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1  Onderzoek Promotie 
 

Inleiding 
De Rekenkamer deed in de periode september 2011 - januari 2012 onderzoek naar het 

promotiebeleid van de provincie Zeeland vanaf 2000 tot heden. De Rekenkamer wil met dit 

beschrijvende onderzoek inzicht bieden in de rol en het functioneren van de provincie in de promotie 

van Zeeland, de haalbaarheid van de geformuleerde doelstellingen en de inzet van middelen. 

 

Onderzoeksvraag en normenkader 
De hoofdvraag in het onderzoek is: 

Is de provincie met het algemene promotiebeleid zoals het nu is vastgelegd erin geslaagd (meer)  

1. samenhang te creëren in het door de provincie gevoerde promotiebeleid  

2. samenwerking te stimuleren tussen de diverse sectoren in de promotie van Zeeland 

3. Zeeuwse organisaties, bedrijven en inwoners meer te betrekken bij de promotie van de 

provincie? 

 

In onderstaand schema is het normenkader weergegeven waaraan de Rekenkamer het gevoerde 

beleid heeft getoetst. Deze toetsaspecten ziet u terug in de conclusies voorzien van een oordeel. 

 
Norm Definitie Toetsaspecten / meetlat 

Effectieve 

beleidsvoering 

De voorwaarden 

voor een effectieve 

beleidscyclus zijn 

aanwezig. 

Er is een actueel promotiebeleid, waarin de uitgangspunten van het 

beleid zijn beschreven en vastgesteld als basis voor de uitvoering: 

- Aan de beleidsnota ligt een probleemanalyse en/of evaluatie 

ten grondslag waarmee het besluit van Provinciale Staten om 

een nieuw promotiebeleid vast te stellen is onderbouwd. 

- Het beleid is vooraf afgestemd met betrokken actoren. 

- De beleidsnota bevat doelstellingen die in concrete termen, 

tijdgebonden en meetbaar zijn geformuleerd. 

- Het beleid is financieel onderbouwd. 

- Er is een afweging gemaakt tussen de kosten van de activiteiten 

en de (verwachte) effecten. 

- De benodigde middelen zijn beschikbaar. 

- Er zijn beleidsinhoudelijke voorwaarden gesteld aan het 

verlenen van subsidie voor promotiedoeleinden. 

- Er wordt jaarlijks over de voortgang van het beleid 

gerapporteerd. 

Doeltreffendheid 

van het beleid 

De voorwaarden 

voor het realiseren 

van het beleid zijn 

aanwezig. 

Er is een communicatiestrategie opgesteld: 

- De provincie heeft inzicht in de perceptie(s) over Zeeland van 

de doelgroep(en) en maakt onderbouwde keuzes om dit beeld 

te beïnvloeden. 

- De provincie heeft criteria benoemd op grond waarvan zij de 

promotieaanpak kan toetsen op effectiviteit. 

- Er is een beschrijving van het promotiebeleid, waarin de taken 

en verantwoordelijkheden van alle actoren (intern en extern) 

beschreven zijn en de uit te dragen communicatieboodschap. 

 

Dit rapport van bevindingen bevat detailinformatie over de onderwerpen en bevindingen uit 

het bestuurlijk rapport. De bevindingen van het onderzoek zijn in dit rapport van 

bevindingen uitgebreid beschreven en van een toelichting voorzien. 
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2  Promotiebeleid in Zeeland 
 

 

Het idee dat Zeeland promotie behoeft, gaat terug naar de collegeperiode 1999-2003. 

“Imagoverbetering en het in de markt zetten van Zeeland als aantrekkelijk  

gebied voor economische activiteiten, krijgen een extra accent.”
1
Dit hoofdstuk schetst uitgebreid de 

tijdlijn van het promotiebeleid; de ontwikkelingen en besluitvormingsmomenten daarin.  

Er is een aantal tijdvakken te onderscheiden. Ieder tijdvak wordt van een deelconclusie voorzien. Het 

rapport wordt afgesloten met een eindconclusie. 

2000-2005 Welkom in Zeeland 
Start Welkom in Zeeland 

In het collegeprogramma 1999-2003 'Over de drempel' heeft het college van GS imagoverbetering en 

het in de markt zetten van Zeeland als aantrekkelijk gebied voor economische activiteiten 

aangemerkt als speerpunten van beleid, die in deze collegeperiode extra accent moeten krijgen. 

In de PS-vergadering van 28 april 2000 stelt toenmalige gedeputeerde, de heer Bruinooge, daarom 

voor om voor het jaar 2000 een budget van ƒ 500.000 (€ 226.890) beschikbaar te stellen om een plan 

van aanpak en een uitvoeringsprogramma op te stellen ter verbetering van het Zeeuwse imago. Het 

doel, zo is in het besluit te lezen, is het vergroten van economische activiteiten in Zeeland. 

De gedeputeerde benadrukte toen al dat een dergelijk plan langdurig en kostbaar zou worden:  

"zowel de opstelling van het plan als de uitvoering van de activiteiten die daaruit voortvloeien zal een 

aanzienlijke financiële inspanning vergen gedurende meerdere jaren".
2
 

In opdracht van de PZC doet onderzoeksbureau isk/NOVA een onderzoek onder 500 respondenten 

naar het imago van Zeeland en de Zeeuwen. Het onderzoek van isk/NOVA toont aan dat de 

beeldvorming over Zeeland onvolledig en onjuist blijkt te zijn. Zo ontstaat er een natuurlijk moment 

voor de provincie om met een imagocampagne te starten, waarbij deze eerste meting van isk/NOVA 

als nulmeting wordt gehanteerd. 

 

In 2001 wordt het 'Overlegplatform Verbetering Imago Provincie Zeeland' opgericht, bestaande uit 

MKB Zeeland, de Brabants Zeeuwse werkgeversvereniging, de werknemersorganisaties 

vertegenwoordigd door de FNV, 

de Vereniging Zeeuwse 

Gemeenten, de Hogeschool 

Zeeland, de Stichting 

Economische Promotie en 

Acquisitie Zeeland en de Kamer 

van Koophandel onder leiding 

van de economie-gedeputeerde. 

Zij buigen zich over de 

formulering van de opdracht en 

de vormgeving van een 

offertetraject. De overleggroep 

stelt een duidelijk doel: "een 

zodanig beeld van Zeeland 

scheppen dat met name meer 

                                                           
1
 Collegeakkoord “Over de drempel”, 1999-2003. 

2
 Statenvoorstel WEB-196, nummer 001012/5. 
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jongeren naar Zeeland komen om er te wonen en te werken".
3
 

Vijf bureaus worden uitgenodigd voor een 'intakebespreking': Van Sluis Consultants uit Breda, Boom 

Kollektief uit Goes, Actorion Communicatieadviseurs uit Arnhem, HVR uit Den Haag en Ogilvy & 

Mather uit Amsterdam. Uiteindelijk ontvangt Van Sluis consultants BV uit Breda op 5 september 

2001 de opdracht om de imagocampagne vorm te geven. De kosten voor begeleiding door Van Sluis 

bedragen € 190.550. Voor 2001 heeft het college van GS aan PS gevraagd om ƒ 400.000 (€ 181.506) 

beschikbaar te stellen. Van Sluis adviseert de provincie om voor het eerste campagnejaar een bedrag 

van € 700.000 te reserveren. In de vergadering van PS van 22 maart 2002 wordt een bedrag van 

€ 848.569 beschikbaar gesteld. Het overschot zal worden aangewend voor het vervolg van de 

imagocampagne in 2003.
4
 

 

In februari 2002 gaat de algemene promotiecampagne 'Welkom in Zeeland' van start, gericht op 

wonen en werken in Zeeland. De gedachte achter deze imagocampagne is dat voordat mensen en 

bedrijven zich in de provincie zullen vestigen, eerst het beeld dat van Zeeland bestaat, verandering 

behoeft.  

De eerste campagnegolf start met een bijeenkomst waarbij het Zeeuwse bedrijfsleven wordt 

uitgenodigd. Een persconferentie volgt en kort daarop start de campagne via landelijke en regionale 

media. Uit een notitie blijkt dat de tv-commercial wordt ingezet via Omroep Zeeland om draagvlak bij 

de Zeeuwse bevolking te krijgen.
5
 

Van Sluis Consultants had overigens geadviseerd om meer te investeren in het creëren van draagvlak 

onder de Zeeuwen
6
: "Wanneer vanaf september het normale leven zijn gang weer gaat vinden en het 

merendeel van de toeristen huiswaarts is gekeerd, het seizoen rijp is om een 'interne' 

communicatiecampagne te starten. Gericht op de Zeeuwen zelf. Zowel diegenen die in Zeeland 

wonen, als diegenen die buiten Zeeland wonen. Vergroten van de eigen trots en zoeken naar de 

speelruimte voor de externe boodschappen is de doelstelling. In deze fase worden de Zeeuwen zelf 

betrokken bij de opzet van de campagne. […] Zonder deze bouwlaag, zonder toewijding van de 

Zeeuwen zelf komen de andere bouwlagen niet tot stand. Of als ze al tot stand komen, storten ze, bij 

onvoldoende stevigheid aan de onderzijde, al snel in." 

Uit de ten behoeve van ons onderzoek gevoerde interviews komt naar voren dat de stuurgroep deze 

fase uit de campagne heeft geschrapt en direct landelijk wilde gaan.  

 

Draagvlak binnen Zeeland 

Dat dit advies van Van Sluis Consultants niet overbodig was, blijkt achteraf. Uit het dossieronderzoek 

en de interviews blijkt dat binnen Zeeland vanaf het begin kritisch naar de campagne is gekeken. 

Op 13 april 2002 verschijnt bijvoorbeeld in de PZC een advertentie van Communicatienet, een 

netwerk van Zeeuwse communicatiebureaus. Daarin wordt de eerste uiting van campagne met 'de 

zwangere vrouw in de strandstoel' letterlijk afgeschilderd als 'tenenkrommend'."Na het 

reclamespotje en de advertenties gezien te hebben groeven eerdergenoemde tenen zich diep in het 

zand. Zij vertolkten daarmee onze schaamte voor het troosteloze en amateuristische niveau van de 

campagne." De opstellers van de advertentie zijn kort daarop door de provincie uitgenodigd voor 

een toelichtend gesprek. De kritiek van deze Zeeuwse communicatieprofessionals, zo kwam uit de 

interviews naar voren, had vooral betrekking op de vorm die voor de campagne gekozen was en niet 

op de imagocampagne als zodanig. 

