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Leefbaarheid

Door vergrijzing, ontgroening en 
krimp staan cruciale voorzieningen 
onder druk. Een leefbaar Zeeland 
is een randvoorwaarde om de regio 
aantrekkelijk te houden voor jonge-
ren, ouderen en nieuwe inwoners.
De Zeeuwse overheden, instellingen 
en bedrijfsleven slaan de handen 
ineen.

Op thema’s die de draagkracht van 
de regio te boven gaan, verwachten 
we hulp van het Rijk. Een generieke 
bril en een financieringssystema-
tiek waarbij aantallen leidend zijn, 
helpen niet. Dit leidt tot een finan-
ciële achteruitgang op verschil-
lende terreinen, zoals onderwijs. 
Onorthodoxe problemen vragen om 
onorthodoxe oplossingen.

Kerncentrale

DELTA bereidt zich voor op splitsing 
van het bedrijf. Als aandeelhouder 
spannen we ons in voor continuïteit 
van de verschillende (publieke) 
bedrijfsonderdelen en bescherming 
van werkgelegenheid. Bij het Rijk ligt 
de sleutel voor een oplossing door 
haar verantwoordelijkheid voor de 
kerncentrale te nemen.
Wij dringen daarbij aan op snelheid 
in de besluitvorming. De ongunstige 
omstandigheden waarin DELTA 
moet opereren, leiden ook in 2017 
niet tot dividenduitkering aan de 
aandeelhouders.
 
We dringen er op aan dat het Rijk 
haar verantwoordelijkheid voor de 
kerncentrale neemt.

Inkomsten Provincie

De huidige provinciefondsverdeling 
houdt nog steeds rekening met een 
fors inkomen uit dividend. Zeeland 
levert daardoor jaarlijks 10 tot 15 
miljoen euro in. Met het IPO zijn 
we van mening dat de actualisatie 
van het verdeelmodel sneller moet 
plaatsvinden. In de wijziging van de 
Wet op de Raad voor de financiële 
verhoudingen (najaar 2016) worden 
hierover de afspraken vastgelegd.

Zolang de actualisatie van het 
provinciefonds niet is gerealiseerd, 
vraagt de Provincie vanaf 2017 
een compensatie buiten de 
provinciefondsverdeling om, zodat 
zij de voor Zeeland noodzakelijke 
investeringen kan plegen.

Offshore en maintenance

De Zeeuwse havens, met Vlissingen 
voorop, spelen een cruciale rol bij de 
aanleg en exploitatie van windmo-
lenparken op zee. De leidende rol 
van Zeeland krijgt een extra impuls 
door de (komende) gunningen 
van de Borsselse windparken. De 
buitenhaven in Vlissingen wordt als 
‘maintenance haven’ ingericht. Het 
Centre of Expertise Wind op Zee past 
bij uitstek hier, op ons land in zee.

Kortom, de Zeeuwse bedrijven 
en de overheid staan klaar om de 
offshorebedrijven te faciliteren. 
Steun van het Rijk voor de komst 
van het Centre of Expertise naar 
Zeeland is dan ook van groot 
belang.

Zeeuwse
zaken

Wat Zeeland de
BV Nederland te bieden heeft
En wat daarvoor nodig is

Regionale ontwikkeling

De Provincie Zeeland, Impuls en 
partners helpen startende en 
innovatieve MKB-ondernemers 
groeien en innoveren. 
Uitgangspunten zijn direct contact 
met bedrijven en -afhankelijk van 
de fase van  innovatie- diverse 
financieringsmogelijkheden. 
Daarnaast biedt Impuls brede 
ondersteuning aan ondernemers én 
een fysieke plek voor starters. 

We vragen het Rijk mede te 
voorzien in de behoefte aan 
participatiekapitaal voor 
investeringen (in de vroege fase) 
van het innovatieve Zeeuwse 
bedrijfsleven. Zeeland staat hierbij 
open voor samenwerking met 
andere regio’s.

Proeftuin Maak Verschil

Het rapport van de commissie 
Structuurversterking (Balkenende) 
geeft aan dat het bestuur in Zeeland 
niet voldoende slagkracht heeft. 
Daar gaat Zeeland met de proeftuin 
‘Maak Verschil’ wat aan doen. Het 
actieprogramma van de commissie 
willen we sneller realiseren door 
ook de samenwerkingsverbanden 
tussen de overheden te verbeteren.
 
Het Rijk kan het verschil maken 
door eensgezind samen met
Zeeland te werken aan het
actieprogramma van de commissie 
Structuurversterking, en haar inzet 
daarbij goed te coördineren, ook na 
de verkiezingen.



Havens

Mondiale ontwikkelingen op het ge-
bied van energie, klimaat en logistiek 
stellen de Nederlandse en Vlaamse 
havens voor grote, gedeelde opgaven. 
Samenwerking versterkt de havens 
en verstevigt de internationale con-
currentiepositie. Een gelij k speelveld 
is belangrij k. Een optimale bereik-
baarheid van de Zeeuwse havens is 
van groot belang. Verbetering van 
spooraansluitingen en vergroting 
van het aantal verbindingen van 
buisleidingen zij n essentieel. Bedrij -
ven – bestaande en geïnteresseerde 
– vragen hier nadrukkelij k om.

