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Geachte Voorzitter,  

 

Met de motie Bisschop (Kamerstukken II 2016/17, 29 697, gewijzigd nr. 27) 

heeft uw Kamer de regering verzocht om uiterlijk een week voor de stemmingen 

over de begrotingen voor 2017 de Kamer te informeren over de stand van zaken 

van de wijze waarop het kabinet steun verleent aan de uitvoering van de adviezen 

van de commissie Balkenende, inclusief de financiële middelen die vanuit 

bestaande begrotingsartikelen en regelingen in 2017 specifiek beschikbaar gesteld 

en gereserveerd gaan worden. Daarnaast heeft uw Kamer met de motie verzocht 

om in overleg met de provincie Zeeland werk te maken van een nader plan van 

aanpak en dit in het eerste kwartaal van 2017 aan de Kamer voor te leggen. 

Hierbij informeer ik uw Kamer over de wijze waarop ik omga met deze motie. 

Daarmee geef ik tevens invulling aan het verzoek van het lid Dijkgraaf (SGP) in 

het ordedebat van 1 november jl. om een brief over de uitvoering van de motie 

(verzoek kenmerk 2016Z19718). 

 
In de kabinetsreactie op het advies van de commissie Balkenende (Kamerstukken 

II 2015/16, 29 697, nr. 26) heb ik mijn positieve grondhouding en mijn bereidheid 

uitgesproken om gezamenlijk met de betrokken regionale partijen en de provincie 

Zeeland een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het actieprogramma dat is 

opgenomen in het advies van de commissie. Momenteel werk ik, in samenspraak 

met de betrokken partijen, aan een nadere concretisering van de diverse acties, 

waarbij wordt bekeken hoe we de reeds beschikbare Europese en nationale 

financieringsinstrumenten en middelen kunnen inzetten om het actieprogramma 

te realiseren, zoals uw Kamer ook met voornoemde motie Bisschop heeft 

verzocht. Om te zorgen voor een voorspoedig, effectief en zorgvuldig verloop van 

dit traject hebben de provincie Zeeland en ik de heer Jan van der Eijk benoemd 

tot Zeelandcoördinator. Dit is conform het advies van de commissie Balkenende. 

Dhr. Van der Eijk is belast met de coördinatie en het aanjagen van de uitvoering 

van het actieprogramma. In overleg met de Zeelandcoördinator en de provincie 

zal de verdere aanpak van de uitvoering van de acties en de prioritering en 

planning worden ingevuld. Tevens zal mijn ministerie deelnemen aan de Taskforce 

die de uitvoering van het actieprogramma gaat begeleiden.  
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Zoals ik aangaf tijdens het VAO economische structuurversterking en 

werkgelegenheid Zeeland op 25 oktober jl. heeft mijn ministerie in samenspraak 

met de provincie een globale inventarisatie gemaakt van de laatste stand van 

zaken van de acties uit het advies van de commissie Balkenende. Voor een aantal 

acties zijn benodigde middelen in beeld gebracht door de provincie, maar de 

(financiële) onderbouwing van deze bedragen moet nog worden aangegeven. In 

bijgevoegd overzicht is de stand van zaken per actie uit het actieprogramma, 

weergegeven en de financierings- en subsidiemogelijkheden die ik thans zie op 

basis van de huidige beschikbare informatie. Op basis van deze inventarisatie 

zullen de plannen in samenwerking met de provincie Zeeland en de regionale 

partijen worden uitgewerkt tot concrete businessmodellen, financierings- en 

subsidieaanvragen.  

 

Conform het staande generieke economische beleid zullen er op de EZ-begroting 

noch op de Rijksbegroting (aanvullende) middelen specifiek voor Zeeland worden 

gereserveerd. Dit betekent dat voor de acties veelal gebruik zal worden gemaakt 

van bestaande Europese en nationale subsidie- en of garantie instrumenten 

volgens de daarvoor geldende procedures. Zoals blijkt uit het bijgevoegde 

overzicht zie ik hier zeker mogelijkheden toe. Het is in dit stadium echter nog niet 

mogelijk om op basis van de huidige inventarisatie aan te geven hoeveel middelen 

per actie het kabinet beschikbaar zal stellen. Samen met de provincie, de 

Zeelandcoördinator en betrokken regionale partijen blijf ik mij de komende tijd 

maximaal inspannen om de acties uit het advies van de commissie Balkenende 

verder uit te werken en zorg te dragen voor een zo goed mogelijke aansluiting en 

beschikbaar stellen van bestaande instrumenten, regelingen en Europese Fondsen 

ten behoeve van de versterking van de economie van Zeeland. Ik verwacht in het 

eerste kwartaal van 2017 uw Kamer hierover nader te kunnen informeren, zoals ik 

ook heb toegezegd in het voornoemde VAO en bij de EZ-begrotingsbehandeling. 