 

                                                           
3
 Bijlage 1 bij brief GS, nummer 012063/15. 

4
 Statenvoorstel WEB-553, nummer 020615/9. 

5
 Memo Van Sluis 17 december 2001. 

6
 Offerte 'Bouwen aan Zeeland", Van Sluis Consultants, 29 januari 2001 
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In juni 2002 stelt de Partij voor Zeeland vragen over de objectiviteit van de gegevens die het college 

van GS presenteert. “De meningen over het resultaat van de campagne lopen dikwijls uiteen, maar 

over het algemeen horen wij geen beste reacties. 

1. Heeft de campagne tot dusver het resultaat dat u ervan verwachtte? 

2. Helpt de campagne Zeeland daadwerkelijk aan een beter imago buiten de provincie? 

3. Zijn er opvallende constateringen (negatief en positief) en zo ja, welke? 

4. Lopen de voorziene kosten in de pas met de gemaakte kosten? “ 

Het antwoord op vraag 3 bevestigt de kritische houding die men in Zeeland heeft ten aanzien van 

wijze waarop het beeld van Zeeland getoond wordt. De gedeputeerde geeft in het antwoord aan dat 

“verreweg de meeste reacties positief waren. Van de negatieve reacties kwamen de meeste uit 

Zeeland”.
7
 

 

Metingen en evaluatie: vervolg van de campagne 

In maart 2003 presenteren Publicis Van Sluis Consultants en onderzoeksbureau isk/NOVA de eerste 

effectmeting van de imagocampagne (610 respondenten zijn telefonisch bevraagd). Het resultaat is 

dat 27% van de ondervraagden bekend is met de campagne 'Welkom in Zeeland'. Ruim 50% van hen 

geeft aan de campagne geloofwaardig te vinden. De vraag of het beeld over Zeeland en de Zeeuwen 

bij niet-Zeeuwen in 2003 is veranderd, wordt positief beantwoord. 

                                                           
7
 Statenvragen artikel 25 reglement van orde. Aanhangsel tot de notulen van provinciale staten van Zeeland 

2002 nummer 15. 
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Op 11 november 2003 staat de voortzetting imagocampagne na 2003 op de PS-agenda, maar het 

voorstel om “voor de imagocampagne Welkom in Zeeland in de jaren 2004 t/m 2007 jaarlijks 

€ 675.000 beschikbaar te stellen" blijkt van de agenda te zijn afgevoerd. 

Op 19 december wordt een gewijzigd voorstel door PS aangenomen. PS stemmen in met het plan 

van aanpak. Ze besluiten de imagocampagne 'Welkom in Zeeland' voort te zetten en in aanvulling op 

de reeds ter beschikking gestelde bedragen in 2004 € 375.000 en in de jaren 2005 t/m 2007 jaarlijks 

€ 275.000 beschikbaar te stellen". 

In oktober 2005 publiceert TNS NIPO de resultaten van de tweede meting. Zeeland blijkt de 

bekendste campagnevoerende provincie. De geloofwaardigheid van de campagne is hoog. De 

website wordt een belangrijk en gewaardeerd instrument gevonden. De beeldveranderingen over 

Zeeland en de Zeeuwen waren in 98% van de gevallen positief. 

Scoop publiceert diezelfde maand de resultaten van het onderzoek naar personen- en 

bedrijfsvestiging in Zeeland voor en na de start van de imagocampagne. "Het onderzoek laat zien dat 

er indicaties zijn dat in Zeeland na de campagnestart meer nieuwkomers en nieuwkomende bedrijven 

zijn gevestigd dan op grond van autonome processen verwacht mocht worden. De belangrijkste 

motieven van bedrijven en huishoudens om zich in Zeeland te vestigen blijken goed aan te sluiten bij 

de beelden van Zeeland die de campagne probeert op te roepen".
8
 

 

Op grond van de positieve bevindingen van TNS NIPO en Scoop stelt de gedeputeerde in november 

2005 in de commissie E&M voor de campagne 'Welkom in Zeeland' in 2006 en 2007 in aangepaste 

vorm te continueren, omdat de resultaten van de evaluatie en de effectmeting aangeven dat aan de 

doelstellingen van de campagne is voldaan. De gedeputeerde geeft aan dat er bewust een beknopt 

voorstel aan PS wordt voorgelegd, omdat "het college heeft gemeend niet het voortouw te moeten 

nemen in de te voeren acties. Wel is duidelijk dat het meer een campagne van de Zeeuwen zelf zou 

                                                           
8
 Naar Zeeland! Onderzoek naar personen- en bedrijfsvestiging in Zeeland voor en na de start van de 

imagocampagne 'Welkom in Zeeland' (Scoop, oktober 2005), pagina 7-8. 
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moeten zijn. Ook zouden er meer verbindingen moeten worden gelegd met bestaande 

promotieactiviteiten". 
9
 

 

Ondanks het feit dat uit de onderzoeksresultaten van de evaluaties en de effectmetingen
10

 een 

relatief gunstig beeld ten aanzien van de bekendheid van de provincie en de campagne blijkt, geven 

de Staten aan niet zonder meer verder te willen met de imagocampagne 'Welkom in Zeeland'. Het 

draagvlak voor de campagne is aan het afbrokkelen. In de media verschijnen negatieve berichten 

over de campagne. Daar komt bij dat de uitkomsten van het onderzoek van Scoop weliswaar positief 

zijn, maar dat Scoop niet zonder meer aantoonbaar kan maken dat de komst van nieuwkomers 

primair te danken is aan de campagne 'Welkom in Zeeland'. Niet alleen de beeldvorming over 

Zeeland en de Zeeuwen speelt immers een rol bij het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven 

maar ook andere ontwikkelingen. Kortom: er is geen direct causaal verband te leggen tussen het 

voeren van een imagocampagne en de komst van nieuwe inwoners en bedrijven. 

De meerderheid van PS geeft aan het voorstel van GS niet te zullen steunen, omdat het naar hun 

mening onvoldoende is onderbouwd. Ze verzoeken het college van GS om met een aangescherpt 

voorstel te komen. De gedeputeerde neemt het voorstel terug en zegt toe in januari 2006 met een 

nieuw voorstel te zullen komen, "dat door het college zelf is gemaakt en niet door een 

communicatieadviesbureau".
11

 De campagne 'Welkom in Zeeland' is te veel gericht op beeldvorming 

buiten Zeeland. De Zeeuwen moeten zelf meer betrokken worden. 

 

Deelconclusie 1 

Aan veel voorwaarden om tot een effectieve beleidscyclus te kunnen komen is voldaan, maar het 

heeft niet geleid tot een doeltreffende uitvoering van het beleid. 

Aan het plan om Zeeland te promoten lag een beleidsplan ten grondslag (collegeprogramma "Over 

de drempel" en het PSEB). Er was een probleemanalyse uitgevoerd met een nulmeting (isk/NOVA).  

Het beleid werd afgestemd met actoren in het Overlegplatform Verbetering Imago Provincie zeeland. 

Er was voldoende budget beschikbaar. Er was een globaal doel geformuleerd waarmee het plan van 

aanpak en het uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd werden door Publicis Van Sluis. De 

resultaten werden tussentijds gemeten (isk/Nova, TNS NIPO). Men was zich bewust van de kosten en 

de tijd die het kost voordat een imagocampagne aantoonbaar effect zou sorteren. De provincie 

meende samen met het communicatieadviesbureau inzicht te hebben in de perceptie(s) over 

Zeeland van de doelgroep en maakte op grond daarvan onderbouwde keuzes om dit beeld te 

beïnvloeden. Er werd onderzoek gedaan om de imagocampagne te toetsen op effectiviteit 

(Scoop).Echter, het doel van de campagne was de beeldvorming over Zeeland te veranderen en het 

onderzoek van Scoop richtte zich vooral op het gedrag, namelijk de komst van nieuwe inwoners en 

bedrijven naar Zeeland. 

De reacties binnen Zeeland en binnen PS gaven aan dat het draagvlak voor de campagne uiteindelijk 

minder aanwezig was dan verwacht was.  

  

                                                           
9
 Notulen commissie Economie en Mobiliteit van 21 november 2005, pagina 2. 

10
 Onderzoek naar het imago van Zeeland en de Zeeuwen; 0-meting (isk/NOVA, 2000). 

Onderzoek ten behoeve van Publicis Van Sluis Consultants; 1-meting (isk/NOVA, mei 2003). 

Campagne 'Welkom in Zeeland'. Een onderzoek naar het imago van Zeeland; 2-meting (TNS NIPO, oktober 

2005). 

Naar Zeeland! Onderzoek naar personen- en bedrijfsvestiging in Zeeland voor het na de start van de 

imagocampagne 'Welkom in Zeeland' (Scoop, oktober 2005). 
11

 Notulen commissie Economie en Mobiliteit van 21 november 2005, pagina 2-6. 
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2006 Naar een andere aanpak 
Zoals toegezegd in de commissie E&M komt het college met een nieuw voorstel. GS stellen voor een 

haalbaarheidsstudie uit te laten voeren "naar de ontwikkeling van enerzijds een (overkoepelend) 

merkconcept voor Zeeland en anderzijds nieuw, collectieve promotieaanpak van wonen en werken in 

Zeeland".
12

 Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek kan een weloverwogen beslissing 

genomen worden of en in welke vorm 'Welkom in Zeeland' kan worden voortgezet. Tot die tijd wordt 

de imagocampagne op een minimaal niveau en met name buiten de provinciegrenzen onderhouden. 

Met een motie krijgt het college de opdracht van PS om in de haalbaarheidsstudie duidelijk te maken 

of in de promotiecampagne voldaan kan worden aan de voorwaarden dat  

• naast wonen en werken ook recreëren wordt meegenomen,  

• actieve betrokkenheid van bedrijven en bewoners geborgd is,  

• er een uitvoeringstraject gekoppeld is aan de promotieaanpak,  

• bekend moet zijn wat de rol van het Zeeuwse ontwikkelingsbedrijf in de 

promotiecampagne wordt. 

In de notulen van de statenvergadering van 17 maart 2006 zegt de gedeputeerde toe dat de 

resultaten van het haalbaarheidsonderzoek aan de Staten zullen worden voorgelegd. "Met andere 

woorden: de Staten zijn er straks zelf bij – en ze zijn er veel nadrukkelijker bij dan in het verleden het 

geval is geweest – om na te gaan of er sprake moet zijn van een doorstart, op een andere voet. […] Ik 

[d.i. de gedeputeerde] wil dat er sprake is van een kwaliteitsstuk, zodat er in de Staten een zinvolle 

discussie kan plaatsvinden. Wanneer dan de conclusie wordt getrokken dat een andere campagne 

mogelijk is, waarin iedereen zich kan vinden, waarvan de provincie Zeeland voordeel kan 

ondervinden, waarvoor het oude budget kan worden benut – en wellicht een nieuw budget nodig is – 

dan zijn wij er wederom met z'n allen bij." 

