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Geachte Statenfracties,
Donderdag 10 maart jl. zijn de leden van uw fractie benoemd tot lid van Provinciale Staten van
Zeeland voor de periode 2011 – 2015. Namens de Stichting Sociaal-Economische Raad Zeeland
(SER-Zeeland) wil ik alle leden van uw fractie van harte feliciteren met deze benoeming en ik wil hen
graag ook veel succes toewensen in deze voor hen (nieuwe) verantwoordelijkheid. Gelet op de
financiële positie van de Provincie Zeeland en de complexiteit en snelheid van maatschappelijke
ontwikkelingen waarmee Zeeland te maken krijgt, zal in de komende Statenperiode een extra beroep
gedaan worden op visie, deskundigheid en inzet van Statenleden, in het belang van Zeeland.
Ook op sociaal-economisch vlak zullen ingrijpende keuzes nodig zijn om Zeeland gereed te maken
voor de toekomst en bijvoorbeeld oplossingen te vinden voor de gevolgen van de verwachte
bevolkingskrimp. Omdat het hier gaat om complexe en ingrijpende problemen ligt het voor de hand dat
zoveel mogelijk gezocht wordt naar (betere) samenwerking tussen overheid, ondernemers en
onderwijs in Zeeland. Dat is de beste waarborg voor de juiste keuzes en prioriteiten en voor draagvlak.
In verband hiermee willen wij hierbij graag SER-Zeeland aan u presenteren.
Op advies van de landelijke SER is medio 2009 de Sociaal-Economische Consultatiegroep Zeeland
verzelfstandigd tot de Stichting Sociaal-Economische Raad Zeeland. In de SER-Zeeland hebben de
Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW, tevens vertegenwoordigende de vereniging VNO
NCW, en de regionale afdelingen van MKB en ZLTO zitting en van de werknemersorganisaties FNV,
CNV en De Unie. Daarnaast zijn de Vereniging Zeeuwse Gemeenten en de Kamer van Koophandel
Zuidwest-Nederland als adviserend lid aan SER-Zeeland verbonden. De doelstelling van SERZeeland is om als onafhankelijk adviesorgaan gevraagd of uit eigen beweging overheden te adviseren
over ontwikkelingen en thema’s op sociaal-economisch terrein. Daarbij focussen wij ons op
onderwerpen, die van majeur belang zijn voor de Zeeuwse economie. Via het landelijke SER-netwerk
maken wij ons ook sterk om “het Zeeuwse verhaal” onder de aandacht te brengen van de landelijke
SER. In haar recente adviezen aan het Kabinet over biobased economy (“Meer chemie tussen groen
en groei”) en over de bevolkingskrimp (“Bevolkingskrimp: benoemen en benutten”) heeft de landelijke
SER ruimschoots gewezen op de kansen voor Zeeland.
Sedert de oprichting van SER-Zeeland hebben wij inmiddels over enkele onderwerpen geadviseerd
aan provinciale en lokale overheden (en aan de landelijke SER). Ons advies over deze onderwerpen
treft u onderstaand kort samengevat aan. Het spreekt voor zich dat wij graag bereid zijn om
desgewenst deze adviezen integraal aan u toe te sturen.
Advies over de demografische ontwikkelingen in Zeeland.
De SER-Zeeland onderschrijft dat in de komende jaren de bevolkingssamenstelling in Zeeland
aanzienlijk zal veranderen. Er zal niet alleen sprake zijn van een vergrijzing en een ontgroening van
de Zeeuwse bevolking, maar voor het bedrijfsleven is vooral van belang dat op korte termijn de
beroepsbevolking in absolute zin zal afnemen. SER-Zeeland benadrukt dat de negatieve gevolgen
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van deze ontwikkeling alleen gelden bij ongewijzigd beleid. De Zeeuwse economie biedt voldoende
kansen voor nieuwe werkgelegenheid waarmee nieuwe werknemers aan Zeeland gebonden kunnen
worden. Bovendien heeft Zeeland een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat voor nieuwe
inwoners. Ook het gegeven dat Zeeuws-Vlaanderen aan Vlaanderen grenst zou veel beter benut
kunnen worden. SER-Zeeland pleit voor een integrale aanpak van het bevolkingsvraagstuk, waarbij
meer samenwerking tussen overheden (onderling) en tussen maatschappelijke organisaties een
voorwaarde is. Dan hoeft de verwachte krimp geen onontkoombaar probleem te zijn.
Advies over de biobased economy in Zeeland.
