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Vragen van het statenlid Bayram Erbisim en Frank van Oorschot (PvdA) ingevolge artikel 44 
reglement van orde 
 
AANHANGSEL 
 
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 542. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-
ment van orde inzake regionale markt-
plaats voor Zeeuwse bouwprojecten  
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 13-03-2015)  

1. Hebben Gedeputeerde Staten kennis 
genomen van het bovenstaande artikel 
in de PZC? 
 

1. Ja.  

2. Zo ja, is er een mogelijkheid om het 
samen met de Tafel van 15 een 
‘Zeeuwse marktplaats’ op te richten waar 
Zeeuwse bouwbedrijven die te klein zijn 
om in te schrijven op grote (infra-
structurele) projecten toch aan 
(deel)opdrachten kunnen geraken? 
 

2. Onder het door u gebruikte begrip 'Zeeuwse 
Marktplaats' verstaan wij in casu een centrale 
(virtuele)plaats waar bouwopdrachten van de 
Zeeuwse overheden in beeld gebracht wor-
den voor de Zeeuwse bouwbedrijven. Ons 
inziens is het denkbaar dat er in dit kader, 
door Bouwend Nederland, een voorstel aan 
de gezamenlijke (15) Zeeuwse overheden 
wordt voorgelegd. De vraag of dit afstemming 
behoeft via de Tafel van 15 of een ander 
bestuurlijk gremium zal afhangen van de 
status en inhoud van het voorstel en is 
daarom op dit moment niet aan te geven. 
  

3. Bent u het met ons eens dat een 
‘Zeeuwse markplaats’ aansluit op de 
oproep van de BZW, gedaan tijdens het 
overleg met Provinciale Staten op 27 
februari 2015, om kans en die er zijn 
vooral door beter en meer samenwerking 
te benutten? 
 

3. Ja. De (brede) oproep van de BZW om meer 
en beter samen te werken kan naar onze 
mening onder meer gerealiseerd worden 
door een 'Zeeuwse Marktplaats voor bouw-
opdrachten'. 
 

4. Is het college van Gedeputeerde Staten 
bereid om samen met de Zeeuwse 
gemeenten in gesprek te gaan om te 
kijken waar er kansen zijn om een 
‘Zeeuwse marktplaats’ op te richten? 
 

4. Ja, wij zijn bereid om, op uitnodiging en 
voorstel van Bouwend Nederland, samen 
met de Zeeuwse gemeenten te bespreken 
welke kansen er zijn om een 'Zeeuwse 
marktplaats' op te richten.  

5. Zijn er voorbeelden waarbij de provincie 
Zeeland de sociale return heeft gebruikt 
om Zeeuwse (bouw)bedrijven aan werk 
te helpen? 

5. Er zijn tot op heden nog geen voorbeelden 
waarbij Provincie Zeeland vanuit haar 
opdrachtgeversrol Social Return heeft 
ingezet met als doel Zeeuwse (bouw) 
bedrijven aan werk te helpen. Uitvoering 
geven aan Social Return vanuit de opdracht-
geversrol vraagt een doelgerichte aanpak 
zodat het niet leidt tot verdringing van eigen 
personeel bij (bouw)bedrijven. Momenteel 
wordt in gezamenlijkheid tussen Zeeuwse 
overheden (trekker Gemeenschappelijke 
regeling de Bevelanden), Aannemerij 
(inclusief Bouwend Zeeland) en  
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Bouwopleiding Zeeland gewerkt aan een 
eenduidige werkwijze om social return bij 
aanbestedingen binnen de Zeeuwse 
Infrastructuur vanuit Zeeuwse overheden 
vorm te geven. 

 
 MIDDELBURG, 7 april 2015 

 
Namens de fractie van PvdA, Gedeputeerde staten, 

 
 

Bayram Erbisim en Frank van Oorschot Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 
 