 

In augustus 2006 schrijven GS in een brief aan betrokken externe partijen dat PS eind 2005 besloten 

hebben de campagne Welkom in Zeeland te beëindigen, omdat er behoefte bleek te zijn aan "een 

andere aanpak van de marketing en promotie van Zeeland. PS hebben verzocht om te werken aan 

een breed gedragen merk- en promotieaanpak van Zeeland en in mindere mate aan een campagne 

over Zeeland". Deze formulering is niet overeenkomstig het PS-besluit van maart 2006 om de 

imagocampagne op een minimaal niveau te onderhouden, noch met het feit dat er nog geen 

definitieve go/no go-beslissing is genomen over enig vervolg van of op de imagocampagne 'Welkom 

in Zeeland'. Gezien het feit dat PS hier niet verder op gereageerd hebben, is het aannemelijk te 

veronderstellen dat het college met reden kon aannemen dat de campagne daadwerkelijk als 

beëindigd mocht worden beschouwd. 

 

In november 2006 levert Bureau Berenschot het adviesrapport "Zee en Land. Advies voor Provinciale 

Staten van Zeeland over haalbaarheid van een breed gedragen merk- en promotieaanpak voor 

Zeeland" op. Het college informeert de Staten per brief
13

 over de uitkomsten van het 

haalbaarheidsonderzoek. Het college geeft aan dat de nadere uitwerking van deze eerste ideeën in 

het voorjaar van 2007 gereed moet zijn, zodat het nieuwe provinciale bestuur de definitieve go/no 

go-beslissing kan nemen ten aanzien van een nieuwe meerjarige aanpak. Vanwege de in het 

haalbaarheidsadvies opgenomen voorwaarde van langdurig politiek commitment, lijkt het GS 

raadzaam die definitieve uit te stellen tot na de provinciale verkiezingen.  

 

De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar een breed gedragen merk- en promotieaanpak 

voor Zeeland, vormen voor het nieuwe college van GS aanleiding om in te zetten op een nieuwe 

promotieaanpak. In het programma Nieuwe Verbindingen voor de periode 2007- 2011 verwoordt het 

                                                           
12

 PS-voorstel COM-271, nummer STA0600981. 
13

 Brief GS, nummer STA0605076. 
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college de andere aanpak als volgt: "Door de tussenkomst van 'Zeeland-ambassadeurs' willen we 

Zeeland meer op de kaart zetten". 

 

In de statenvergadering van 15 juni 2007 bevestigt de CdK dat het college geen plannen heeft voor 

een nieuwe imagocampagne, maar kiest voor de aanpak om Zeeland te promoten met behulp van 

ambassadeurs en een Zeeuws merk. De VVD-fractie herinnert in diezelfde vergadering het college 

eraan dat er nog een motie van de Staten ligt, waarin wonen, werken en recreëren als 

promotieonderdelen naar voren worden gebracht. "Als het college vindt dat het allemaal op een 

andere manier moet, dient er wel wat dat betreft een terugkoppeling plaats te vinden. Het feit dat de 

imagocampagne is gestopt, wil niet zeggen dat ook allerlei andere zaken moeten worden gestopt". 

De hier bedoelde motie blijkt bij aantreden van het nieuwe college stilzwijgend van de voorraadlijst 

verdwenen te zijn. De strekking van de motie zien we echter terugkomen in de nota 2008-2012. 

 

Deelconclusie 2 

Provinciale Staten zijn, ondanks de toezeggingen van GS, niet expliciet betrokken bij de 

besluitvorming over het besluit om 'Welkom in Zeeland' te beëindigen of in een andere vorm voort 

te zetten. De Staten hebben gedurende dit proces ook niet zelf de kansen daartoe genomen of 

gecreëerd. 

 

2008 Promotie van Zeeland: meer samenhang, meer samenwerking en 

vergroten van de promotiekracht 
In maart 2008 wordt het uitvoeringskader voor het algemene promotiebeleid met de kadernota 

’Promotie van Zeeland. Nieuwe verbindingen in de promotie van Zeeland’
14

behandeld in de 

commissie E&M. Daar stellen de Staten de volgende uitgangspunten van het nieuwe promotiebeleid 

vast: 

• Een promotieaanpak zal vooral uit moeten gaan van de kracht van Zeeland en van 

verbindingen tussen wonen, werken en recreëren. 

• De promotie moet steunen op draagvlak binnen Zeeland. 

• Er zal meer samenhang en samenwerking moeten zijn in de promotie van Zeeland. 

 

GS stellen zich met de algemene promotie ten doel "om (meer) samenhang te creëren en 

samenwerking te stimuleren tussen de diverse sectoren in de promotie van Zeeland en Zeeuwse 

organisaties, bedrijven en inwoners meer te betrekken bij de promotie van de provincie". 

De beleidsnota noemt naast het algemene promotiebeleid het promotiebeleid per sector, maar 

werkt in die nota het sectorale promotiebeleid bewust niet verder uit. De doelen van het sectorale 

promotiebeleid zijn divers en dienen in de sectorale beleidsnota's nader te worden uitgewerkt. 

Promotie kan namelijk worden ingezet om het leefklimaat van Zeeland te verbeteren, investeerders 

aan te trekken, het aantal consumenten of klanten te laten groeien, innovatie te bevorderen of 

duurzaamheid, bestedingen te laten toenemen, promotionele samenwerking te bevorderen. In ieder 

geval is het doel van de sectorale promotie om bij te dragen aan een sectorale beleids- of 

groeidoelstelling en het stimuleren van promotionele samenwerking binnen een sector. 

 

De gemeenschappelijke factor bij de algemene promotie en bij de sectorale beleidsinspanningen is 

de identiteit van Zeeland. De eerste stap was dan ook om de identiteit vast te leggen en een vorm te 

kiezen om die vast te leggen. Dat is het Zeeuws DNA geworden, samengesteld uit beelden, kleuren, 

verhalen, citaten en kernwaarden en vastgelegd in het Zeeuwse DNA-boek. Om de aansluiting te 

vinden met de sectorale promotieactiviteiten waar de provincie aan bijdraagt, is vervolgens het 
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DAK-principe (Diversiteit, Authenticiteit en Kwaliteit) ontwikkeld. Bij het verlenen van subsidies 

wordt opgenomen dat de specifieke promotieactiviteit aansluiting moet zoeken bij het DNA van 

Zeeland en gericht moet zijn op dit zgn. DAK-principe). Op langere termijn moeten de algemene 

promotie-inspanningen en de sectorale beleidsinspanningen immers leiden tot een beeld van 

Zeeland als kwaliteitsprovincie. Om de doelstellingen en initiatieven van het algemene en sectorale 

beleid elkaar te laten versterken wordt, aldus de beleidsnota, "cross-sectorale samenwerking 

bevorderd opdat in de promotiepakketten optimaal gebruik wordt gemaakt van het totaalproduct 

Zeeland".  

 

Draagvlak Zeeuwse werkgevers en ondernemers 

Enkele dagen voor de statenvergadering van maart sturen de Kamer van Koophandel, de Brabants-

Zeeuwse werkgeversvereniging en MKB Zeeland de Staten een brief
15

, waarin zij aangeven "zeer 

ingenomen te zijn met het feit dat het college van GS de Staten een voorstel doet om diverse 

promotionele acties te ontplooien c.q. te ondersteunen. De pragmatische aanpak die de nota 

voorstaat, spreekt hen zeer aan. Zij verwachten dat daarmee een impuls gegeven wordt aan de 

gewenste economische structuurversterking van Zeeland. Om tot een optimaal resultaat te komen 

benadrukken zij het belang van: 

• Het zo mogelijk formuleren van meetbare doelstellingen ten aanzien van ambities op het 

gebied van "wonen, werken, ondernemen en recreëren". Gelet op de teruglopende 

bevolkingsontwikkeling, die in de nota "Onverkende Paden" wordt geschetst, zullen forse 

inspanningen op promotioneel gebied nodig zijn om een gematigde bevolkingsgroei te 

realiseren. 

• Een maximale samenhang tussen het algemene promotiebeleid en het promotiebeleid van 

de sectoren. Het creatieve communicatieconcept speelt hierin een belangrijke rol. 

• Het inbouwen van voldoende evaluatiemomenten om de effectiviteit van de in te zetten 

promotieacties te toetsen en de bereidheid om indien nodig acties aan te scherpen, te 

verbreden of aan te passen. 

• De bereidheid om voldoende budget beschikbaar te stellen, zodat de sociaal-economische 

doelstellingen gerealiseerd worden. Uit de nota blijk onvoldoende welke budgettaire 

middelen er vanaf 2009 beschikbaar zijn voor de algemene en sectorale Zeelandpromotie." 

 

Besluitvorming en start nieuwe promotieaanpak 

In de vergadering van 14 maart 2008 stellen Provinciale Staten het uitvoeringskader vast. In een 

apart toegestuurde samenvatting bij de beleidsnota
16

 worden de beoogde effecten en indicatoren 

benoemd. In die brief wordt ook toegezegd dat in de meerjarenaanpak 2009-2013 "een uitgebreider 

hoofdstuk zal worden gewijd aan de wijze waarop de Staten hun controlerende taak kunnen 

uitoefenen".  

PS stellen voor de uitvoering van het promotiebeleid het gevraagde bedrag van € 685.000 

beschikbaar. Dit bedrag was bij de behandeling van de najaarsnota 2007
17

 reeds gereserveerd voor 

de periode 2007/2008-2011. 

 

De CdK zegt toe dat: 

• Ze zorgt voor meer evaluatiemomenten. 

• Ze de griffier zal voorstellen om een jaarlijks toe te kennen prijs in te stellen voor de 

helderste beleidsnota. 
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• Ze initiatieven zal nemen en aanbieden om als provincie de regie te voeren over 

evenementen van private partijen. 

 

In oktober 2008 wordt opdracht verstrekt aan Lievens communicatie om de provincie te 

ondersteunen bij de organisatie, coördinatie en uitvoering van het aanbestedingstraject van het 

creatief concept als onderlegger voor promotie. 

