
       
 

AMENDEMENT 
 
Van de Statenleden Anton van Haperen en Annebeth Evertz 
 
Ontvangen 31 januari 2014  
 

 
 
 
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 31 januari 2014 amenderen het 
dictum van het Statenvoorstel Toekomstvisie Zeeland 2040 (SGR-56) middels de vetgedrukte 
gedeelten hieronder: 
 

1. De visie ‘Zeeland 2040’ vast te stellen. 

2. In te stemmen met de wijze waarop het college van gedeputeerde staten in samenwerking 

met PS en andere partners nader invulling wil gaan geven aan het ‘agenderen en 

activeren’. 

3. De in maart 2015 te kiezen nieuwe Provinciale Staten te vragen om de ambities en 

uitdagingen van deze visie voor de periode 2015-2027 nader uit te werken en te 

concretiseren. 

4. Alle Zeeuwse partners op te roepen in gezamenlijkheid aan de visie ‘Zeeland 2040’ te 

werken en hen te vragen in de loop van 2014 bouwstenen te leveren voor de onder 3 

bedoelde uitwerking.  

5. Bij beleidsvoorstellen de relatie met de visie ‘Zeeland 2040’ uitdrukkelijk aan de orde 

te stellen. 

Toelichting:  
De visie ‘Zeeland 2040’ heeft een algemeen en globaal karakter. Gezien de tijdshorizon en de 
daaraan verbonden onzekerheden is dat vanzelfsprekend. De ambitie van ‘een richtinggevende 
leidraad’ voor de provincie en haar partners (zie Statenvoorstel) maakt een uitwerking van 
‘Zeeland 2040’ voor de middellange termijn echter gewenst. Een dergelijke uitwerking en 
concretisering kan de kloof overbruggen tussen de uitvoeringsgerichte collegeprogramma’s van 
steeds weer vier jaar en de visie op langere termijn. Zij kan ook meer inhoud geven aan de 
eerstkomende evaluatie(s), die dan in hun oorspronkelijke opzet (evaluatie van de visie zelf) 
voorlopig kunnen vervallen. Door partners uit te nodigen in de komende driekwart jaar bouwstenen 
aan te reiken voor een dergelijke uitwerking kunnen zij ook beter betrokken worden bij een follow 
up op de visie en krijgt het ‘meewerken’ meer inhoud. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………    ……………………… 
 
Anton van Haperen     Annebeth Evertz 


