
 

 
   

 
 

 

Aan de coalitiepartijen 

 

 

 
uw kenmerk  datum 

  12 april 2019 

bijlagen onderwerp  

 Input voor coalitieprogramma  

 

 

Geachte dames en heren, 

 

In september 2018 heeft u in aanloop naar de provinciale staten verkiezingen van ons input ontvangen 

ten behoeve van uw verkiezingsprogramma’s. Namens Toeristisch Ondernemend Zeeland (de 

koepelorganisatie van de toeristische branche organisaties Recron, Hiswa, VeKaBo, Koninklijke Horeca 

Nederland) willen dit schrijven graag aanvullen met punten waarvan wij vinden dat ze een plaats zouden 

moeten krijgen in het provinciale beleid voor de komende jaren. 

 

Omgevingsvisie 

in ons schrijven van 3 september 2018 hebben wij reeds aangegeven dat kwaliteit boven kwantiteit zou 

moeten gaan bij nieuwe ontwikkelingen. Inmiddels hebben wij begrepen dat die kwaliteit geborgd zal 

worden bij de totstandkoming van de diverse (regionale) gebiedsvisie. De goede ervaringen met de 

totstandkoming van de Zeeuwse Kustvisie, maakt dat wij middels dit schrijven aandringen voor een 

regierol van de provincie bij het proces van de totstandkoming van deze andere visies. Op die manier 

kunnen de belangen vanuit de verschillende stakeholders, waaronder de toeristische sector, op een 

juiste manier worden geborgd. 

 

Arbeidsmarkt 

Inmiddels blijkt dat als het gaat om de problematiek van de arbeidsmarkt in Zeeland, dat huisvestiging, 

vervoer maar ook het imago van Zeeland aandacht behoeven om een goed vestigingsklimaat voor de 

bühne te krijgen. Naast het feit dat de toeristische sector gemak zal hebben, zal het toerisme hier ook 

aan kunnen bijdragen. Immers, dit onderwerp is niet alleen van belang voor onze sector maar is Zeeland 

breed een uitdaging. 

 

Regionale Energiestrategie (RES) 

TOZ onderschrijft het belang van de Regionale Energie Strategie (RES). TOZ ervaaart ondernemers uit 

de sector graag aansluiten bij deze ontwikkeling maar constateert ook dat de investeringskracht hiervoor  

beperkt is bij de MKB bedrijven. Dus pleit TOZ ervoor om dit onderwerp in samenwerking met overheden 

en inwoners op te pakken. 

 

TOZeeland 

 

Correspondentieadres: 

Edisonweg 37 D1 

4382 NV Vlissingen 

tel. 06 53 27 70 19 

 



 

  

         

 

 

Zeeland digitaal 

TOZ hoopt dat het provinciebestuur zich net als de afgelopen jaren blijft inzetten voor de verbetering van 

de digitale infrastructuur, niet alleen voor bedrijven en inwoners, maar ook voor haar gasten. 

 

We wensen u veel succes met de formatie en TOZ is gaarne bereid haar standpunten nader toe te 

lichten in een gesprek.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

voorzitter 

 