 

Deelconclusie 3 

De voorwaarden waaraan effectieve beleidsvoering moet voldoen blijken bekend te zijn. Ze zijn 

benoemd in de kadernota promotie van Zeeland, maar de voorwaarden zijn uiteindelijk niet allemaal 

gerealiseerd (meerjarenaanpak, communicatieplan ambassadeurs).  

De voorwaarden voor het realiseren van het beleid zijn deels aanwezig, maar ze zijn nog niet volledig 

ingevuld en uitgewerkt om de doeltreffendheid van het beleid te kunnen beoordelen. 

Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op grond waarvan het nieuwe promotiebeleid 

geformuleerd is. Het beleid kan op steun van betrokken actoren rekenen. Het beleid is voor 2008 

financieel onderbouwd en is van een meerjarig budget voorzien.  

Wat ontbreekt zijn doelstellingen in concrete termen die tijdgebonden en meetbaar zijn 

geformuleerd: de meerjarenaanpak 2009-2013. Daarmee is niet te beoordelen of er een afweging is 

gemaakt (of gemaakt kan worden) tussen de kosten van de activiteiten en de (verwachte) effecten. 

 

De provincie heeft inzicht in de perceptie(s) over Zeeland van de doelgroep(en) en maakt op grond 

daarvan onderbouwde keuzes om dit beeld te beïnvloeden: het rapport van Berenschot. 

Wat ontbreekt zijn de criteria op grond waarvan de provincie de promotieaanpak gedurende en aan 

het einde van de beleidsperiode kan toetsen op effectiviteit: de meerjarenaanpak 2009-2013. 

Het promotiebeleid is niet verder uitgeschreven in een plan van aanpak, waardoor niet duidelijk 

vastgelegd is wat de taken en verantwoordelijkheden van alle actoren (intern en extern) zijn en wat 

de uit te dragen communicatieboodschap is: het communicatieplan ambassadeurs. 

 

2009 Het Zeeuws DNA 
Productontwikkeling 

In september 2009 stellen GS het promotieconcept voor Zeeland vast, zoals dat is neergelegd in het 

DNA-boek Zeeland. Hiermee geeft het college conform zijn bevoegdheid uitvoering aan de in maart 

2008 vastgestelde promotienota.  

Het Zeeuws DNA wordt verder uitgewerkt in concrete middelen die de Zeeuwse identiteit verbeelden 

(de gereedschapskist met PromotieWaar en de website www.laatzeelandzien.nl) die de Zeeland-

ambassadeurs kunnen gebruiken bij hun promotieactiviteiten. 'Zeeland echt waar' dient als 

uitnodiging aan ambassadeurs om Zeeland te laten zien zoals het echt is, authentieke communicatie 

die past bij de Zeeuwse identiteit in plaats van reclame gericht op een gewenst imago. Er wordt een 

WaarMerk (het zogenoemde Z-tje) ontwikkeld waarmee alle Zeeuwen hun beeld van en gevoel over 

Zeeland op hun eigen manier kunnen uitbeelden. Door middel van 'olievlekwerking 'moeten de 

producten uitrollen over Zeeland. 

 

Draagvlak creëren en bekendheid van het product 

Uit interviews met betrokkenen heeft de Rekenkamer vernomen dat er met enige regelmaat 

bijeenkomsten zijn georganiseerd voor de externe actoren om hen te informeren en te 

enthousiasmeren voor de nieuwe promotieaanpak.  

De provincie geeft aan dat partners, waar veel tijd, energie en middelen in zijn geïnvesteerd, de 

gemeenten betreffen. Zeven gemeenten en/of regio's hebben een eigen DNA. De gedachte achter 

deze specifieke rol van de gemeente is dat (beleids)activiteiten uitvoeren die een relatie hebben met 
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promotie en dat zij daarnaast een belangrijke intermediair richting de eigen inwoners zijn. Het doel is 

vervolgens dat gemeenten actief aan de slag gaan met het uitdragen van hun DNA, het benutten van 

hun DNA in beleid en het laten aanhaken van ondernemers en andere stakeholders uit hun 

gemeente of regio. Voorbeelden hiervan zijn het DNA-boekje 'Vlissingen, winkelen aan zee', het 

kookboek '(H)eerlijk Schouwen-Duiveland' en de DNA-straatbeelden zoals de paalhoofden en 

gekleurde loodsboeien bij de toegangswegen in Vlissingen.  

Uit de interviews met enkele externen komt naar voren dat de kwaliteit van producten extern 

gewaardeerd wordt, maar dat zij de concrete bruikbaarheid voor de eigen organisatie of activiteit 

nog beperkt vinden. Ze missen duidelijke handvatten hoe de PromotieWaar benut kan worden. Ook 

blijkt 'Zeeland echt waar' opgevat te zijn als een slogan, terwijl het concept nadrukkelijk niet als 

zodanig bedoeld is. 

 

De provincie zoekt met de promotieaanpak aansluiting bij het publiek bekende voorbeelden, zoals 

het tijdschrift ZILT Zeeland magazine (bijlage bij De Volkskrant), Zeeland Nazomerfestival, Film by te 

Sea. In ruil voor het verlenen van subsidie, ontvangt de provincie beeldmateriaal van het evenement 

ten behoeve van het rechtenvrij vullen van de beeldbank. Wat opvalt is dat er in de 

subsidievoorwaarden geen verplichting is opgenomen om gebruik te maken van het materiaal uit de 

gereedschapskist (het DAK-principe en gebruik van het waarmerk zijn in diverse opdrachten en 

subsidieverleningen opgenomen als aanbeveling).  

 

Voorbeelden van enkele gemeentes en ondernemers die inmiddels 

het DNA en het WaarMerk gebruiken zijn de gemeente Schouwen-

Duiveland met de ontwerpvisie 2011-2040 Tij van de toekomst, de 

website van het dorp Vrouwenpolder (www.vrouwenpolder.nu), 

VVV Zeeland, Amadorehotelgroep, het Maintenance Value Park 

Terneuzen, Viskwekerij Neeltje Jans BV met de Mossel Zaadinvang 

Installatie (MZI), NV Economische Impuls Zeeland en 

vervoersbedrijf AMZ Borssele. De provincie adviseert deze 

bedrijven in de toepassing van het DNA en financiert eventueel de 

productiekosten, zoals bijvoorbeeld voor het beplakken van de bus 

van AMZ. 
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De provincie vertrouwt op de zgn. 'olievlekwerking' waardoor implementatie van de 

promotiemiddelen extern, maar ook intern, langzaam verloopt. Dit is overigens een bewuste keuze 

geweest. Het doel van de promotieaanpak is duurzame relaties op te bouwen met partijen die 

Zeeland promoten en hen optimaal faciliteren. Door deze aanpak is de afhankelijkheid van 'anderen 

die meedoen' weliswaar groter. Maar wanneer ze meedoen, is de betrokkenheid eveneens groter.  

 

Zonder afbreuk te doen aan de tot nu toe geleverde inspanningen, kan geconstateerd worden dat er 

veel minder sprake is van duidelijke regievoering door de provincie, waarbij de provincie de 

verantwoordelijkheid neemt voor het (resultaat van het) geheel. Er is veel meer sprake van een 

opstelling als aanjager, facilitator en ondersteuner. De verantwoordelijkheid voor het geheel van de 

promotie van Zeeland wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de hele regio.  

 

Informeren PS 

Het DNA, de producten en de vervolgacties zijn in de commissie Economie & Mobiliteit aan de 

statenleden gepresenteerd. 

De toezegging gedaan in 2008 om aan PS "regelmatig te rapporteren over de voortgang en zo te 

zorgen voor meer evaluatiemomenten" wordt ingevuld via de promotiekranten (september 2008, 

april 2009, september 2009, september 2011). De toezegging was destijds dat dit halfjaarlijks zou 

gebeuren. De promotiekranten bevatten informatie over activiteiten die hebben plaatsgevonden en 

producten die zijn ontwikkeld. Feitelijk is hier sprake van 'promotie over promotie'. Specifieke 

sturingsinformatie over de baten en de lasten van het beleid en de voortgang ontbreken. De Staten 

krijgen hiermee geen inzicht in de kosten van activiteiten en de (verwachte) effecten. 

 

In maart 2010 bieden GS een voortgangsrapportage 2009 en werkplan 2010 aan PS aan.  

"Een formele voortgangsrapportage ontbrak tot nu toe, omdat het onder andere door juridische 

perikelen [betreffende de overdracht van auteursrechten aan de provincie] relatief lang geduurd 

heeft voor er een promotieconcept [d.i. het creatief communicatieconcept vormgegeven in het 

Zeeuws DNA] lag. Pas na vaststelling van het promotieconcept kon de concrete uitwerking van 

middelen starten [d.i. Zeeland echt waar en het WaarMerk]. In de rapportage wordt de voortgang 

van de acties per algemene promotiedoelstelling besproken. Daarnaast wordt per actie vooruitgeblikt 

naar 2010. Daarbij beperken we ons tot de voortgang op algemene promotiedoelstellingen. De 

voortgang op de sectorale promotiedoelstellingen wordt via andere voortgangsrapportages – zoals 

die van het PSEB – voorgelegd aan PS". 

 

Deelconclusie 4 

De jaren 2008-2010 kenmerken zich door productontwikkeling en is vooral gericht op de Zeeuwen 

zelf: het DNA-boek, de gereedschapskist, de beeldbank, www.laatzeelandzien.nl en het WaarMerk 

(het Z-tje). Er wordt intensief gewerkt aan het creëren van draagvlak en actieve betrokkenheid 

binnen Zeeland: de bijeenkomsten die de provincie organiseert voor externe actoren. De bekendheid 

met en het gebruik van de PromotieWaar is nog beperkt. Actieve regievoering hierop door de 

provincie is nauwelijks zichtbaar. 

De promotiekranten kunnen door het ontbreken van specifieke sturingsinformatie (de 3 W's
18

) niet 

de functie van de toegezegde evaluatiemomenten vervullen. Hier wreekt zich het ontbreken van de 

meerjarenaanpak 2009-2013, waardoor er geen concrete afspraken zijn gemaakt wanneer PS over 

wat en op welk moment geïnformeerd moet worden. 
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2011 Behoefte aan integralere promotie: Land in Zee 
In het collegeprogramma Stuwende krachten voor 2011-2015 schrijven Gedeputeerde Staten dat de 

promotie integraler moet en in samenwerking met partners. Er zijn nu te veel afzonderlijke 

initiatieven, waarbij (een Zeeuwse) samenhang mist en sprake is van (kosten)inefficiëntie. Het 

college zegt ernaar te streven dat Provinciale Staten medio 2012 een nieuwe beleidsnota Promotie 

vaststellen.
19

 

 

Op 26 maart 2012 presenteert het college Land in Zee aan Provinciale Staten als focus en verbeelding 

van het collegeprogramma Stuwende krachten. Hoewel deze presentatie plaatsvond nadat wij het 

onderzoek in feite reeds afgerond hadden, hebben wij gemeend hier toch kort op in te gaan vanwege 

de actualiteit. 

