
Vereniging van 
Zeeuwse Gemeenten 

Aan de formateur voor de vorming van het 
college van GS van Zeeland, 
p/a Postbus 6001, 
4330 LA Middelburg. 

uw kenmerk uw brief d.d. bijlage(n) 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Onder de titel "Samen werken, samen keuzes maken" hebben wij in het kader van 
de verkiezingen van provinciale staten bijgevoegd pamflet opgesteld. Daarin zijn de 
speerpunten verwoord die ons inziens gedurende de komende zittingsperiode van 
het college van provinciale staten van groot belang zijn in relatie tot de gemeenten. 
Belangrijke uitdagingen liggen er ook bij het opstellen van een integrale Omgevings
visie en het verder inhoud geven aan de uitvoering van het Interbestuurlijk Program
ma (IBP). Een opgave die ook voor de Zeeuwse gemeenten van groot belang is en 
ook impact zal hebben voor het gemeentelijk beleid. 
In het kader van de onderhandelingen over een nieuw coalitie-akkoord zouden wij 
het op prijs stellen in de gelegenheid te worden gesteld om over de speerpunten 
voor de komende vier jaar met u van gedachten te wisselen. 
Uw reactie zien wij, zo mogelijk op korte termijn, met belangstelling tegemoet. 

Het daqelijks bestuur van de VZG, 

bezoekadres 
Kanaalweg 3 

coalitie-akkoord 
datum 

-1-

1 6 A PR. 2019 

nament dit de voorzitter, 

Correspondentieadres: Rek 285154966 
f Postbus 6000, 4330LA IVIiddelburg Iban NL74BNGH0285154966 

Bic BNGHNL2G 
BTW NL8020.45.492.B.01 Provinciale afdeling van de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
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Met de provinciale verkiezingen van 2019 in ziclit hebben wij 
dit pamflet opgesteld. In dit pamflet geven wij onze visie op 
belangrijke opgaven voor Zeeland, de rol die wat ons betreft de 
provincie hierin kan oppakken en de wijze waarop wij daar met 
elkaar verder invulling aan willen geven. Lees dit pamflet dan ook 
als uitnodiging om samen keuzes te maken en samen te werken 
aan de gezamenlijke opgaven. De komst van het Overleg Zeeuwse 
Overheden is hierin een stap. Samen voor een sterk Zeeland. 

Afgelopen jaren is in verschillende rapporten (Balkenende, 
Externe Spiegeling) aandacht gevraagd voor de gezamenlijke 
aanpak van regionale opgaven. Cruciaal in deze samenwerking 
is het opereren in netwerken en het rolbesefdat partners in die 
netwerken hebben. Dit vraagt van ons en van de provincie een 
andere manier van werken. Meer dan voorheen gaat het om 
informele netwerkrollen en het benaderen van maatschappelijke 
vraagstukken vanuit het perspectief van de inhoudelijke opgave. 
De provincie heeft hier de afgelopen jaren goede stappen in 
gezet. Netwerksamenwerking met Zeeuwse gemeenten rondom 
agendering van vraagstukken en het zoeken naar oplossingen 
zien wij de komende periode toenemen. Wij zien in dit kader 
het nadenken over de wetenschappelijke onderzoeksfunctie 
in Zeeland voor beleidsvraagstukken (ZB planbureau) als een 
voorbeeld waarbij gemeenten graag worden betrokken. Er komt 
immers steeds meer data beschikbaar die voor alle Zeeuwse 
overheden bruikbaar is om beleid op te baseren. Dat is zeker met 
het oog op de diverse regionale opgaven van grote waarde. 

De grote opgaven liggen wat ons betreft op het terrein 
van leefbaarheid en vestigingsklimaat. Er liggen ook tal van 
uitdagingen op het terrein van onderwijs, arbeidsmarkt, 
bereikbaarheid en energietransitie/klimaatadaptatie en 
grensoverschrijdend in het North Seaport District. Wij bieden 
graag gezamenlijk input voor een lobby richting de rijksoverheid 
en de Europese overheid waarbij we aandacht vragen voor de 
Zeeuwse belangen en de noodzaak aandacht te blijven vragen 
voor de specifieke eigenschappen van een regio. Met name 
de verdeelmodellen van de rijksoverheid zijn nu onvoldoende 
toegesneden op regio's met specifieke kenmerken en dit zorgt 
voor een te hoge financiële druk. In dit verband zien wij ook thema's 
die niet direct op het bordje van de provincie liggen, maar wel 
door middel van lobbyen ondersteunend beleid verder geholpen 
kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is het sociaal domein, met 
onderliggende thema's zoals vergrijzing en toegang tot zorg. 

