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Krachten bundelen

Als vier Zeeuwse steden Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen hebben wij ons
verenigd in het stedennetwerk Z4. Wij bedienen rechtstreeks 200.000 inwoners
en miljoenen toeristische bezoekers met ons stedelijk voorzieningenniveau. Als wij
naar Zeeland kijken zien wij veel kwaliteiten. Zeeland ligt centraal ten opzichte van
steden en havens in onze omringende gebieden, er zijn aantrekkelijke woonplaatsen
met voorzieningen voor inwoners en bezoekers en er is een ruimtelijk platteland
wat Zeeland tot een heerlijke woonomgeving maakt. Echter zien wij ook een
demografische ontwikkeling, die duidt op een afname van de beroepsbevolking in
de komende jaren. Hierover maken wij ons zorgen omdat Zeeland daarmee minder
aantrekkelijk wordt voor bestaande of nieuwe bedrijven en voorzieningen. De
oorzaak ligt niet alleen in de vergrijzing van onze provincie, maar ook in het feit dat
(jonge) mensen wegtrekken en bijvoorbeeld na hun studie niet meer terugkeren.
Tevens is er sprake van een trend waarbij het aandeel hoger opgeleiden in de
Zeeuwse beroepsbevolking achterblijft bij de landelijke ontwikkeling.

Een goed stedelijk klimaat is goed voor de huidige Zeeuwen, goed voor de economie
en een voorwaarde om bedrijven, voorzieningen en arbeidskrachten te behouden en
aan te trekken. Een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om goede voorzieningen
op diverse gebieden, zoals een kwalitatief uitstekend woningbestand, excellent
onderwijs, nabijheid en bereikbaarheid van culturele voorzieningen, goede en
bereikbare zorg, goede infrastructuur, beschikbaarheid van partnerbanen en
voldoende ruimte voor diverse bedrijvigheid. Voldoende massa en variatie in aanbod
van voorzieningen zijn onontbeerlijk voor een redelijke mate van stedelijkheid en
aantrekkelijkheid.

Wij maken uit deze ontwikkeling op dat de aanwezige kwaliteiten en voorzieningen
van Zeeland nog onvoldoende doorslaggevend zijn om terugkomers of nieuwkomers
te trekken. Voor de blijvende aanwezigheid van voldoende jongeren en hoger
opgeleiden in Zeeland is een veerkrachtige economie en leefbaarheid van de
provincie van het grootste belang. Ook een sterk en wervend stedelijk milieu is
een voorwaarde voor een economisch vitaal en sociaal gezond Zeeland. Stedelijke
voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs en gezondheidszorg dragen in
hoge mate bij aan de bereidheid van jongeren en hoger opgeleiden om zich in een
regio te vestigen. Om het tij te keren zien wij daarom als meest urgente opgave
voor Zeeland de versterking van het Zeeuwse vestigingsklimaat door onder meer
gezamenlijk te werken aan de Zeeuwse stedelijke aantrekkelijkheid.

Een gezamenlijke agenda; de Zeeuwse propositie

“Stedelijke aantrekkelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor economische
ontwikkeling, innovatiekracht en het scheppen van een aantrekkelijk
vestigingsklimaat”. Dit citaat uit de ‘Staat van Zeeland’ 1 verwoordt goed waar in
Zeeland de opgave ligt voor de komende jaren en sluit aan bij de kabinetsvisie
bevolkingsdaling waarin het kabinet zich richt op sterke stedelijke regio’s, vitale
krimpgebieden en versterking van hun onderlinge samenhang.

De aanpak van complexe opgaven als het versterken van het vestigingsklimaat
kan niemand alleen. Het vraagt krachtenbundeling van overheid, ondernemers,
onderzoeksinstellingen en onderwijs. Verbindingen moeten worden gelegd.