 

Het college wil verder bouwen op de DNA-aanpak en kiest hierbij voor het maken van de stap naar 

de volgende fase: de promotie van Zeeland buiten Zeeland. Eind 2011 hebben GS in een 

voortgangsrapportage aan de commisse E&M een aanzet daartoe gegeven, waarbij drie speerpunten 

zijn benoemd: 

1. Zeeland op de kaart als vestigingsregio (wonen, werken en ondernemen) 

2. Zeeland op de kaart als toeristische bestemming 

3. Zeeland op de bestuurlijke kaart van Den Haag en Brussel 

 

Dit heeft geresulteerd in een promotieconcept, een promotiestrategie en voorstel voor middelen 

met behulp van de zogenoemde 'Identity Matching Methode'. Alle toekomstige promotieacties zijn 

gebaseerd op het Zeeuwse DNA in relatie tot de kansen en de doelgroepen die daarbij passen, zowel 

voor wonen, werken en ondernemen als voor recreatie en toerisme. Het college presenteert Zeeland 

als enige provincie met Land in Zee.  

 

De methodiek die is ingezet is die van Identity Matching. Identity staat daarbij voor DNA, Matching 

voor het matchen van dat unieke DNA met de ambities én met de buitenwereld. LAND IN ZEE! is dus 

een vervolg op de DNA-aanpak, een merkaanpak, waarmee Zeeland naar buiten treedt. Het LAND IN 

ZEE!-merk is in 2011/2012 met behulp van de identity matching methode al -toegepast op twee 

thema's, namelijk  

1. voor het aantrekken van nieuwe ondernemers, inwoners en personeel en 

2. een gezamenlijk promotieconcept met het toeristisch bedrijfsleven inclusief sport en cultuur. 

Het eerste praktijkvoorbeeld berust bij de initiatiefnemers van het ZILT magazine (Zeeuwse 

woningcorporaties en provincie) die daarbij samenwerking hebben gezocht met het Zeeuwse 

bedrijfsleven
20

. De conclusie van de desbetreffende actoren is dat het unieke en gemeenschappelijke 

van Zeeland zich laat vertalen in de volgende termen: 'Ruimte voor pioniers'. De gezamenlijke 

actoren zijn momenteel bezit om dit marketingconcept met bijbehorende strategie en plan uit te 

werken. 

Het tweede praktijkvoorbeeld omvat de volgende actoren: alle VVV's in Zeeland, de Recron, HISWA, 

Koninklijke Horeca Nederland, Kennisinstituten, cultuur- en sportorganisaties. Gekozen wordt voor 

het overkoepelende marketingconcept 'Zeeën van tijd en ruimte voor jezelf'. 
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 Dow Chemicals, Delta, Elopack, Management Support Zeeland, De Drvkkery, Zeelandia, Impuls Zeeland, 

Delta en Zeeland Seaports. 
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Hoewel het vanzelfsprekend te vroeg is om een oordeel of een conclusie over deze stap te geven, zijn 

er een paar zaken die opvallen.  

Dit nieuwe promotieconcept is tot stand gekomen in samenwerking met het Zeeuwse bedrijfsleven 

en het zet in op het verbinden van die sectoren waar Zeeland goed in is. Hiermee sluit het college 

aan bij de ambitie naar meer samenwerking en integraliteit. Bovendien wordt met deze actie de stap 

naar buiten Zeeland gezet. 

 

Onduidelijk is nog hoe en wanneer Gedeputeerde Staten Provinciale Staten zullen betrekken bij de 

inzet van middelen in dit kader, bijvoorbeeld via de toegezegde promotienota 2013-2015. Willen 

Provinciale Staten zich een oordeel kunnen vormen over de effectiviteit zal immers ook duidelijk 

moeten zijn wat de doelen, de middelen en de gewenste resultaten zijn. 
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3  Promotiebeleid in Zeeland: de financiën 
 

Algemene promotie 
Voor de periode 2008-2013 is bij de najaarsnota 2007

21
 € 685.000 beschikbaar gesteld voor de 

uitvoering van het algemene promotiebeleid. In 2011 is de raming ten opzichte van 2010 met 20% 

naar beneden bijgesteld in verband met de taakstelling van 17,7 miljoen euro, die de provincie 

zichzelf heeft opgelegd. 

 

In algemene zin vertonen de uitgaven ten behoeve van de algemene promotie van Zeeland een 

stijgende lijn. In 2009 was het versterken van de communicatie een van de speerpunten van beleid, 

waarbij de raming met € 71.000 verhoogd is.
22

 Daarnaast hebben er nog diverse, niet nader 

toegelichte, kleine begrotingswijzigingen plaatsgevonden van bedragen minder dan € 25.000. 

De overschrijdingen van het budget zijn beperkt. Er is veeleer sprake van een onderschrijding van het 

budget. 

 

Bron: Coda rekeningoverzicht activiteit 78019 
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 PS-voorstel FEZ-085A, nummer Sta0831052/14. 
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Realisatie Zeeland promotie 2008-2011

Begrotingswijziging

ICT (hardware en software)

Subsidies

Drukwerk, grafische vormgeving

en advertenties

Representatie

Communicatie- en beleidsadvies

Inhuur externe deskundigheid

Personeel en materieel

Tabel 4.1 Zeeland promotie 2008 2009 2010 2011 
Totale uitgaven € 622.726 € 830.973 € 926.915 € 741.549 
Begroot,  
incl. begrotingswijzigingen 

€ 685.000 € 814.759 € 912.018 € 796.960 

Overschot/tekort € 62.274 - € 16.214 - € 14.897 € 55.411 
In % van de begroting 9% -2% -2% 7% 
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Toelichting op de uitgaven 

Bij de uitgaven is sec gekeken welke betalingen in het betreffende jaar zijn gedaan. Er is geen 

rekening gehouden met meerjarige subsidies of subsidies die in jaar één zijn beschikt en bevoorschot 

en in jaar twee of later zijn of worden afgerekend. 

 

In 2008 werd het grootste deel van het budget, ruim 45%, uitgegeven aan subsidies; in totaal 

€ 291.000. De grootste bijdrage in dat jaar gingen naar het tijdschrift Zilt (€ 108.000) en de speelfilm 

De Storm (€ 75.000). Daarnaast betrof het bijdragen aan theaterproductiehuis Zeelandia voor zijn 

aandeel in de algemene promotie van Zeeland met het Zeeland Nazomerfestival, de Enecotour, de 

Schout & Schepenenrace en Concert at Sea. 

 

In 2009 werd 42% van het budget aan inhuur externe deskundigheid besteed (€ 349.000). De 

gestegen uitgaven aan inhuur van externe deskundigheid is verklaarbaar vanuit de fase waarin het 

beleidsproces op dat moment verkeert. Het jaar 2009 was het jaar van het opzetten en uitwerken 

van de nieuwe promotieaanpak, dat resulteerde in het DNA-boek, de gereedschapskist met 

PromotieWaar, de website www.laatzeelandzien.nl en het WaarMerk. 

De subsidies daalden aanzienlijk naar 17% (€ 142.000). De grootste bijdrage betrof deelname aan de 

Amsterdam Uitmarkt (€ 25.000). Daarnaast betrof het bijdragen aan Standplaats Zeeland, het 

Jazzfestival, de Emigratiebeurs, de Schout & Schepenenrace, City of Dance en het 

openingsprogramma van Film by the Sea in verband met de wereldpremière van de speelfilm De 

Storm. 

 

In 2010 nemen de uitgaven voor inhuur externe deskundigheid af (€ 200.000) en stijgen de kosten 

personeel en materieel naar € 290.000, respectievelijk 22% en 31% van de totale uitgaven. De kosten 

voor advertenties, kantoorinrichting, drukwerk en grafische vormgeving, overhead en met name de 

apparaatskosten (urenregistratie) namen dat jaar aanzienlijk toe. 

De uitgaven aan subsidies blijven in dit jaar in relatieve zin gelijk ten opzichte van 2010. Dit jaar 

wordt er voor het eerst subsidie verleend om de gemeenten Veere, Vlissingen en Schouwen-

Duiveland te ondersteunen in het ontwikkelen van hun DNA. De grootste bijdrage gaat dat jaar naar 

het Zeeuws Uitburo (€ 82.000). Daarnaast wordt er subsidie verleend voor het WK Driebanden in 

Sluiskil en de Schout & Schepenenrace. 

 

In 2011 blijven de kosten voor personeel en materieel in absolute zin nagenoeg gelijk, maar in 

relatieve zin stijgen ze naar 37%. De post inhuur externe deskundigheid neemt fors af, maar wordt 

gecompenseerd met een nieuwe post communicatie- en beleidsadvies (hieronder vallen onder ander 

voorbereidingskosten Floriade, DNA-projecten en –producten en de gemeentelijke DNA's). Tezamen 

bedragen deze posten € 163.000, dat is 22% van de totale uitgaven. De bijdragen aan subsidies 

stijgen in absolute zin met € 10.000 euro; in procentuele zin van 17% naar 23%. De grootste bijdrage 

werd dat jaar verstrekt voor het Zeeuws Uitburo (€ 68.000). De gemeentes Tholen, Kapelle, Noord-

Beveland, Terneuzen en de regio Zeeuws-Vlaanderen ontvingen subsidie voor de ontwikkeling van 

hun DNA. 

 

Deelconclusie 5 

De uitgaven voor algemene promotie 2008-2011 worden redelijk overeenkomstig de ramingen 

gedaan. De uitgaven passen bij de fase waarin de uitwerking en implementatie van de 

promotieaanpak zich bevindt. Wat niet uit de beschikbare financiële informatie af te leiden is en wat 

ook niet uitgewerkt wordt in de jaarstukken, is of er een afweging gemaakt wordt tussen de kosten 

van activiteiten en de (verwachte) effecten. Het ontbreekt aan informatie of de beschikbare 

middelen effectief en doelmatig worden ingezet. Hiervoor zijn vooraf geen criteria opgesteld. 
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Strategische marketing en promotie 
Naast geld voor algemene promotie is er vanuit het programma Toerisme en recreatie een budget 

voor zogenoemde strategische marketing en promotie. Het merendeel van dit budget wordt besteed 

aan subsidies en bijdragen aan organisaties en instellingen, waarvan de Stichting Promotie Zeeland 

Delta (SPZD) het overgrote deel van het budget ontvangt. De SPZD is een samenwerkingsverband van 

de regio-VVV's van Zeeland. De stichting "verzorgt onder andere de marketing en communicatie van 

toeristisch Zeeland in opdracht van de provincie. Door de samenwerking met de Zeeuwse VVV's kan 

het Zeeuwse imago beter worden gepositioneerd en versterkt; de vier regio's vormen en 

vertegenwoordigen het product Zeeland Delta. Hierdoor kan Zeeland beter als gedifferentieerde 

eenheid worden gepromoot" zo is op de website www.promotiezeelanddelta.nl te lezen. De VVV's en 

de SPZD maken hierbij gebruik van het DNA-materiaal dat in het kader van Zeeland Echt Waar door 

de provincie is ontwikkeld. 