Bereikbaarheid & mobiliteit 
Zeeland is een uitgestrekt gebied met enkele gemeenten waar 
voorzieningen als specialistische zorg en onderwijs zich voor een 
belangrijk deel concentreren. Vanwege de omvang van de provincie 
en de vele kernen op het platteland vraagt dat bijzondere aandacht 
voor de bereikbaarheid van deze voorzieningen. Het openbaar 
vervoer is zo'n belangrijke voorziening. Onze inzet is dat belangrijke 
voorzieningen in Zeeland bereikbaar blijven voor iedereen. 

Als gemeenten staan we open voor het onderzoeken van en 
experimenteren met andere vormen van vervoer, waarbij aandacht 
voor de'last mile'gewenst is 

Naast de bereikbaarheid van specifieke voorzieningen vragen 
wij aandacht voor de bereikbaarheid tussen de gemeenten 
onderling, tussen de stad en de kernen, maar ook tussen Zeeland 
en de gebieden om ons heen: Vlaanderen, West-Brabant en 
de Randstad. De horizontale ontsluiting richting Brabant en de 
Randstad is kwetsbaar. Wij zien grote waarde in het investeren 
in de verticale as Rotterdam - Gent door onze provincie, over 
land en over water. Wij vragen tevens de aandacht voor het 
optimaliseren van bestaande en nieuwe verbindingen over 
spoor (Gent-Zelzate-Terneuzen en Rilland-Antwerpen), water 
(Seine-Schelde), weg (ontsluiting) en buisleidingen (reststromen). 

Naast de fysieke bereikbaarheid zien wij ook een opgave in het 
verduurzamen van de mobiliteit. Zeeland zou hierin als proeftuin 
moeten dienen. 

Duurzaamheid /Energietransitie en Klimaatadaptatie 
Met een klimaatakkoord in de maak en opgaven uit het 
Interbestuurlijk Programma kunnen we stellen dat de komende 
periode duurzaamheid een buitengewone opgave vormt. 
Of het nu gaat over een duurzame woningvoorraad, over 
toekomstbestendige bereikbaarheid (per fiets, auto, ov etc.) of 
over het zoetwatervraagstuk voor de landbouw. De gemeenten 
zien we hierin als eerste overheidsaanspreekpunt voor de burger. 
De provincie kan een stimulerende rol spelen en bijdragen aan 
een goede coördinatie. 

Ook zien wij mogelijkheden die de aanlanding van de energie 
van de windmolenparken biedt voor Zeeland, onder meer 
voor werkgelegenheid en nieuwe bedrijvigheid in offshore en 
maintenance. Daarnaast staat een groot deel van onze economie 
de komende jaren voorde beslissing om al dan niet over te 
stappen op elektrificatie. Voor het behoud van de bedrijven is het 
essentieel dat ze dit ook kunnen. Wij vragen aandacht voor deze 
voor Zeeland uitermate belangrijke transitie. 

Wonen 
Naar onze mening is dé opgave voor de komende tijd een 
kwalitatief goede woningmarkt te krijgen, los van een discussie 
over aantallen verdeeld over de regio's en gemeenten. Wij vragen 
u te kiezen voor een ander systeem, minder gebaseerd op 
controle en aantallen en meer op aanmoedigen, flexibiliteit en 
faciliteren, In gezamenlijkheid bekijken hoe we beweging in de 
woningmarkt kunnen krijgen en op welke onderdelen. 

Een middel als het Provinciaal Instrument Wonen (PIW) is 
de afgelopen jaren een eerste goede stap gebleken in het 
verbeteren van de woningvoorraad, maar mist voldoende 
omvang. Wij zouden graag zien dat het mogelijk is dit instrument 
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intensiever in te zetten, waarbij ool< de energietransitie 
van de woningvoorraad betrokken wordt. Wij zijn daarbij 
voorstander van het inzetten van de middelen op basis van 
plannen met enige omvang. Hierdoor kan, wanneer het zo 
uitkomt, in een beperkt aantal gebieden een grotere beweging 
in de woningmarkt worden bewerkstelligd.Te denken valt 
bijvoorbeeld aan oude stedelijke gebieden. Uitvoering in de 
vorm van proeftuinprojecten lijkt ons kansrijk. 

