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Vragen van het statenlid De Kort en Erbisim (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement van orde 
 
 
AANHANGSEL 

 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2013 nummer 392 
 
Vragen ingevolge artikel 44 van het 
reglement van orde inzake Krimpgelden 
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 05-11-2013) 
 

 

1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte 
van het rapport over de MKBA van het 
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)  

1. Ja, het Ministerie van BZK en Provincie 
Zeeland zijn samen opdrachtgever geweest 
voor zowel het opstellen van het rapport als 
het daaropvolgend MKBA-congres.  
 

2. Zijn er beleidsplannen waar de 
conclusies van de MKBA in verwerkt 
kunnen worden of al verwerkt worden. 

2. Ja, bijvoorbeeld het Masterplan Voorzie-
ningen Zeeuws-Vlaanderen, het opstellen 
van de regionale woonvisies door de 
gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen, het 
provinciale programma demografie 'Prachtig 
Wonen, Werken en Leven', dat onlangs ter 
kennisname naar uw staten is verzonden en 
de nota 'Leefbaarheid en Bevolking'  die in 
het voorjaar aan uw staten wordt aange-
boden. 
 

3. Delen Gedeputeerde Staten de zorgen 
van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten dat 
het nu echt tijd wordt voor een actieplan 
bestrijding krimp. 

3. Nee en ja.  
Nee, een actieplan suggereert alsof er tot nu 
toe niets door ons college wordt gedaan.  
In de genoemde beleidsdocumenten en het 
programma heeft ons college aangegeven 
welke middelen wij inzetten op de bege-
leiding van de krimp, specifiek de thema’s 
wonen, voorzieningen, arbeidsmarkt en  
bereikbaarheid. Met de Economische 
Agenda investeren wij tegelijkertijd fors in de 
economie, ook in Zeeuws-Vlaanderen.  
En ja, er is sprake van ingrijpende maat-
schappelijke ontwikkelingen. Deze vragen 
om een andere aanpak dan in het verleden. 
Investeren in het Zeeuwse vestigingsklimaat 
is van provinciaal belang. Wij willen daar met 
de regio in blijven investeren, bijvoorbeeld 
d.m.v. regioarrangementen. 
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4. Hoe zijn de zogenaamde krimpgelden tot 

op heden ingezet. 
4. Krimpgelden zijn er niet. Wel is er de 

krimpfactor die mee de omvang van de 
uitkering uit het Provinciefonds aan Zeeland 
bepaalt. De besteding van het Provinciefonds 
wordt bepaald door uw staten, met het 
vaststellen van de jaarlijkse begroting. De 
verantwoording hiervan vindt plaats in de 
jaarrekening. Vanaf 2014  kennen wij in de 
programmabegroting een 'paragraaf 
demografische ontwikkeling'. Hierin wordt 
ingegaan op de bevolkingsontwikkeling, wat 
wij willen bereiken en wat er gedaan gaat 
worden. 
  

5. Zijn Gedeputeerde Staten bereid om 
samen met de gemeenten in overleg te 
gaan om sinds 2012 geldende krimp-
maatstaf van minimaal € 9 miljoen 
daadwerkelijk uit te gaan geven?  
Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 

5. Gedeputeerde Staten houden zich aan de 
begrotingskaders zoals die door uw staten 
zijn vastgesteld. Gedeputeerde Staten zijn 
binnen die kaders  bereid mee de schouders 
te zetten onder de grote veranderingsopgave 
die noodzakelijk is. In de zorg, in het onder-
wijs, de woonopgave, het maatschap-pelijk 
vastgoed liggen majeure opgaven. Samen 
met het veld willen we daar graag in inves-
teren, ook met gemeenten. 

    
 

 MIDDELBURG, 17 december 2013 
 

Namens de fractie van de PvdA, Gedeputeerde staten, 
 

R. de Kort en B. Erbisim Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 
 


