
Kenniseconomie ‘Bring in de Delta’s’
Delta’s vergroten innovatiekracht van Nederland

Onderwijs dat onderscheidend én excellent is, versterkt de economie. Alfa’s, bèta’s 
en gamma’s kunnen overal in Nederland terecht. Delta’s studeren en werken in het 
living lab Zeeland.
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Aansluiting bij het bedrijfsleven
Water en Energie zijn topsectoren van de Nederlandse economie, daar blinken het bedrijfsleven en de onderzoekscentra 
wereldwijd in uit. In Zeeland zorgen we ervoor dat onderzoek en onderwijs aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven.
Met University College Roosevelt, HZ University of Applied Sciences en NIOZ/Wageningen Marine Research in Yerseke 
zet de mosselsector nieuwe onderzoeksprogramma’s op. Studenten buigen zich over het zoet-zout water vraagstuk 
in het Volkerak-Zoommeer/Grevelingen en doen met bedrijven onderzoek naar energieopwekking in de Delta. In het 
Centrum Toptechniek in Terneuzen werken het VMBO, MBO en het bedrijfsleven samen. Voor Wind op Zee heeft de 
gehele onderwijskolom de krachten gebundeld. 

Internationaal living lab
In Zeeland kunnen Delta’s aan de slag met vraagstukken uit de Nationale Wetenschapsagenda rondom water, duurzame 
energie of de circulaire economie. In een Joint Research Lab verenigen instellingen en universiteiten uit Nederland en 
Vlaanderen hun kennis en voeren meerjarige researchprogramma’s met bedrijven uit. Daarmee groeit Zeeland uit tot 
een internationaal living lab. Want of het nu gaat om deltatechnologie of het halen van energie uit wind én water; in 
Zeeland studeer je tussen de schoolvoorbeelden. De kennis die je er opdoet, kun je direct toepassen in tal van bedrijven. 
In de zomer van 2018 kunnen studenten met de nieuwe opleidingen aan de slag. Op termijn kan deze ontwikkeling 
uitgroeien tot een Bèta college.

Nederland in Balans
Met de andere krimpregio’s Friesland, Groningen, Limburg en Gelderland pleit Zeeland voor het in balans brengen van 
Nederland. Waar in het stedelijk gebied het gebrek aan ruimte steeds nijpender wordt, ontstaat ruimte op overzienbare 
afstand van de stad. Door gebruik te gaan maken van die ruimte kunnen leefbaarheid, economie en arbeidsmarkt daar 
een extra impuls krijgen. Commitment vanuit het Rijk en de provincies op het programma ‘Nederland in Balans’ is van 
groot belang voor het ontstaan van nieuwe en positieve ontwikkelingen in genoemde provincies. 
 
Wat doet Zeeland
Zeeland investeert in opleidingen die passen bij de kracht van de provincie. We richten ons vooral op die sectoren die 
hun oorsprong en voorsprong te danken hebben aan het water dat Zeeland omringt: havens & logistiek, energie & water, 
agro & food, zorg & toerisme: ‘Bring in de Delta’s!’.

Wat vragen we van het Rijk
Regionalisering, aansluiten bij de kracht van de regio, is één van de speerpunten van het Rijk. Voor zowel het Rijk als 
Zeeland zijn doorlopende leerlijnen - van voortgezet onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs - prioriteit. In Zeeland 
wordt door overheid en bedrijfsleven al geld vrijgemaakt om de kansen van de regio te verzilveren. Wij vragen van u 
keuzes, denkkracht en financiële ondersteuning om deze ontwikkeling te versterken en daarmee de innovatiekracht
van Nederland te vergroten.

Duurzaam Nederland
Kennisontwikkeling en innovatie zijn het fundament onder een duurzaam Nederland, de investeringsagenda van 
gemeenten, provincies en waterschappen. Wij vragen de rijksoverheid om zich met ons aan de aanpak van deze 
opgaven te committeren.

Contact: Henk de Vlaming, lobbyist • 06 - 28 90 40 63 • hd.de.vlaming@zeeland.nl

IPO, VNG en UvW hebben een lobbydossier gemaakt waarin gezamenlijke thema’s zijn benoemd. Hoe Zeeland daaraan bijdraagt leest u hier.