Ik zal uw Kamer dan tevens informeren over het nader plan van aanpak waar uw 

Kamer met de motie Bisschop om heeft verzocht. Hiermee geef ik gelijktijdig 

uitvoering aan de motie Van der Staaij c.s. over de uitvoering van de adviezen 

van de commissie Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (Kamerstuk 

nr. 34550, nr. 22).  

 

 

 

 

 

 

(w.g.) H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken  
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BIJLAGE: Overzicht stand van zaken per actie uit het actieprogramma 

advies commissie Balkenende 

 

1. Smart Delta Resource (SDR) platform/circulaire economie  
• Er is door het Smart Delta Resource Platform een globaal plan van aanpak 

gemaakt voor de Smart Delta Resource projecten die zij thans voor ogen 

hebben. Diverse businesscases worden nog ontwikkeld en verder 

uitgewerkt. Er wordt aan het Rijk een bijdrage gevraagd van € 10 mln.  

• Voor de projecten Syngas en Slimgas wordt voorgesteld een 

haalbaarheidsstudie uit te voeren naar het gebruik van buisleidingen.  

De kosten voor deze studie zijn geschat op € 200.000,-. Aan het Rijk 

wordt een bijdrage gevraagd van € 100.000,- 

• De provincie kan voor de uitvoering van de projecten aanvragen indienen 

bij de Demonstratie Energie Innovatie Regeling (DEI), of bij de 

Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+), of bij de Europese 

Structuurfondsen zoals het Operationeel Programma Zuid waar de call 

Koolstofarme economie begin 2017 open gaat. Voor de 

haalbaarheidsstudies zijn mogelijk onderzoeksmiddelen beschikbaar.  

 

2. Experimenteergebied Energietransitie en Deltatechnologie 

• Door de provincie wordt gedacht aan pilotprojecten getijde-energie en het 

stimuleren van windmolens op zee inclusief onderhoud. Deze actie dient 

nog verder uitgewerkt te worden.  

• Aan het Rijk wordt ondersteuning gevraagd voor het Center of Expertise 

Wind op Zee en steun voor het rijksbesluit Grevelingen Volkerak- 

Zoommeer.  

• Voor de pilot projecten getijde-energie is mogelijk de SDE+ regeling of de 

DEI regeling inzetbaar. Voor het Center of Expertise Wind op Zee, dat in 

ontwikkeling is, zijn er middelen via de human capital agenda van de 

betrokken topsectoren Energie en Water beschikbaar.  

• M.b.t het rijksbesluit Grevelingen Volkerak- Zoommeer verwijs ik naar het 

wetgevingsoverleg Water d.d. 14 november waar het betreffende besluit 

aan de orde komt.  

 

3. Tweede Bèta college  
• Het businessplan is aan mij toegezonden waarin een groeimodel is 

voorgesteld waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande relatie die 

het University College Roosevelt heeft met de universiteit Utrecht en van 

de samenwerking met de hogeschool Zeeland en de kennisinstellingen (de 

Delta academie).  

• De geraamde benodigde middelen voor de eerste fase zijn € 45 mln.  

De provincie draagt € 10 mln. bij. Aan het Rijk wordt € 20 mln. gevraagd 

en aan regionale partijen € 15 mln.  

• Er ontbreekt in het businessplan nog een financiële onderbouwing van de 

aangegeven kosten. Dit zal nog nader uitgewerkt moeten worden. 
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• Hoger onderwijsinstellingen kunnen in 2018 een subsidieaanvraag 

indienen in het kader van de strategische agenda Hoger Onderwijs en 

Onderzoek, waarna een beoordeling door het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) zal plaatsvinden.  

• Verder zal ik zoals toegezegd in het AO economische structuurversterking 

en werkgelegenheid Zeeland d.d. 12 oktober op korte termijn in overleg 

treden met minister van OCW over het tweede bèta college en heb ik aan 

het platform Bèta en Techniek gevraagd na te gaan welke mogelijkheden 

er zijn om de ambities van Zeeland op het gebied van onderwijs te 

betrekken bij het Techniekpact.  

 

4. Impuls Zeeland/Zeelandfonds/Innovatiefinanciering 
• In het advies van de commissie Balkenende wordt voorgesteld om een 

steviger verbinding van Impuls Zeeland met andere Regionale 

Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s ) aan te gaan en in het bijzonder een 

verbintenis met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).  

• De provincie gaat de komende vier jaar € 10 mln. investeren in de 

innovatiefondsen van Impuls Zeeland. Aan het Rijk wordt € 10 mln. 

gevraagd.  

