleg ontstond
de idee om wellicht een overkoepelend themajaar in te stellen, dat ‘verleden, heden en toekomst’ van
Zeeland verbindt uitgaande van de identiteit, kracht en ligging van Zeeland. Enerzijds door in te zetten
op een aantrekkelijke en verbindende jaarprogrammering en anderzijds door bij te dragen aan een
sterkere profilering van Zeeland. De gedachte daarachter is dat door de samenhang van activiteiten
meer impact en uitstraling voor Zeeland ontstaat, dan door de evenementen/vieringen los van elkaar te
organiseren. Die potentie wordt bij de initiatiefnemers (vertegenwoordigers van de Cultural Board,
North Sea Port, Rijkswaterstaat, gemeenten Terneuzen, Middelburg, Schouwen-Duiveland en
provincie Zeeland) gevoeld, maar daardoor staan de losse onderdelen nog niet met elkaar in
verbinding; noch organisatorisch, noch inhoudelijk. Om de synergie te bereiken, en alle gemeenten te
betrekken bij een breed themajaar, is extra inspanning nodig.

Daarom hebben wij als college besloten om deze idee van synergie en themajaar qua draagvlak en
organisatie te verkennen en uit te werken in een projectplan, met als mogelijke planonderdelen:
titel/naam/concept voor het themajaar, aanpak, participanten, begroting, governance en planning.
Dit plan zal voor de zomer van 2022 zijn afgerond, waarover we uw staten dan opnieuw zullen
informeren c.q. met een statenvoorstel om besluitvorming zullen vragen.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris
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