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Geachte heer Verhulst, Beste René, 
 
De Economic Board Zeeland staat voor de toekomst van Zeeland. We denken op strategisch 
niveau graag mee over de rol die de Provincie kan spelen om Zeeland nog aantrekkelijker, 
slimmer en duurzamer te maken. Daarom adviseren we u, als informateur - en we willen u 
vragen deze brief ook door te geleiden naar de toekomstige formateur - voor het nieuwe 
college, graag het volgende: 
 
In de afgelopen jaren heeft Zeeland een effectieve aanpak gevolgd. Begrotingsproblemen 
zijn aangepakt. Lobby- en bestuurskracht zijn versterkt. En inhoudelijk is er meer focus 
gekomen, gericht  op het versterken van de (economische) structuur. Hierbij zijn de adviezen 
van de commissie “Werkgelegenheid en structuurversterking Zeeland” (Balkenende) 
voortvarend opgepakt. Het is belangrijk de ingezette lijn door te zetten!  
 
Met een scherp oog en luisterend oor voor nieuwe kansen en ontwikkelingen, zoals 
digitalisering en de energietransitie/klimaatagenda. We rekenen erop dat ook het nieuwe 
college blijft investeren in een mooie woon-, werk- en verblijfsomgeving en daarmee een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat. 
 
Prioriteit: arbeidsmarkt 
Het meest urgente vraagstuk op economisch gebied is de arbeidsmarkt. We adviseren om 
hier de hoogste prioriteit aan te (blijven) geven. Het tekort aan – goed gekwalificeerde – 
arbeidskrachten is nijpend en wordt steeds groter. We moeten hierbij concurreren met 
andere regio’s. Daarbij helpen onze demografische opbouw, woningmarkt, ligging en imago 
niet.  
 
In de “Human Capital-agenda” moet daarom meer ingezet worden op: 

1. Gerichte investeringen in interventies die de duurzame inzetbaarheid van het zittend 
personeel vergroten; 

2. Aan het werk krijgen van werklozen, statushouders en het verhogen van de 
arbeidsparticipatie van met name vrouwen en ouderen. Daarom adviseert de 
Economic Board dat gemeenten en het UWV samen te gaan werken in één 
werkgeversservicepunt Zeeland; 

3. Verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijven en instellingen. Focus 
daarin op de sectoren ICT, techniek, zorg, horeca, (haven)logistiek en agrofood. 
Ondersteun de aanpak vanuit Campus Zeeland en initiatieven als “living labs”, 
praktijkroutes en andere vormen van hybridisering, zodat studenten op alle niveaus, 
zowel binnen als buiten de provincie, de Zeeuwse ondernemers en de dynamische 
bedrijven goed leren kennen en perspectieven op mooie studie-, baan- (en 
woon)kansen in Zeeland ontdekken; 



4. Gerichte en samenhangende investeringen in het imago van Zeeland als woon- en 
werkgebied. Zorg daarbij voor meer en betere huurwoningen, zodat we ook nieuwe 
inwoners/werknemers van buiten aantrekken. Laat ze dit ervaren als een ‘warm bad’. 
Denk daarbij aan de manier waarop expats welkom worden geheten, met gerichte 
aandacht voor partners en kinderen. Steun de totstandkoming van een 
‘marketingorganisatie voor wonen en werken in Zeeland’, die gebruik maakt van big 
data en slimme digitale mogelijkheden. Besteed ook aandacht aan het verleiden van 
de vele ‘forenzen’ om in Zeeland te gaan werken.  

 
Economie 
Naast arbeidsmarkt moeten ook de Zeeuwse economische sectoren versterkt worden. Ze 
moeten aansluiten op de veranderingen in de omgeving, zoals die op het gebied van klimaat 
en energie, grondstoffen, mobiliteit, demografie en de Europese samenwerking. Door met 
concrete projecten in te spelen op maatschappelijke uitdagingen kan Zeeland zich als ‘living 
lab’ profileren: een regio waar op deze cruciale thema’s geleerd, geëxperimenteerd en 
gedáán wordt. Dat moeten we verbinden aan onze sterke sectoren: havens & logistiek, 
industrie & maintenance, energie & water, agro & food, vrije tijdseconomie en de zorg. En 
aan onze ligging in Zee. Zo zien we diverse kansen rondom Deltavraagstukken (water, 
circulaire economie, de energietransitie, voeding en kennisontwikkeling). Verbind Zeeland 
als ‘living lab’ met die locaties waar fundamentele kennis wordt ontwikkeld (zoals 
Wageningen, Eindhoven, Utrecht, Delft, Leuven en Gent). Via de UCR, NIOZ/WMR en de 
HZ zijn er al goede samenwerkingsverbanden. 
 
