
De regio Zeeland: dat zijn wij
De gemeenten Sluis, Terneuzen, Hulst, Veere, 

Middelburg, Vlissingen, Borsele, Goes, Tholen, 

Reimerswaal, Noord-Beveland, Kapelle en 

Schouwen Duiveland, het waterschap 

Scheldestromen en de provincie Zeeland  

werken samen aan de toekomst van Zeeland.

De ambitie
We werken samen aan de toekomst van Zeeland. Dat doen we voor onze 

inwoners. Voor vergroting van welvaart, welzijn, gezondheid en een fijne woon-

omgeving (Brede Welvaart). Hiervoor heeft Zeeland een gedifferentieerde en 

weerbare economische structuur nodig. Om dat te bereiken werken we samen 

aan een goed vestigingsklimaat, een evenwichtige arbeidsmarkt en een veilige 

en aantrekkelijke woon/leefomgeving voor (nieuwe) inwoners en werkgevers.

Uitgangspunten

Economische 
Versnelling & Toerisme 

• Werken aan economische  
 structuur en vestigingsklimaat
•  Innovatie in het MKB stimuleren
•  Uitvoeringskracht economisch  
 beleid vergroten
•  Inzetten op toekomstbestendig  
 toerisme 

Sociaal Domein

• Vormgeven van de Zeeuwse  
 samenwerking sociaal domein 
•  Kwalitatieve  en betaalbare   
 jeugdhulp organiseren
•  Goede en bereikbare 
 maatschappelijke onder- 
 steuning en zorg 
•  Versterken van de sociale  
 veiligheid 
•  Samen werken aan 
 gezondheid

Het OZO: dat zijn we samen We betrekken onze maatschappelijke partnersDynamisch en opgavegericht Inhoud voorop

Bestuur 
en Financiën

• Sterk bestuur (als één overheid)
•  Benutten datasturing
•  Versterken gezamenlijke 
 uitvoeringskracht
•  Bekostiging taken en benutten  
 subsidiemogelijkheden

Klimaat Energie
en Milieu

•  Klimaatadaptie in de 
 gebouwde omgeving
•  Waterveiligheid op orde
•  Verduurzamen bestaande  
 gebouwde omgeving
•  Een goede infrastructuur voor  
 de energietransitie
• Voldoende zoetwater
• Isolatieprogramma’s inzetten
•  Uitvoeringscapaciteit 
 vergroten
•  Grip krijgen op milieu 
 uitdagingen
•  Circulaire economie stimuleren

Wonen en 
Voorzieningen

• Toewerken naar een 
 evenwichtige samenstelling  
 van de bevolking
•  Nieuwkomers opnemen,   
 huisvesten en welkom heten 
•  Een aantrekkelijk en 
 gevarieerd cultuuraanbod  
 stimuleren
•  Cultureel erfgoed behouden 
•  Meerwaarde creëren in het  
 voorzieningen aanbod, 
 zoals onderwijs

Mobiliteit

• Strategie en beleid rondom  
 mobiliteit samen vormgeven
•  Verkeersveiligheid vergroten
•  Samenwerken in  
 operationale opgaven

STRATEGISCHE SAMENWERKINGSAGENDA
De strategische samenwerkingsagenda is een adaptief instrument om 
effectief samen te werken en om focus aan te brengen in de wensen die 
regionaal leven.

>>

Arbeidsmarkt
en participatie

•  Samenwerken aan een vitale,  
 evenwichtige en inclusieve  
 arbeidsmarkt die bijdraagt aan  
 Brede Welvaart (in samenwerking 
 met arbeidsmarktregio Zeeland)
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