
 

 
Motie ‘Versterken stedelijke aantrekkingskracht Zeeland’ 
 
VAN DE LEDEN ANTON VAN HAPEREN EN ANNEBETH EVERTZ 
 
Ontvangen 29 oktober 2014 

 

 
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 31 oktober 2014  
 
Kennisgenomen hebbend van: 
 

 De voorgenomen verhuizing van een deel van het hoofdkantoor van het 

aardappelverwerkingsbedrijf Lamb Weston Meijer B.V. van Kruiningen naar Breda. 

 De onderliggende motieven voor deze verhuizing waarbij de beperkte wervingsmogelijkheden voor 

jong hoger opgeleid personeel en de beperkte aantrekkingskracht van Zeeland als woon- en 

leefgebied voor jongeren en hoger opgeleiden expliciet aan de orde zijn.  

Overwegende dat: 
 

 Deze verhuizing aansluit bij een wegtrek van jongeren en hoger opgeleiden uit Zeeland en een 

trend waarbij het aandeel hoger opgeleiden in de Zeeuwse beroepsbevolking achterblijft bij de 

landelijke ontwikkeling (zie Staat van Zeeland 2013, blz. 5-6 en 15-24). 

 Voor een veerkrachtige economie én de leefbaarheid van onze provincie de blijvende aanwezigheid 

van voldoende jongeren en hoger opgeleiden in Zeeland van het grootste belang is. 

 Een sterk en wervend stedelijk milieu een voorwaarde is voor een economisch vitaal en sociaal 

gezond Zeeland. 

 Stedelijke voorzieningen op het gebied van cultuur, onderwijs en gezondheidszorg in hoge mate 

bijdragen aan de bereidheid van jongeren en hoger opgeleiden om zich in een regio te vestigen. 

 Zeeland weliswaar mooie steden heeft met een rijke geschiedenis, maar dat hiervan op dit moment 

kennelijk nog onvoldoende wervende kracht uitgaat op talentvolle jeugd en hoger opgeleiden om 

zich langdurig te vestigen. 

Spreken als hun mening uit dat:  
 

 De stedelijke aantrekkelijkheid van Zeeland voornamelijk voor jongeren en hoger opgeleiden moet 

worden versterkt. 

 Voor een dergelijke versterking een intensieve samenwerking tussen gemeenten en provincie 

noodzakelijk is. 

Dragen Gedeputeerde Staten op om: 
 

 In samenwerking met de vier grootste Zeeuwse steden de samenhang tussen de wegtrek van 

jongeren en hoger opgeleiden en de stedelijke aantrekkingskracht nader te onderzoeken. 

 Samen met bovengenoemde steden een programma voor te bereiden gericht op de versterking van 

de stedelijke aantrekkingskracht van Zeeland. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 
 
……………   ……………   

 

Anton van Haperen  Annebeth Evertz 