• Om de slagkracht van Impuls Zeeland te vergroten, ben ik in overleg met 

de provincie Zeeland, Impuls Zeeland en de Brabantse 

Ontwikkelmaatschappij (BOM) over mogelijke inzet van aanvullend 

participatiekapitaal in de vroege fase van het innovatieve mkb. Onze 

voorkeur gaat daar bij uit aan te sluiten bij het bestaande fonds van de 

BOM. Impuls Zeeland beraadt zich op het voorstel.  

• Verder ben ik bereid per jaar € 0,3 mln. bij te dragen aan Impuls Zeeland 

gericht op de ondersteuning van de samenwerking van het innovatieve 

mkb en de samenwerking tussen de ROM’s onderling. 

 

5. Leefbaarheidsagenda  
• Voor de versterking en verbetering van de leefbaarheid wordt door de 

provincie een samenhangend pakket van maatregelen voorbereid. Een 

eerste gedacht gaat uit naar een investering in snel internet op het 

platteland. De kosten hiervoor zijn € 800.000, - Aan het Rijk wordt een 

bijdrage van € 400.000,- gevraagd.  

• Via diverse sporen wordt door het Rijk bijgedragen aan de verbetering van 

de leefbaarheid: o.a. via de bijdrage van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan de krimpproblematiek, via het 

sectorplan Grenzeloos werken en er zijn mogelijkheden via het Europees 

fonds Interreg Vlaanderen –Nederland voor het thema arbeidsmarkt.  

• Op 19 mei jl. heb ik in een brief aan uw Kamer de stand van zaken met 

betrekking tot snel internet in het buitengebied aangegeven (Kamerstuk 

26643 nr. 410). Onlangs heb ik extra frequenties in de 3,5 GHz-band 

beschikbaar gesteld. Ook kunnen breedband projecten in aanmerking 

komen voor het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). 
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De Europese Commissie overweegt het instellen van een 

breedbandinvesteringsfonds voor projecten met een kleinere omvang. 

 

6. Havensamenwerking  
• Op de topontmoeting 7 november tussen de premiers van Vlaanderen en 

Nederland is de samenwerkingsovereenkomst tussen Zeeland Seaports 

(ZSP) en de haven van Gent getekend. ZSP werkt daarnaast aan de 

verbetering van de samenwerking met de haven van Rotterdam. De regio 

wil verder een aantal achterlandverbindingen realiseren zoals de spoorlijn 

Kanaal Gent-Terneuzen (de KGT-lijn) en de spoorverbinding Zeeland – 

Antwerpen (de Vezalijn).  

• Er wordt steun aan het rijk gevraagd voor goede achterlandverbindingen 

en voor de financiering van een aantal verkenningen/studies.  

• Bij het Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en 

Transport in oktober jl. is afgesproken dat de Vezalijn wordt meegenomen 

in de corridorstudie Rotterdam – Antwerpen. Voor de KGT-lijn zal door de 

regio een verdiepende studie worden uitgevoerd over nut en noodzaak. 

Inzet van het kabinet loopt via het werkprogramma Zeehavens samen 

met de zeehavens en het havenbedrijfsleven. 

 

7. Gezonde regio en toerisme 
• De regio bereidt een pakket van samenhangende maatregelen voor en zal 

daarbij ook de op te stellen Leefbaarheidsagenda (zie actie nr. 5) 

betrekken.  

• De eerste prioriteit van het kabinet is de realisering van een goede 

basiszorgstructuur. Daartoe is de commissie Toekomstige Zorg Zeeland 

opgericht in 2015. Deze commissie heeft een visie opgeleverd (Zorg in 

Zeeland in 2025) die momenteel wordt uitgewerkt voor de medisch-

specialistische zorg (MSZ), de GGZ (Geestelijke gezondheidszorg en de 

Verslavingszorg), de integrale zorgcentra en de ICT-ondersteuning.  

 

8. DELTA 

• De Tweede Kamer is tijdens het AO Zeeland op 12 oktober op hoofdlijnen 

geïnformeerd over het voorstel van het kabinet om de Zeeuwse 

aandeelhouders van DELTA te helpen met de aanschaf van het 

netwerkbedrijf en waterbedrijf van DELTA.  

• Conform mijn toezegging tijdens het AO heb ik het rapport van Roland 

Berger op 21 oktober verzonden aan de Eerste en Tweede Kamer, 

vergezeld van een brief met de hoofdlijnen (Kamerstukken II 2016/17, 25 

422/32 645, nr. 158).  

• Over de uitkomsten van het overleg met de Zeeuwse aandeelhouders van 

DELTA over het voorstel worden de Eerste en Tweede Kamer uiterlijk   

2 december schriftelijk geïnformeerd. 