 

De uitgaven aan de SPZD voor strategische promotie en marketing fluctueren. De SPZD ontvangt 

daarnaast aparte subsidie voor uitvoering van het plan van aanpak Fietsen aan zee. De Rekenkamer 

heeft geconstateerd dat de provincie zowel subsidies als opdrachten aan de SPZD verstrekt. In het 

kader van het onderzoek naar de promotie van Zeeland is dit onderscheid niet verder onderzocht, 

omdat het een financieel-technische kwestie betreft die buiten de scope van dit onderzoek valt. 

 

Opvallend is de stijging van het beschikbare budget voor strategische marketing en promotie in 2011. 

Waar de raming op algemene promotie in het kader van de bezuinigingen naar beneden is bijgesteld, 

is de raming voor strategische marketing en promotie in 2011 gestegen. Hierdoor is het budget 

nagenoeg weer teruggebracht naar het niveau van 2009. De oorzaak van de onderschrijding van het 

budget met 22% in 2009 is in de jaarstukken
23

 verantwoord en toegelicht. 

 

Bron: Coda rekeningoverzicht activiteit 71481 

 

  

                                                           
23

 Jaarstukken, 2009, pagina 80. 

Tabel 4.2 Strategische 
marketing en promotie 

2008 2009 2010 2011 

Totale uitgaven € 244.301 € 253.293 € 258.037 € 296.607 
Begroot € 244.654 € 324.170 € 260.028 € 313.440 
Overschot € 353 € 70.877 € 1.991 € 16.833 
In % van de begroting 0% 22% 1% 5% 
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Realisatie strategische marketing en promotie 2008-2011 

 

Tabel 4.3 Bijdrage aan SPZD 

Strategische marketing 

en promotie 

% van het totaal bestede budget 

strategische marketing en 

promotie 

2008 € 185.809 76% 

2009 € 186.808 74% 

2010 € 257.037 100% 

2011 € 182.232 61% 

Bron: Coda rekeningoverzicht activiteit 71481 

 

 

Tabel 4.4 Bijdrage aan SPZD 

Fietsen aan Zee 

2009 € 80.193 

2010 € 24.375 

2011 € 75.000 

Bron: Coda rekeningoverzicht activiteit 75745 

 

Toelichting op de uitgaven 

In 2008 werd 76% van het budget (€ 211.720) in de vorm van subsidies en opdrachten besteed aan 

werkzaamheden van en door de Stichting Promotie Zeeland Delta (SPZD), onder andere voor de 

'meimaand fietsmaand' en 'fiets een rondje met een pontje'. Daarnaast ontvingen de Schildersweek 

Domburg, Stichting Wings & Wheels, Sportvisserij Nederland en de Onderwatersportbond subsidie 

voor hun activiteiten. 

 

In 2009 ging een minder groot deel van het budget naar de SPZD, namelijk 74% (€ 186.808). De 

grootste bijdragen gingen daarnaast naar de regio-VVV Zuid-Beveland & Tholen € 12.000, Stichting 

Sail de Ruyter € 19.000 en Film by the Sea € 10.000.  

 

In 2010 ging 100% van het budget naar de SPZD. De enige andere begunstigde dat jaar was de 

gemeente Vlissingen. Deze kreeg een bijdrage van € 1.000 ten behoeve van deelname aan de 

oranjeroute in verband met het bezoek van de koninklijke familie in het kader van Koninginnedag. 
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In 2011 ontving de SPZD 61% van het budget voor strategische marketing en promotie. Daarnaast 

werd een bedrag van € 12.250 besteed aan het aanleggen van een wifi-netwerk in de kernen van 

Veere. 20% van het budget (€ 58.212) ging naar gemeenten. Het grootste deel daarvan ging naar de 

Zeeuwse gemeenten via de gemeente Vlissingen ten behoeve van het project 'Stimulering 

cruisevaart Zeeland'. Tegen het lagere budget dat de SPZD in 2011 ontving voor strategische 

marketing en promotie staat een aanzienlijk hoger bedrag voor Fietsen aan Zee dat jaar (tabel 4.4). 

 

Deelconclusie 6 

De uitgaven aan strategische marketing en promotie behoren tot de zogenoemde sectorale 

promotiedoelstellingen. Uit de financiële overzichten is af te leiden dat de gefinancierde projecten 

veelal een duidelijke relatie met recreatie en toerisme hebben. In sommige gevallen wordt zowel een 

bijdrage uit het budget voor algemene promotie als uit het budget voor strategische marketing en 

promotie verstrekt, bijvoorbeeld in 2009 voor de wereldpremière van de speelfilm De Storm.  

Gezien het feit dat de VVV's en de SPZD gebruik maken van het door de provincie ontwikkelde DNA-

materiaal en op hun beurt materiaal aanleveren voor de beeldbank is er tussen beide programma's 

sprake van cross-sectorale samenwerking en rechtvaardigt dit bekostiging van initiatieven uit beide 

budgetten. Dit is conform de doelstelling zoals die geformuleerd is in de nota Promotie van Zeeland. 
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26 

 

4 Conclusies en aanbevelingen 
 

 

In dit hoofdstuk worden de conclusies beschreven die de Rekenkamer op grond van haar 

bevindingen getrokken heeft.  

De conclusies zijn opgedeeld in het tijdvak van de imagocampagne 'Welkom in Zeeland' en het 

tijdvak van de promotieaanpak "Zeeland echt waar". Daarnaast formuleert de Rekenkamer haar 

conclusies over de communicatie tussen GS en PS over de promotie van Zeeland in zijn totaliteit en 

over de financiën die met de promotie van Zeeland gemoeid zijn. 

De conclusies wordt kort gepresenteerd in een kader, waarna een toelichting volgt waarom de 

Rekenkamer tot die conclusies is gekomen. Tot slot toetst de Rekenkamer haar bevindingen aan het 

normenkader en wordt de kernvraag van het onderzoek beantwoord. 

2000-2006: Welkom in Zeeland 
 

Plussen 

Een beleidsproces volgens het boekje: goede beleidscyclus, doelen, metingen. 

Metingen laten positief resultaat zien ten aanzien van bekendheid provincie/campagne. 

 

Minnen 

Gebrek aan draagvlak binnen Zeeland. 

Geen formeel PS-besluit beëindiging campagne. 

 

Het plan om het imago van de provincie Zeeland te promoten om de economische activiteiten te 

vergroten en jongeren te trekken om hier te wonen en te werken dateert uit 2000. 

Er is een voorstel aan PS voorgelegd en er wordt een nulmeting verricht. Men was zich bewust van 

het feit dat een imagocampagne veel tijd en geldt vergt. Er wordt een communicatieadviesbureau 

ingeschakeld om de campagne vorm te geven en uit te voeren. In 2003 en 2005 worden 

vervolgmetingen uitgevoerd.  

 

De belangrijkste reden voor het beëindigen van de campagne 'Welkom in Zeeland' bleek een groot 

gebrek aan draagvlak voor de campagne te zijn. PS wilden daar niet langer zo veel geld beschikbaar 

voor stellen en droegen GS op met een nieuw voorstel te komen. 
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2006-2010: Het Zeeuws DNA 
 

Plussen 

Draagvlak binnen Zeeland voor aanpak. 

Waardering extern voor kwaliteit materiaal. 

 

Minnen 

Toegezegde communicatieplan en meerjarenaanpak ontbreken. 

Zichtbaar gebruik van het DNA-materiaal door bedrijven en ondernemers is tot nu toe 

beperkt. De externe werking beperkt zich voornamelijk nog tot de Zeeuwse overheden. 

 

In maart 2008 stellen PS een nieuwe promotienota vast (een kadernota) waarin een 

meerjarenaanpak 2009-2013 en een communicatieplan worden toegezegd. De provincie gaat op 

basis van het werkprogramma 2008 voortvarend aan de slag met het uitwerken van de 

promotieaanpak. De meerjarenaanpak en het communicatieplan worden uiteindelijk nooit 

opgesteld.  

PS worden via een promotiekrant geïnformeerd over producten en activiteiten die onder de vlag van 

het Zeeuwse DNA tot stand zijn gekomen. 

  

De nieuwe promotieaanpak kent een breed draagvlak onder de Zeeuwse communicatieprofessionals, 

bedrijven en instellingen. Het materiaal is van goede kwaliteit en wordt over het algemeen zeer 

gewaardeerd. Men vindt het een goede typering van de Zeeuwse identiteit(en). 

  

Door de ervaringen met 'Welkom in Zeeland' investeert de provincie intensief in het creëren van 

draagvlak binnen Zeeland. De reden hierachter is dat de provincie een – althans als zodanig ervaren – 

mislukking als 'Welkom in Zeeland' wil voorkomen. Maar inmiddels is de provincie al drie jaar bezig 

(2009-2011) met het creëren van draagvlak. 

 

Doordat er geen meerjarenaanpak en geen communicatieplan zijn opgesteld, zijn er geen indicatoren 

geformuleerd om te kunnen meten of de aanpak succesvol is. De promotiekranten lenen zich hier 

niet voor. Het doel dat de provincie voor ogen staat met de promotieaanpak is impliciet. Wanneer is 

de provincie tevreden met het bereikte resultaat?  

 

PS hebben niet de mogelijkheden aangegrepen om de afgelopen jaren bij te sturen en het college 

aan te spreken op het uitblijven van de meerjarenaanpak. De provincie is na het aannemen van de 

promotienota gestart met uitvoeren en heeft verzuimd in de uitvoering plaats in te ruimen voor 

formele evaluatie. 
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Communicatie GS-PS 
 

Plussen 

Uit de programmabegroting 2012 blijkt dat PS het voornemen heeft om medio 2012 een 

nieuwe promotienota 2013-2015 vast te stellen. 

