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Middelburg, 19 juli 2016 

Op basis van de motie van 6 oktober 2015 (34199, nr. 43) heeft de Minister van Economische Zaken, samen 
met de Provincie Zeeland de commissie "Economische structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland" 
ingesteld (commissie Balkenende). Achtergrond van die motie lag in de massaontslagen die zich de afgelopen 
jaren in Zeeland hadden voorgedaan, en opnieuw dreigen bij effectuering van de splitsing van het energiebe
drijf DELTA. 

Op 2 juni jl. bracht de commissie het actieprogramma 'Zeeland in Stroomversnelling' uit. U werd hierover 
inmiddels afzonderlijk door Minister Kamp geïnformeerd. 

Het advies van de commissie is herkenbaar in de analyse en toont opnieuw de kwetsbaarheid van de econo
mische structuur van Zeeland. Het advies houdt ook een kritische spiegel aan Zeeland voor en zet aan tot 
actie. 
Zeeland draagt op vele terreinen bij aan de realisatie van Rijksdoelen. Met het rapport van de commissie 
Balkenende is aangetoond dat het Rijk nu ook Zeeland moet helpen. Het is urgent nu actie te ondernemen. 

In de afgelopen weken hebben velen kennisgenomen van het rapport en hun reactie geformuleerd. 
Gemeenten, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en uiteraard het provinciaal bestuur voelen zich nauw betrok
ken bij het advies en onderschrijven de analyse en de aanbevelingen. Zeeland herkent zich in het advies en 
wil ermee aan de slag. Provinciale Staten van Zeeland steunden op 15 juli unaniem een motie met de oproep 
aan het Rijk het rapport "Zeeland in stroomversnelling" te aanvaarden en dit aan de Tweede Kamer over te 
brengen. 

Het kabinet heeft van het rapport van de commissie kennisgenomen en zijn reactie bepaald. Alhoewel het 
kabinet het beeld dat de commissie van Zeeland schetst herkenbaar vindt, neemt het kabinet op veel punten 
een te afhoudende houding aan: om de aanbevelingen van de commissie tot uitvoering te brengen, is in onze 
ogen echt meer concrete steun van het Rijk nodig. Het kabinet stelt ons daar teleur. 

In deze brief doen we, mede namens de Sociaal Economische Raad van Zeeland (SER), de Brabants
Zeeuwse werkgevers (BZW), de Hogeschool Zeeland (HZ) en alle Zeeuwse overheden, verzameld in de Tafel 
van 15, een dringend beroep op u om het actieplan 'Zeeland in stroomversnelling' te aanvaarden en bij het 
kabinet aan te dringen op concrete steun. Van het Rijk vragen we niet alleen een opvatting over de analyse, 
maar ook steun voor de acties en aanbevelingen die daarbij horen. 
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Wij zien, gezien de positieve toon in de kabinetsreactie, mogelijkheden voor constructief overleg met het ka
binet. Dat voeren we graag. Ook de Tweede Kamer moet gekend worden in de uitvoering van de motie van 
uw Kamer. Binnen bijvoorbeeld de kaders van de begrotingsbehandeling voor 2017 heeft de Tweede Kamer 
de gelegenheid om van het kabinet te vragen om met de uitkomsten van het rapport aan de slag te gaan en 
dit ook voldoende te faciliteren en stimuleren. We dringen daar op aan. 

De commissie structuurversterking onderkent vijf prioritaire acties en benoemt vijf randvoorwaarden. 
Zeeland wil er mee aan de slag. 

Steun ervaren we van het kabinet op het terrein van de vorming van een bestuurlijke experimenteerregio 'Maak 
Verschil'. En ook in de positieve intenties die het kabinet uitspreekt rond onderwerpen zoals Wind op Zee en 
de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Impuls. In de concretisering is de kabinetsreactie echter nog veel te 
vrijblijvend. Het kabinet omarmt het advies en het actieprogramma maar geeft daar niet de benodigde midde
len voor. Het een kan echter niet zonder het ander. 
In het bijzonder op de volgende punten toont het kabinet nog geen of onvoldoende support of laat de verant
woordelijkheid aan alleen de regio: 

Om de verschillende prioritaire acties te kunnen uitvoeren adviseert de commissie een 'Zeeland-fonds', 
waar ook de Rijksoverheid in participeert. Het is te billijken dat het kabinet geen blanco cheque wil geven 
en dat er plannen uitgewerkt moeten worden, voordat financiering loskomt. Zeeland zelf maakt binnen de 
begroting al geld vrij voor de opgaven vanuit het advies van Balkenende. Besteden willen we pas als er 
goede plannen liggen. Dat geld moet dan wel beschikbaar zijn. Van het kabinet vragen we hetzelfde te 
doen en geld beschikbaar te stellen . 

Wij begrijpen dat een Bèta-college niet van de ene op de andere dag te realiseren is en dat middelen pas 
in 2018 beschikbaar zijn. Wij vragen wel een intentie-uitspraak dat het Rijk dan al het mogelijke zal doen 
om dat Bèta-college daadwerkelijk te realiseren. We doen een beroep op u om de middelen te reserveren. 

De financiële effecten van de splitsing van DELTA voor de positie van de kerncentrale en de daarvoor te 
vormen buffer: de commissie signaleert dat de kerncentrale de draagkracht van de regio overstijgt en 
adresseert hier nadrukkelijk een Rijksverantwoordelijkheid. Het kabinet pakt die vooralsnog niet duidelijk 
op waarmee verkoop van alle gezonde onderdelen en dus groot verlies van werkgelegenheid dreigt. Bo
vendien doet het kabinet daarmee afbreuk aan de investeringskracht van de regio om de adviezen van 
Balkenende te kunnen implementeren. 

Als gevolg van de verschuivingen op de energiemarkt kan DELTA geen dividend meer uitkeren aan haar 
aandeelhouders. De verdeling van het Provinciefonds houdt echter wél rekening met dergelijke inkomsten 
voor Zeeland. Deze zogenaamde Zeelandkorting omvat 15 miljoen per jaar, een voor Zeeland enorm 
bedrag, dat we niet kunnen missen voor de implementatie van de adviezen van de commissie. De Minister 
onderkent weliswaar de ook door de Raad voor de Financiële Verhoudingen gesignaleerde, onevenwich
tigheid, maar laat in het midden hoe en wanneer dit gaat worden opgelost. 

Over het advies van de commissie om een Zeeland-coördinator te benoemen, die de Rijksinzet naar Zeeland 
coördineert verwachten we een spoedig besluit. Ook dat kan bijdragen aan een vlotte uitvoering van de acties 
uit het rapport. 

In Zeeland hebben de partijen het advies ter harte genomen. Eensgezind pakken we de opgaven op. Er is 
capaciteit en er zijn middelen vrijgemaakt voor de uitvoering van het actieprogramma. We hopen en verwach
ten dat het Rijk als opdrachtgever hetzelfde doet. 
We hopen dat u in uw rol als volksvertegenwoordiger Zeeland wilt helpen het advies 'Zeeland in stroomver
snelling' tot een succes te maken. Zeeland is er klaar voor. 

Graag zijn we bereid desgewenst u nader te informeren. 

Een afschrift van deze brief zenden we aan het kabinet en aan het Interprovinciaal Overleg. 
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Mede namens de Zeeuwse overheden (Tafel van 15), de Sociaal Economische Raad Zeeland, de Brabant 
Zeeuwse Werkgeversvereniging en de Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten. 

drs. J.~.Volman, voorzitter 

A.W. S~taris 
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