Op zoek naar Zeeuwse kansen en samenwerking, en uitgaande van de eigen kracht
van Zeeland, heeft het stedennetwerk Z4 een agenda voor het versterken van de
stedelijke aantrekkelijkheid van Zeeland opgesteld. Deze agenda dienen wij in als
propositie voor een Zeeuwse City Deal in het kader van Agenda Stad. De agenda
benoemt thema’s en concrete acties waaraan de Z4-steden als centrumstad in de
regio samen met ondernemers, kennisinstellingen en onderwijs (willen) werken.
Dit met als doel een bijdrage te leveren aan een sterk Zeeuws vestigingsklimaat. De
agenda vindt u op de volgende pagina.

1 Scoop (2014), Staat van Zeeland 2013, www.scoopzld.nl/publicaties/publicatie:staat-van-zeeland-2013.htm
2 www.dok41.nl
3 www.zeeland.nl/actueel/onderwijs-autoriteit-presenteert-advies-campus-zeeland

De Agenda, onze speerpunten
Stimuleren stedelijke creatieve economie

Werken aan aantrekkelijke (binnen)steden

-

-

-

Aanjagen en verstevigen van de stedelijke creatieve economie door
beter in te spelen op de huisvestingsbehoefte van creatieve
ondernemers. Creëren van inspirerende ontmoetingsplekken voor 		
startups en ZZP’ers in de vier steden om innovatie te stimuleren.
Leren van ervaringen Dok 412 , verstevigen positie Dok 41 in de
4 steden.
Ondersteunen van (Zeeuwse) cultuur en evenementen in de stad door
het leggen van verbindingen met relevante partijen die werken aan de
versteviging van Zeeuwse creatieve industrie (op basis van
stakeholderanalyse). Vervolg geven aan de aanbevelingen uit het 		
onderzoek naar creatieve industrie in Zeeland van Scoop, november		
2012.

Werken aan werk
-

Opzetten van een portal voor partnerbanen. Met name hoogopgeleiden
komen vaak niet naar Zeeland, omdat hun partner geen interessante baan
weet te vinden. Dit maakt het moeilijk voor Zeeuwse bedrijven en
organisaties als de Hogeschool Zeeland, het University College Roosevelt,
de ziekenhuizen, Dow Chemical en YARA om (hoger opgeleide) werknemers
aan te trekken. Tegelijkertijd is Zeeland hierdoor minder aantrekkelijk voor
tweeverdieners. Dit willen wij doorbreken door hier expliciet op in te zetten.

-

Stimuleren van verbindingen
-

Versterken Zeeuws onderwijs
-

Steunen van de uitvoeringsagenda Campus Zeeland3, stimuleren
Techniekonderwijs op alle niveaus en aandacht voor de aansluiting
onderwijs - arbeidsmarkt (Techniekpact, Bio-based trainingscentrum
en Top-centrum voor Techniek).

Integrale aanpak van centrumgebieden in het licht van veranderend
consumentengedrag.
Faciliteren nieuw ondernemerschap en experimenteren met minder
regelgeving. Goes neemt deel aan de landelijke pilot Verlichte Regels
Winkelgebieden.
Eigentijds gebruik van cultureel en historisch erfgoed in de steden
(zoals Slot Ostende in Goes, Kazematten in Vlissingen, monumenten
in Middelburg en de veerhaven in Terneuzen).
Transformatie van spoorzones en bedrijventerreinen naar moderne
woonwerklocaties (Goese Schans, Scheldekwartier, Ramsburg,
Axelse Dam).

Fysiek
Optimaliseren fysieke verbinding tussen de vier steden Middelburg,
Vlissingen, Goes en Terneuzen.
Onderzoeken mogelijkheden lobby échte intercityverbinding met
Brabantstad, de Randstad en verder.
Optimaliseren spoor- en wegverbindingen met het Vlaams achterland.
Netwerk
Onderhouden en uitbouwen verbindingen met andere stedelijke
netwerken en regio’s, zoals G32, Brabantstad en Zuid-Limburgse steden,
maar ook investeren in de Triple Helix contacten zoals Strategic Board
Zuidwestelijke Delta.