 

Minnen 

Formeel voorstel GS aan PS over beëindiging Welkom in Zeeland in 2006 ontbreekt. 

 

Maart 2008 vaststelling kadernota promotie door PS. De meerjarenaanpak 2009-2013 en het 

communicatieplan, die hierin zijn toegezegd volgen niet. 

 

Promotie bestaat na 2008 uit uitvoering waarover PS via promotiekranten wordt 

geïnformeerd (september 2008, april 2009, september 2009, september 2011). De 

toezegging was dat dit halfjaarlijks zou gebeuren. De promotiekranten bevatten geen 

sturingsinformatie. 

 

De Rekenkamer constateert dat de communicatie over het onderwerp promotie door GS met PS 

summier is. In een enkel geval ontbreekt ook formele besluitvorming. 

 

De nadruk van het promotiebeleid ligt op uitvoering (hetgeen, zoals het college in een GS-nota in 

september 2009 terecht zelf vaststelt, een bevoegdheid van GS). Dat neemt niet weg dat de 

communicatie met PS over dit onderwerp zich tot een minimum beperkt, met name door het geven 

van een presentatie in een commissie en het publiceren van de promotiekranten. 

 

Het afwijken van een voorgenomen aanpak wordt niet altijd gecommuniceerd en/of 

beargumenteerd. Het is bijvoorbeeld onduidelijk voor PS is waarom er nooit een meerjarenaanpak 

en communicatieplan zijn opgesteld en waarom zij hiervan niet op de hoogte zijn gesteld. Beide 

documenten maakten immers onderdeel uit van het door PS vastgestelde kader. 
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Financiën promotie 
 

Plussen 

De uitgaven komen redelijk overeen met de ramingen.  

De uitgaven passen bij de fases waarin de promotieaanpak zich bevindt. 

 

Minnen 

Er is geen informatie over de kosten versus de baten van activiteiten. 

PS ontvangen geen sturingsinformatie om te beoordelen of het budget doelmatig besteed 

wordt. 

 

De budgetbewaking is op orde, gezien het feit dat er sprake is van geringe over- of onderschrijdingen 

van de budgetten. Bij nadere analyse van de activiteiten die met het budget bekostigt worden, kan 

een verband gelegd worden met de activiteiten die dat jaar in het kader van promotie worden 

verricht c.q. de fase waarin het beleidsproces zich bevindt. 

 

Onduidelijk is of er afwegingen gemaakt worden tussen de te maken kosten voor activiteiten of 

producten en de te verwachten effecten die deze kunnen of zullen opleveren. Hier zijn geen criteria 

voor opgesteld.  
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Toetsing aan het normenkader 
 
Norm Definitie Toetsaspecten / meetlat Welkom in 

Zeeland 

Zeeland 

Echt Waar 

Effectieve 

beleidsvoering 

 

 

De 

voorwaarden 

voor een 

effectieve 

beleidscyclus 

zijn aanwezig. 

- Aan de beleidsnota ligt een 

probleemanalyse en/of evaluatie ten 

grondslag waarmee het besluit van 

Provinciale Staten om een nieuw 

promotiebeleid vast te stellen is 

onderbouwd. 

- Het beleid is vooraf afgestemd met 

betrokken actoren. 

- De beleidsnota bevat doelstellingen die in 

concrete termen, tijdgebonden en 

meetbaar zijn geformuleerd. 

- Het beleid is financieel onderbouwd. 

- Er is een afweging gemaakt tussen de 

kosten van de activiteiten en de 

(verwachte) effecten. 

- De benodigde middelen zijn beschikbaar. 

- Er zijn beleidsinhoudelijke voorwaarden 

gesteld aan het verlenen van subsidie 

voor promotiedoeleinden. 

- Er wordt jaarlijks over de voortgang van 

het beleid gerapporteerd. 

� 

 

 

 

 

 

� 

 

� 

 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

� 

 

� 

 

 

 

 

 

� 

 

� 

 

 

� 

 

� 

 

� 

 

� 

 

 

� 

 

Doeltreffendheid 

van het beleid 

De 

voorwaarden 

voor het 

realiseren van 

het beleid zijn 

aanwezig. 

- De provincie heeft inzicht in de 

perceptie(s) over Zeeland van de 

doelgroep(en) en maakt onderbouwde 

keuzes om dit beeld te beïnvloeden. 

- De provincie heeft criteria benoemd op 

grond waarvan zij de promotieaanpak kan 

toetsen op effectiviteit. 

- Er is een beschrijving van het 

promotiebeleid, waarin de taken en 

verantwoordelijkheden van alle actoren 

(intern en extern) beschreven zijn en de 

uit te dragen communicatieboodschap. 

� 

 

 

 

� 

 

 

� 

 

� 

 

 

 

� 

 

 

� 

 

 

Eindconclusie 
De centrale vraag die de Rekenkamer gesteld heeft is of de provincie met het algemene 

promotiebeleid zoals het nu is vastgelegd erin geslaagd is (meer)  

1. samenhang te creëren in het door de provincie gevoerde promotiebeleid  

2. samenwerking te stimuleren tussen de diverse sectoren in de promotie van Zeeland 

3. Zeeuwse organisaties, bedrijven en inwoners meer te betrekken bij de promotie van de 

provincie? 

 

Eindconclusie 

1. De provincie is er gedeeltelijk in geslaagd samenhang te creëren in het promotiebeleid. Het 

werken met de DNA-aanpak is steeds meer terug te vinden, maar wordt nog niet in alle vormen 

van sectorale promotie toegepast. 
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2. Samenwerking tussen diverse sectoren in de promotie van Zeeland is niet aangetroffen. De 

samenwerking beperkt zich tot nog toe tot bi-laterale samenwerkingsverbanden tussen de 

provincie en actoren. 

3. Het werken met de DNA-aanpak betrekt Zeeuwse organisaties en bedrijven in toenemende mate 

bij de promotie van Zeeland: de 'olievlek' breidt zich langzaam uit. Concrete betrokkenheid van 

inwoners bij de promotie van Zeeland is niet aangetoond. 

 

Aanbevelingen 
De aanbevelingen richten zich op het beleid voor de algemene promotie van Zeeland zoals dat 

gekenmerkt wordt door het Zeeuwse DNA. 

 

1. De uitingen van het Zeeuwse DNA zijn in toenemende mate in de samenleving zichtbaar, maar het 

is niet mogelijk om het promotiebeleid en de effecten van het beleid aan elkaar te relateren 

omdat concrete promotiedoelstellingen ontbreken. Er kan daarom geen uitspraak gedaan worden 

over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, terwijl daar in Provinciale Staten wel 

behoefte aan is. 

De Rekenkamer beveelt daarom aan om de promotieaanpak te evalueren in de praktijk met de 

interne en externe gebruikers van het DNA. Wat zijn succes- en faalfactoren van de 

promotieaanpak en wat is er nodig om het draagvlak in de samenleving voor deze aanpak verder 

te verbreden en te behouden?  

De reden om bij de evaluatie (ook) de gebruikers van het Zeeuwse DNA te raadplegen, is omdat er 

geen concrete parameters zijn vastgesteld in een communicatieplan en meerjarenaanpak 

waaraan de resultaten c.q. effecten van het beleid te toetsen zijn. 

 

2. De Rekenkamer beveelt voorts aan om op basis van de uitkomsten van deze evaluatie een nieuwe 

meerjarige uitvoeringsnota op te stellen, met daarin concrete doelen, zodat ook Provinciale 

Staten het proces daadwerkelijk kunnen volgen en bij evaluatie inzichtelijk gemaakt kan worden 

welke factoren maken dat de promotieaanpak wel of geen effect heeft. In deze fase van het 

beleidsproces kunnen Provinciale Staten hun kaderstellende rol vervullen.  

 

3. De Rekenkamer beveelt aan om inhoudelijk en financieel over de voortgang en de resultaten van 

de promotieaanpak kort en bondig verantwoording af te leggen in de jaarstukken of desgewenst 

in een aparte voortgangsnota. Dit geeft Provinciale Staten de gelegenheid om jaarlijks het beleid 

te controleren en desgewenst bij te sturen. 

 

Wat leveren deze aanbevelingen op? 

1. De doelen van het promotiebeleid worden expliciet gemaakt en daarmee toetsbaar.  

2. Ad-hoc uitvoering van het beleid wordt voorkomen. 

3. De kosten en de baten van het beleid worden inzichtelijk. 

4. De communicatie tussen GS en PS over het promotiebeleid wordt gestructureerd. 
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5 Bestuurlijke reactie 
 

 

Onlangs hebben wij het concepteindrapport rekenkameronderzoek 'Promotie in de provincie 

Zeeland (2000-2012)' van de Rekenkamer Zeeland ontvangen.  

 

Vooraf willen wij graag opmerken, dat tussentijds (door de rekenkamer) de oorspronkelijke 

onderzoeksperiode is verruimd tot 2012; de interviews hadden vooral betrekking op de periode tot 

en met 2010. 

Ons college heeft begrip voor deze uitbreiding van de onderzoeksperiode, zeker nu wij met LAND IN 

ZEE! op een effectieve manier samenhang creëren, maar de visie van de geïnterviewden op ook de 

door ons college ingezette koers had wellicht tot aanvullende (deel)conclusies geleid. 

 

Met inachtneming van voornoemde opmerking willen we graag gebruik maken van de door u 

geboden gelegenheid tot het geven van een bestuurlijk commentaar als voorzien in artikel 11 van het 

reglement van orde van de Rekenkamer Zeeland.  

 

De hoofdvraag in het onderzoek luidt:  

Is de provincie met het algemene promotiebeleid zoals het nu is vastgelegd erin geslaagd (meer)  

1. Samenhang te creëren in het door de provincie gevoerde promotiebeleid  

2. Samenwerking te stimuleren tussen de diverse sectoren in de promotie van Zeeland  

3. Zeeuwse organisaties, bedrijven en inwoners meer te betrekken bij de promotie van de provincie? 

 

Uw eindconclusie op deze drie deelvragen luidt:  

Ad 1.  De provincie is er gedeeltelijk in geslaagd samenhang te creëren in het promotiebeleid. Het 

werken met de DNA-aanpak is steeds meer terug te vinden, maar wordt nog niet in alle vormen van 

sectorale promotie toegepast.  

Ad 2.  Samenwerking tussen diverse sectoren in de promotie van Zeeland is niet aangetroffen. De 

samenwerking beperkt zich tot nog toe tot bilaterale samenwerkingsverbanden tussen de provincie 

en actoren.  