Zeeland is een provincie die bij uitstek geschikt is om bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van de
groene economie te stimuleren. De brede diversiteit van sectoren, die samen nodig zijn voor de
biobased economy, zijn in Zeeland in ruime mate aanwezig. Integratie van deze sectoren biedt de
mogelijkheid om te komen tot economische clusters, die bestaande werkgelegenheid in de regio beter
verankeren en kansen bieden voor innovatie en voor duurzame waardeketens. SER-Zeeland
constateert dat in Zeeland al veel ondernemingen initiatieven ontplooien op het gebied van biobased
economy. Daarmee heeft de regio een voorsprongpositie ten opzichte van andere regio’s. Van de
provinciale overheid wordt verwacht dat zij deze initiatieven uit de marktsector faciliteert, dat zij zorgt
voor goede voorwaarden (o.a. infrastructuur, beschikbaarheid van kennis) en dat zij zich inzet voor
financiële steun hiervoor van het Rijk en van Europa. Daarnaast doet SER-Zeeland een oproep om in
de reeds bestaande samenwerking met biobased ontwikkelingen in omliggende regio’s, zoals WestBrabant en Gent, vooral de reeds vergevorderde resultaten van het project Bio Base Europe in te
brengen en ervoor te zorgen dat deze de aandacht krijgen die ze verdienen. De regio Gent-Terneuzen
met de daar gevestigde industrieën (zoals o.a. verenigd in het Biopark Terneuzen) heeft grote
potenties.
Advies over het ontwerp-Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010 – 2015+
Zeeland bestaat voor een groot deel uit water en veel van de economische activiteiten in de regio zijn
op één of andere manier gekoppeld aan het water (bijvoorbeeld zeehavens, visserij, toerisme en
landbouw). Het is daarom een goede zaak dat in het Uitvoeringsprogramma op een integrale wijze
naar de kansen en ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta gekeken wordt. SER-Zeeland kan zich
herkennen in de ambities en doelstellingen van de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta: het versterken
van de regio op het gebied van veiligheid, economische vitaliteit en ecologische veerkracht. Gelet op
de afhankelijkheid van de Zeeuwse economie van het water, is het belangrijk dat in de plannen voor
de Zuidwestelijke Deltawateren voldoende ruimte aanwezig is voor economische groei. Vooruitlopend
op besluitvorming over financiering van de ingrijpende, complexe en kostbare maatregelen, die nodig
zijn om deze doelstellingen te realiseren, adviseert SER-Zeeland om alvast aan de slag te gaan met
projecten, die op korte termijn tot zichtbare resultaten voor de Zeeuwse economie leiden.
Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen in Zeeland.
SER-Zeeland ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) als een belangrijke mogelijkheid
voor (meer) duurzame economische groei in Zeeland. Het stimuleren van mvo moet daarom meer zijn
dan een doel op zich of een trendy luxe. SER-Zeeland juicht het toe als de Provincie Zeeland
structurele initiatieven ontplooit om het mvo binnen het Zeeuwse bedrijfsleven te bevorderen. Of een
ondernemer mvo daadwerkelijk toepast is volgens SER-Zeeland een zaak van de ondernemer.
Daarbij helpt het als mvo-maatregelen voor een ondernemer op termijn ook bijdragen aan betere
bedrijfsresultaten. Gelet op het bovenstaande dient de rol van de provincie er vooral één te zijn van
enthousiasmeren, bewust maken, faciliteren en voorwaarden scheppen. Volgens SER-Zeeland is er
nu meer behoefte aan uivoering van vastgesteld beleid dan aan de ontwikkeling van nieuw beleid en
nieuwe visies.
Graag wil SER-Zeeland ook in de komende periode de Provincie Zeeland adviseren over
onderwerpen op sociaal-economisch terrein. Onze agenda voor die periode zal vooral bepaald
worden door de actualiteit. Naast onderwerpen waarover de Provincie Zeeland ons advies vraagt,
verwachten wij ook een advies uit te brengen over:
 de hoofdlijnen van het Omgevingsplan Zeeland 2012 – 2018,
 de mogelijkheden om het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf beter te betrekken bij
innovatiestimulering via het bestaande Innovatie Netwerk Zeeland (INZ),
 maatregelen om de gevolgen van de afname van de beroepsbevolking zoveel mogelijk op te
vangen (aanvullend advies)
 keuzes in het beleid om biobased economy verder te stimuleren (aanvullend advies).
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Gaarne vertrouwen wij op voortzetting van de constructieve samenwerking tussen de Provincie
Zeeland en SER-Zeeland. Door SER-Zeeland in een zo vroegtijdig mogelijk stadium van de
beleidsvoorbereiding te betrekken kunnen wij onze functie als onafhankelijk adviesplatform op sociaaleconomisch terrein maximaal invullen.
Met vriendelijke groet,

L. Ezinga,
voorzitter
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