Aan het Rij k vragen we daarom 
bij  investeringen in infrastructuur 
(het MIRT) oog te hebben voor de 
gebieden aan de rand van Neder-
land en voor grensoverschrij dende 
projecten in het bij zonder.

Experimenteergebied energie-
transitie en deltatechnologie

Met het land in zee is Zeeland 
dé proeftuin voor vernieuwende 
duurzame energie en waterveilig-
heidsconcepten. De getij dencentrale 
illustreert de potentie van experi-
menteergebied door het combineren 
van opgaven op het gebied van 
ecologie, waterkwaliteit, economie 
en waterveiligheid. In de Zeeuwse 
proeftuin realiseren we belangrij ke 
innovaties én nieuwe exportmoge-
lij kheden voor Nederland.

Een positief rij ksbesluit over de 
Grevelingen en het Volkerak-Zoom-
meer en het beschikbaar stellen 
van benodigde rij ksmiddelen voor 
de doorlaat Brouwersdam zij n 
daarbij  onontbeerlij k.

Bèta College

De ‘University College for Engineering 
and Innovation’ versterkt de innova-
tiekracht van Nederland. Gekwalifi -
ceerde technische arbeidskrachten 
en opleidingsplaatsen zij n hard nodig. 
Studenten kunnen hier niet alleen af-
studeren als bachelor, ze kunnen ook 
als ondernemer actief worden via een 
aparte afstudeerroute óf direct aan 
het werk gaan. Door de kleinschalig-
heid én door de sterke vertegenwoor-
diging van chemische en technische 
bedrij ven is Zeeland dé plaats voor dit 
Bèta College, speerpunt van Campus 
Zeeland!, het economisch netwerk 
van bedrij ven, kennisinstellingen en 
overheden.

Een intentieverklaring en investe-
ring van het Rij k is nodig om het 
technische opleidingsaanbod en 
de innovatiekracht van Nederland 
versterken.

Gezonde regio

Door haar natuurlij ke kenmerken 
blinkt Zeeland uit als gezonde woon-, 
werk- en recreatieomgeving. Nu ook 
zorgverzekeraars de focus verbreden 
van curatie naar preventie, biedt de 
zorgeconomie enorme kansen. Het 
levert Nederland nieuwe toeristische 
concepten op voor tij delij ke gasten. 
Door de natuurlij ke omgeving is 
Zeeland als gezonde regio dé leer- 
experimenteerregio voor heel het 
land. 

Door het onderstrepen van de 
pilotstatus en mede vanuit dat 
perspectief het Zeelandfonds voeden 
kan het Rij k initiatieven versnellen.

Land in zee

Leg de kaart van Zeeland op de 
randstad en nog is Zeeland groter. 
In dat gebied, met dat gigantische 
oppervlak doorsneden door water, 
wonen evenveel mensen als in 
Rotterdam-Zuid. Landelij ke normen 
en modellen gaan hier niet altij d op.
Zeeland moet het niet hebben van 
de macht van het getal, maar van de 
kracht van haar verhaal.
Wij  hebben door onze ligging, de 
eilandenstructuur, het vele water en 
de lage bevolkingsdichtheid – die in 
de zomermaanden verveelvoudigt –, 
hele eigen, specifi eke opgaven.
Maar die bij zondere ligging van ons 
land in zee zorgt er ook voor dat we 
veel regio specifi eke kansen hebben 
die bij dragen aan de BV Nederland.
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Zeeland fonds

Forse investeringen zij n nodig.
We willen zoveel mogelij k een
beroep doen op Europese middelen. 
De commissie Structuurversterking 
en werkgelegenheid (Balkenende) 
geeft aan dat 100 miljoen euro nodig 
is voor een Zeeland fonds.
De regio heeft een deel van het 
benodigde bedrag al gereserveerd. 
Ze vraagt ook het Rij k dit te doen, 
zodat middelen beschikbaar kunnen 
komen zodra de concrete
business-cases gereed zij n. 

We vragen het Rij k ons te
steunen om de BV Nederland aan 
een slimmere en schonere
economie te helpen.

Smart Delta Resources, circulaire 
& biobased economie

Smart Delta Resources (SDR) is een 
uniek samenwerkingsverband van 
11 grote energie- en grondstof inten-
sieve bedrij ven in Zeeland, West-Bra-
bant en de Gentse Kanaalzone. SDR 
realiseert reststroomkoppelingen 
tussen bedrij ven en voert proefpro-
jecten uit, waar het Nederlandse 
bedrij fsleven gebruik van kan maken. 
We versterken hier de internationale 
concurrentiepositie en dragen bij  
aan het Nationaal Energieakkoord. 
Om deze rendabele projecten te 
realiseren zetten we een revolverend 
investeringsfonds op.

Deelneming door het Rij k aan het 
fonds en het (voor)fi nancieren van 
specifi eke buisleidinginfrastruc-
tuur via het Infrastructuurfonds is 
hierbij  van groot belang.


