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Voorstel/alternatieven
1. Economische Visie Noord-Beveland 2019-2025 vaststellen.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
Op 17 juli 2018 heeft het college ingestemd met de evaluatie van de toeristische visie
‘Eindeloos Eiland Noord-Beveland’. In de evaluatie werden aanknopingspunten gevonden
om een nieuwe visie te ontwikkelen welke meerdere economische deelgebieden behelst.
Tevens heeft de gemeenteraad destijds aangegeven aan de slag te willen met een brede
visie voor Noord-Beveland.
Op 21 augustus 2018 heeft het college besloten een integrale Economische Visie voor
Noord-Beveland op te stellen.

Wettelijke grondslag
-

Inhoud extern advies
-

Resultaat horen
-

Belangenafweging
-

Motivering
Voor het opstellen van de Economische Visie is een traject gelopen waarbij er zoveel
mogelijk input is opgehaald bij stakeholders. Hier zijn verschillende activiteiten voor
uitgevoerd:

-

Op 17 januari is er een sessie geweest met de leden van de raad om speerpunten op
te halen en te prioriteren onder leiding van Economisch Impuls Zeeland.
In februari en maart 2019 hebben er verschillende sessies plaatsgevonden onder
leiding van Economisch Impuls Zeeland met branchevertegenwoordigers en
ondernemerscollectieven om speerpunten op te halen.
De opgehaalde thema’s uit twee bovengenoemde activiteiten zijn door Economisch
Impuls Zeeland in een enquête aan alle ondernemers op Noord-Beveland gestuurd.
Vanuit bovenstaande activiteiten heeft Economisch Impuls Zeeland advies gegeven.
Op 9 mei jl. heeft er een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden waar zowel
ondernemers als raadsleden voor uitgenodigd waren. Hierbij waren 50 ondernemers
en 10 raadsleden aanwezig.
Het verslag van de thematafels tijdens de plenaire bijeenkomst is voorgelegd aan alle
aanwezigen van de plenaire bijeenkomst.
Uitkomsten van de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030 zijn afgewacht om
afstemming te vinden.
De Economische Visie Noord-Beveland 2019-2025 is op 12 september in concept
voorgelegd aan de leden van het Platform Economie en Toerisme Noord-Beveland*,
waar de leden zich konden vinden in het stuk na een aantal kleine aanpassingen.
*Het Platform Economie en Toerisme Noord-Beveland is een platform waarin
verschillende vertegenwoordigers zitten: Recron, KHN, VeKaBo, Hiswa, Akkerleven,
GON, Rabobank, Impuls Zeeland en ZLTO.

De visie
Thema’s en randvoorwaarden
De visie is vormgegeven in vier thema’s:
▪ Thema 1: Versterken samenwerking
▪ Thema 2: Profilering en marketing
▪ Thema 3: Optimaliseren infrastructuur
▪ Thema 4: Stimulering innovatie en vernieuwing in de economische structuur
Daarnaast zijn een vijftal randvoorwaarden benoemd. Deze randvoorwaarden spelen bij alle
thema’s een rol.
1. Kennis op orde;
2. Rollen, taken en financiering in beeld;
3. Balans tussen economie en gemeenschap;
4. Duurzaamheid;
5. Ontwikkelruimte bieden.
De genoemde thema’s en randvoorwaarden zijn in de Toekomstvisie Noord-Beveland 2030
verwerkt, welke op 4 juli jl. door de gemeenteraad is vastgesteld.
Doelen
Na vaststelling van de thema’s en randvoorwaarden is er inhoud gegeven aan de thema’s
door doelen hieraan te koppelen. Deze doelen bevatten concrete zaken om mee aan de slag
te gaan om het thema vorm te geven.

Inhoud
In de Economische Visie Noord-Beveland 2019-2025 wordt er allereerst teruggeblikt op de
aanleiding van de Economische Visie. Vervolgens is het proces met stakeholders
beschreven. Het daaropvolgende hoofdstuk geeft een beschrijving van de huidige omgeving.
Daarna kijken we naar ontwikkelingen en trends die op dit moment spelen.
Tenslotte gaan we over op de ‘Visie op de Economie’. In deze paragraaf staat de visie
richting 2025 beschreven. Hier komen de 4 thema’s en de randvoorwaarden aan bod. De
thema’s zijn voorzien van doelen welke aangeven waar we willen staan in 2025.
Vervolg
Naar aanleiding van de Economische Visie gaan we aan de slag met een
uitvoeringsprogramma welke concrete invulling geeft aan de thema’s, gestelde doelen en
randvoorwaarden.
Het uitvoeringsprogramma wordt gemaakt in afstemming met de Toekomstvisie waarin in het
daarbij behorende uitvoeringsprogramma ook zaken uit de Economische Visie NoordBeveland staan opgenomen.
Het opstellen en het uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma gaan wij doen met het
Platform Economie en Toerisme.
Daarnaast worden er per thema projectgroepen opgestart. In deze projectgroepen worden
ook andere ondernemers uitgenodigd die een link hebben met dit onderwerp.
Rol van de raad
We willen voorstellen om het actieprogramma van de Economische visie mee te nemen
tijdens de regiegroepen van de toekomstvisie gezien het feit dat de Economische visie
onderdeel is van de Toekomstvisie.
Daarnaast zullen leden van de raad uitgenodigd worden wanneer er activiteiten plaatsvinden
die richtingbepalend zijn.

Financiële gevolgen
Zal verder worden bezien na het opstellen van een uitvoeringsplan.
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