Vestigingsklimaat en leefbaarheid 
Investeer verder in het vestigingsklimaat en de leefbaarheid, zoals digitalisering (ICT/big 
data/technologische ontwikkelingen/robotisering). Als we als Zeeland niet meegaan in deze 
ontwikkelingen, dan verliezen we kansen voor de toekomst en wordt dit een ‘disqualifier’. 
De leefbaarheid van de provincie is in hoge mate afhankelijk van goede zorg. Helaas zijn er 
bij de zorg in Zeeland vraagstukken rondom beschikbaarheid en bereikbaarheid. Het is 
daarom van belang om zorg in de komende bestuursperiode nadrukkelijker op de agenda te 
zetten en samen te werken aan een toekomstbestendige Zeeuwse zorginfrastructuur. 
 
Vervolg economische structuurversterking 
We adviseren daarom door te gaan met de aanpak van de investeringsprogramma’s 
“Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) 1.0 en 2.0” en een vervolg hierop te starten: “ZiS 3.0”. 
De “urgentie op termijn”, van de Zeeuwse opgaven die Balkenende beschreef, vergt langer 
en meer structurele aandacht dan de huidige twee investeringsprogramma’s. Zoek proactief 
en op basis van een concreet pakket met projecten naar mogelijkheden voor cofinanciering 
vanuit het Rijk. Trek hierbij samen op met Vlaanderen. Dit vergt ook een investering van het 
college; onze inschatting is ongeveer 20 miljoen euro voor de komende coalitieperiode. 
 
Samenwerking 
Qua aanpak willen we de 3O-samenwerking verder versterken en stroomlijnen. Hierbij zijn 
investeringen in de uitbouw van consortia, zoals Campus Zeeland, Food Delta en Zeeland 
Connect, en in de ondersteuningskracht bij instellingen als Impuls Zeeland nodig. Daarmee 
is Zeeland beter in staat om kansen, vanuit stimuleringsprogramma’s als OPZuid en Interreg, 
te benutten. Stimuleer ook dat er vanuit Zeeland meer en beter wordt samengewerkt met de 
Brabantse en Vlaamse partners in de keten.  
 
Mkb 
Binnenkort worden er keuzes gemaakt voor de speerpunten van de nieuwe Europese 
cohesie-programma’s. Wees alert dat het Zeeuwse mkb, ook in bijvoorbeeld de toeristische 
sector, hierbij serieuze kansen krijgt. Daarnaast blijft het belangrijk dat er ook generieke 
mogelijkheden zijn om ondernemerschap te stimuleren. Denk aan zaken als 
(innovatie)financiering voor het brede mkb.  



 
Bestuurskracht 
Hoewel er goede eerste stappen gezet zijn, vragen we de bestuurskracht en de effectiviteit 
van de verschillende overlegstructuren verder te versterken en beter te stroomlijnen. De 
adviezen van de Spiegelcommissie vinden we terecht. We zouden daarom graag zien dat dit 
thema met nog meer tempo en energie wordt opgepakt. Maak meer onderscheid tussen 
‘denk-’ en ‘doe-clubs’. 
 
Grensoverschrijdende aanpak 
Belangrijk daarbij is ook de samenwerking over de (provincie)grens heen te versterken.   
De Economic Board ziet - gelet op succesvolle grensoverschrijdende havenfusie en de 
intentieverklaringen ondertekend tijdens de Vlaams Nederlandse top van 2018 in Middelburg 
– volop kansen voor de aanpak van grensoverschrijdende vraagstukken rond mobiliteit, 
arbeidsmarkt en onderwijs. Laten we ons hierbij positioneren als ‘experimenteer-regio’ of 
special economic zone! Blijf daarbij niet hangen in vage kreten of onderzoeken, maar kom tot 
een concrete aanpak, waarbij partijen die hinder ondervinden van onlogische belemmeringen 
die kunnen melden. Creëer samen met het Rijk een team en ruimte om hierop adequaat en 
snel in te spelen.  
Tenslotte zou met andere regio’s, buiten de Randstad, effectiever gelobbyd moeten worden 
voor de kracht van de regio’s. Het is in die zin tekenend hoe het Rijk treuzelt om zelfs een al 
gemaakte afspraak na te komen, zoals de verhuizing van de Marinierskazerne naar Zeeland. 
 