Balans landelijk gebied en stedelijk gebied 
Zeeland heeft naast een prachtige kuststrook ook aantrekkelijke 
polders en mooie, historische steden. Dit biedt kansen om 
Zeeland nog completer naar buiten toe neer te zetten. Wij 
vragen u nadrukkelijk te kiezen voor het benutten van deze 
kansen. Zo zien we als gezamenlijke gemeenten graag 
meer aandacht voor recreatie(mogelijkheden) door de hele 
Provincie heen en een marketingstrategie die gericht is op de 
compleetheid van de provincie. We verwachten dat de provincie 
hierin het voortouw neemt en kennis en kunde in zet. 

Vestigingsklimaat 
De economie in Zeeland draait momenteel op volle toeren. 
Tegelijkertijd betekent ondernemen ook vooruitzien. Er komen 
nieuwe uitdagingen en kansen op Zeeland af Het versterken van 
de innovatiekracht blijft voor Zeeland een belangrijk punt van 
aandacht. Graag zien wij dat het midden- en kleinbedrijf extra wordt 
gestimuleerd om te innoveren, naast de aandacht die er reeds is 
voor starters en voor industriële clusters en seaoren. Innovatie hoeft 
daarbij niet altijd technisch van aard te zijn, maar kan ook sociale 
innovatie of nieuwe product/marktcombinaties betreffen. 

Daarnaast zien we dat er stappen zijn gezet om Zeeuwse 
vraagstukken triple helix te benaderen (d.w.z. met (kennis) 
instellingen, bedrijven en overheden samen) en is er een 

Economic Board Zeeland langs deze lijnen vormgegeven. 
Een verdere ontwikkeling van de board als platform waarin 
de drie kolommen samenkomen en Zeeuwse, economische 
vraagstukken bespreken en afstemmen wordt toegejuicht. 

Arbeidsmarkt & Onderwijs 
We staan in Zeeland voor een uitdaging wat betreft onze 
arbeidsmarkt. Daar wordt vanuit de arbeidsmarktregio en 
de provincie veel in geïnvesteerd, met onder andere het 
aanvalsteam arbeidsmarkt. Een onderwerp dat extra aandacht 
vraagt is tijdelijke huisvesting. Zeeuws breed zien we een grote 
vraag naar tijdelijke huisvesting van zowel arbeidsmigranten als 
seizoenarbeiders. Faciliteer gemeenten bij het vinden van een 
passende oplossing op deze vraag. Daarnaast kan de provincie 
ondersteunen bij de ontwikkeling van hybride leerwerkplekken, 
onderwijs op en in de bedrijven en het veld. Dit om de 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te optimaliseren. 
Hierbij is extra aandacht voor vakmanschap en ontwikkelingen 
voor Zeeland een logische nadere uitwerking. 
Een stevige imagocampagne om de Zeeuwse arbeidsmarkt 
op de kaart te zetten is onmisbaar. Zet de huidige marketing 
campagne krachtiger neer en benadruk de kwaliteit van Zeeland. 
Investeer hiermee in een aantrekkelijk imago van Zeeland op het 
gebied van wonen, werken en leven. Betrek ook de gemeenten 
bij deze campagne. 

De provincie heeft aandacht voor het hoger- en universitair 
onderwijs. Dat waarderen wij, maar zien ook dat het 
voortgezet onderwijs en het MBO veel aandacht nodig 
heeft. Deze onderwijsvormen zijn de hoofdleverancier van 
de arbeidskrachten voor onze economie. We zien deze 
onderwijsvormen onder druk staan en vragen de provincie ook 
hiervoor aandacht te hebben en een actievere rol te vervullen in 
dit deel van het onderwijsveld. 

Samengevat 
Zeeland zijn we samen! De provincie is actief op 
diverse terreinen, in wisselende rollen. Op sommige 
terreinen heeft de provincie een zelfstandige rol 
en verwachten we dat de provincie investeert 
(bijvoorbeeld in bereikbaarheid). Of dat de provincie 
goede initiatieven ondersteunt met financiële 
middelen (subsidies). Dan weer ligt de toegevoegde 

waarde van de provincie in de inbreng van kennis en 
kunde (imago-campagne), het organiseren van een 
lobby richting het rijk of het'toeristisch verkopen'van 
onze provincie. Welke rol de provincie ook heeft, graag 
maken we samen de juiste keuzes voor Zeeland, haar 
bedrijven en haar inwoners! 
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