Omgeving 
We vinden het belangrijk dat er in de nieuwe omgevingsvisie en in het omgevingsplan een 
stimulerende aanpak komt voor duurzame economische ontwikkelingen. Economie en 
ecologie (waaronder natuur) zijn géén tegenpolen. Laten we vaker zoeken naar goede 
combinaties, zoals bijvoorbeeld in de kustvisie is gedaan. Combineer de woningopgave - 
meer huurwoningen en vervanging van verkrotte gebouwen door aantrekkelijker woningen - 
met investeringen in de leefbaarheid en energietransitie. 
En benut de klimaatdoelstellingen als kans voor Zeeland, bijvoorbeeld voor groene waterstof 
opwekking en ‘wind op zee’. Dan snijdt het mes aan twee kanten. 
 
Bereikbaarheid 
Voor Zeeland is een betere bereikbaarheid van zeer groot belang. De Zeeuwse overheden 
zijn hierbij deels ook afhankelijk van medewerking vanuit het Rijk. We dringen aan op forse 
investeringen in de bereikbaarheid van en binnen Zeeland, zowel in het personenvervoer als 
het goederenvervoer.  
 
Goederenvervoer 
In het goederenvervoer ontbreekt een goede spoorontsluiting van met name de Zeeuwse 
havens (de railverbinding Gent – Terneuzen en de aansluiting van de Zeeuwse lijn op die 
van Antwerpen). Ook zijn investeringen nodig in de vaarwegen en buisleidingen. Dat laatste 
ook om reststoffen uit te wisselen en het klimaatprobleem te beperken. 
 
Doorstroming Midden-Zeelandroute 
Voor het personenvervoer vormt het knooppunt Markiezaat een steeds groter knelpunt. 
Bovendien is deze verbinding kwetsbaar. Zet daarom in op verbetering van de doorstroming 
van de Midden-Zeelandroute zodat bij calamiteiten meerdere routes mogelijk blijven.  
 
Intercityverbinding 
Verder is het goed dat er plannen zijn om de intercityverbinding met Zeeland te versterken, 
maar de geplande termijn waarop dat gebeurt ligt veel te ver weg. Deze enige 
spoorverbinding met drie van de vier grote steden is kwetsbaar. Zet daarom in op 
verbetering van de treinverbindingen, maar ook op een openbaar vervoersverbinding via het 
noordoosten door onder meer robuuste verbindingen met Interliners. 



 
Smart mobility 
Smart mobility biedt oplossingen om ook in dunner bevolkte gebieden te zorgen voor 
bereikbaarheid van voorzieningen. Zet hierbij in op Zeeland als een nationaal Living Lab 
Smart Mobility. Voor het onderwijs, maar ook voor de leefbaarheid van de kleine kernen in 
de provincie is mobiliteit een absolute randvoorwaarde. Stimuleer daarbij de initiatieven die 
vanuit de lokale gemeenschappen zelf komen. Blijf daarnaast ook inzetten op de digitale 
bereikbaarheid van het platteland van Zeeland. 

 
Marketing en promotie 
En last but zeker not least: werk verder aan Zeeland als sterk merk! Als inwoners van 
Zeeland weten we hoe mooi het hier is. Maar het imago van Zeeland, vooral als 
vakantieprovincie, is nog steeds voor verbetering vatbaar. De kunst is dit onderscheidend te 
laten zijn van hoe andere regio’s zich manifesteren. Naast slimme, data-gedreven 
campagnes vergt het ook acties en daden die passen bij dat imago. Verbind de toeristische 
aantrekkingskracht met de mogelijkheden hier te studeren, werken, ondernemen, investeren 
en wonen.  
 
Tot slot 
Vanuit de Economic Board Zeeland onderzoeken en stimuleren we de strategische 
ontwikkelingen en zoeken we verbindingen tussen de 3 O’s en de Zeeuwse sectoren. Ook 
zoeken we nadrukkelijk de verbinding met onze buurregio’s en het Rijk. De Economic Board 
kan een cruciale bijdrage leveren aan de in deze brief geschetste doelstellingen en 
ontwikkelingen. Graag zijn we bereid ook in de komende jaren die rol te vervullen. We hopen 
dat het nieuwe college ons daarin wil steunen. 
 
We verwachten met dit advies een constructieve inbreng te leveren voor het nieuwe 
coalitieakkoord. We wensen u veel succes toe met het vormen van een sterke coalitie en 
een aansprekend en ondernemend coalitieakkoord. En we zien uit naar de samenwerking 
met het nieuwe provinciale bestuur van Zeeland! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens de leden van de Economic Board Zeeland, 
 
Voorzitter Economic Board Zeeland 
 
 

 

 

 
 