Ad 3.  Het werken met de DNA-aanpak betrekt Zeeuwse organisaties en bedrijven in toenemende 

mate bij de promotie van Zeeland: de 'olievlek' breidt zich langzaam uit. Concrete betrokkenheid van 

inwoners bij de promotie van Zeeland is niet aangetoond. 

 

Uw eindconclusie op deze drie hoofdlijnen is herkenbaar en onderschrijven wij.  

We gaan eerst in op de verschillende onderwerpen in uw conclusie, die wat ons betreft enige 

nuancering behoeven. Vervolgens geven wij aan wat we momenteel en in de toekomst zullen 

ondernemen om de voorgestelde verbeteringen te realiseren.  

DNA-aanpak: productontwikkeling en ambassadeurs betrekken 

U schrijft onder andere in deelconclusie 4 dat de jaren 2000-2010 zich kenmerken door 

productontwikkeling en vooral is gericht op de Zeeuwen zelf. In uw onderzoek concludeert u ook dat 

de sterke punten van de DNA-aanpak liggen in het feit dat er binnen Zeeland draagvlak is voor de 

aanpak en dat er extern waardering is voor de kwaliteit van het materiaal. Ook merkt u in uw 

onderzoek terecht op, dat het extra inspanning en missiewerk vergt om ambassadeurs te laten 

weten welk promotiemateriaal er is, wat er mogelijk is en hen te ‘verleiden’ om mee te doen en aan 

te haken. 

 

Deze conclusie is een belangrijk gegeven voor ons. Er is de afgelopen jaren met veel zorgvuldigheid 

materiaal ontwikkeld dat de Zeeuwse Kwaliteit verbeeldt en dat er op gericht is om Zeeuwen bewust 
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te maken van en te faciliteren in hun rol als ambassadeurs. Als het gaat over materiaal is vooral de 

gratis beeldenbank en de kleurenwaaier veelvuldig en met veel waardering door Zeeuwse partijen 

gebruikt en toegepast. Ook de gemeentelijke DNA's worden door veel partijen gebruikt in hun eigen 

promotiemiddelen. 

 

Als het gaat over de betrokkenheid bij de DNA-aanpak stelt u in het derde punt van uw 

eindconclusie: het werken met de DNA-aanpak betrekt Zeeuwse organisaties en bedrijven in 

toenemende mate bij de promotie van Zeeland: de “olievlek” breidt zich langzaam uit. Concrete 

betrokkenheid van inwoners bij de promotie van Zeeland is niet aangetoond. In uw onderzoek maakt 

u hierover de kanttekening dat de provincie al drie jaar bezig is met productontwikkeling en het 

creëren van draagvlak en dat de externe werking zich voornamelijk beperkt tot de Zeeuwse 

overheden. In onze ogen ligt dat een stuk genuanceerder.  

 

Om de betrokkenheid van Zeeuwen te stimuleren, hebben we er inderdaad voor gekozen om 

allereerst te investeren in de samenwerking met gemeenten en het vastleggen van de gemeentelijke 

DNA’s. Die samenwerking wilden we zodanig vormgeven dat het tegelijkertijd een samenwerking 

opleverde met bedrijven en inwoners. Dit gemeentelijk proces betreft dus allerminst alleen de 

gemeentelijke overheid, maar juist ook de ondernemers en de inwoners uit de betreffende 

gemeente.  

Dit stond centraal in het speciaal voor gemeenten ontwikkelde en gestructureerde proces van DNA's 

jutten en vastleggen/verbeelden. Dit samenwerkingsproces met gemeenten is namelijk zodanig 

ingericht dat ondernemers én inwoners er volop bij betrokken zijn. Dat gebeurt in workshops met 

inwoners, bestuurders en ondernemers. Maar ook via oproepen aan inwoners in lokale media om 

DNA aan te leveren in de vorm van verhalen, beelden etc. Het proces van “samen zoeken, vinden en 

vastleggen van een gemeentelijk DNA” zorgt telkens weer bij die verschillende mensen voor 

identiteitsbesef en trots en daarmee voor nieuwe energie, dynamiek en (promotie)initiatieven 

binnen een gemeente. Zowel bij de gemeentelijke organisatie zelf als bij de andere betrokkenen, met 

name ondernemers. Mede als gevolg hiervan passen Zeeuwse bedrijven, organisaties, creatieven en 

sectoren in toenemende mate het DNA toe ten behoeve van hun eigen beleidsontwikkeling en 

promotieactiviteiten.  

Ook is het in het gemeentelijk DNA-traject ingericht, om samen met een aantal voorbeeldbedrijven 

of organisaties het gejutte DNA concreet op hun promotiemiddelen toe te passen. Deze gelaagde 

aanpak, samen met gemeenten en 'hun' bedrijven, heeft dus zeker niet alleen een werking voor de 

gemeenten zelf, maar nadrukkelijk ook een functie richting ondernemers en organisaties binnen een 

gemeente.  

Dit is efficiënt en effectief, vanwege de belangrijke functie die gemeenten hebben. Want wat heb je 

aan Zeeland promotie als 13 Zeeuwse gemeenten hun eigen stadspromotie, eilandmarketing en 

regiopromotie voeren met elk andere boodschappen?  

Een belangrijk effect op Zeeuwse schaal is dat de 13 DNA's samen de diversiteit van Zeeland laten 

zien en dat de DNA's ook qua uitvoering en vormgeving een reeks vormen. De rol van de provincie in 

dit samenwerkingstraject is helder. We leveren gemeenten de kennis en een gestructureerde 

methode om samen met stakeholders het gemeentelijk DNA te jutten en vast te leggen. Voor de 

provincie levert dat een enorm promotienetwerk op, en veel extra praktijkkennis over de behoefte 

die er in de markt is op het gebied van promotie. Nadat het DNA is vastgelegd, moeten ondernemers 

en inwoners er mee aan de slag. Dat is een heel ander verhaal. Die van gebruik en toepassing. 

Daarover willen wij ook graag reageren op uw bevindingen. Te beginnen bij de ondernemers, dan de 

gesubsidieerde organisaties en tot slot de toepassing door inwoners.  

 

Op basis van de praktijkervaringen tot nu toe, kunnen wij beamen dat er een behoefte is van 

ondernemers aan extra handvatten over hoe het DNA en het materiaal uit de doos PromotieWaar 
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gebruikt kan worden. Alleen het inspiratieboekje in de doos PromotieWaar, waarin handvatten en 

voorbeelden staan, blijkt niet voldoende. Om in deze behoefte te voorzien, doen we momenteel 

samen met de gemeente Noord-Beveland en de ondernemers een pilotproject, waarin workshops 

gehouden worden voor ondernemers met als doel de toepassingsvraag te beantwoorden: hoe pas ik 

het DNA-denken toe op mijn producten en diensten en hoe sluit ik aan bij wat er al ontwikkeld is? De 

andere gemeenten kunnen te zijner tijd gebruik maken van de resultaten van die pilot. 

 

Over de gesubsidieerde activiteiten het volgende. Op p. 12 schrijft u dat het opvalt dat in 

subsidievoorwaarden geen verplichting is opgenomen om gebruik te maken van het materiaal uit de 

gereedschapskist. Hoewel dit vreemd lijkt, is dit destijds een expliciete keuze geweest. Als reactie op 

de “van bovenaf opgelegde” campagne Welkom in Zeeland, is bewust gekozen voor een 

onderleggerstrategie, waarbij Zeeuwen zich op basis van herkenning aansluiten en hun eigen 

boodschap en Zeelandgevoel (authenticiteit) koppelen aan de identiteit van Zeeland als geheel 

(Zeeuws DNA). Dit heeft als voordeel dat de aangehaakte partijen zich ook écht betrokken voelen bij 

de aanpak en actief uitvoering geven aan hun rol als ambassadeur. Toch denken wij erover om in de 

toekomst een steviger tegenprestatie te verwachten van deze groep.  

In de tweede alinea op.12 schrijft u hier verder over “De provincie zoekt met de promotieaanpak 

aansluiting bij het publiek bekende voorbeelden, zoals het tijdschrift ZILT Zeeland magazine, Zeeland 

Nazomer Festival en Film by Sea. In ruil voor het verlenen van subsidie, ontvangt de Provincie 

beeldmateriaal van het evenement. De genoemde werkwijze met beeldmateriaal als prestatiebewijs 

klopt als het gaat om evenementen. De inbreng van de Provincie bij de totstandkoming ZILT Zeeland 

is anders van aard. Dit was een nieuw initiatief van woningbouwverenigingen, gericht op Zeeuwen en 

hen die dat willen worden. Vanwege de gezamenlijke promotie van wonen en werken, geïnitieerd 

door marktpartijen, heeft de Provincie niet alleen subsidie verleend, maar ook een adviserende rol 

gehad in de formule van het magazine en in de redactie. Uit lezersonderzoek van ZILT bleek 

overigens dat alle respondenten na het lezen van het blad een positiever beeld van Zeeland hadden 

dan ervoor. Daarbij gaf men aan op voorhand een stereotype beeld te hebben gehad. Ook 

stimuleerde het magazine mensen om daadwerkelijk een bezoek te brengen aan Zeeland: de NS-

acties in het blad waren telkens een groot succes.  

 

Tot slot onze reactie op de toepassing ervan door inwoners. De betrokkenheid van enthousiaste 

inwoners die trots zijn op hun regio is beperkt tot het aanleveren en beschikbaar stellen van beelden 

voor en uit de DNA-Beeldbank of het versturen van e-cards op de website www.laatzeelandzien.nl. 

Hierbij is het volgende inzicht van belang. Wij zien dat trotse inwoners van Zeeland dat graag op hun 

eigen manier uitdragen, met name via social media. Een initiatief van zo’n trotse inwoner is #love 

Zeeland. Via twitter kunnen Zeeuwen een foto plaatsen op de digitale kaart van Zeeland. Vaak doen 

ze dat vanaf de plek waar ze op dat moment zijn en waar ze echt iets mee hebben. Het initiatief werd 

gelijk een hit en leverde prachtige promotie op. Na een gesprek met de initiatiefnemer, hebben we 

vooral de conclusie getrokken dat onze initiatieven elkaar heel goed aanvullen. De kracht van een 

initiatief als #love Zeeland is dat het ‘voor en door Zeeuwen’ is gemaakt. Inwoners ervaren dan 

minder een drempel dan iets te plaatsen op de website van de provincie. Die complementariteit van 

kanalen is van belang. Diverse initiatieven die mensen in staat stellen op authentieke manier hun 

trots op Zeeland te laten zien, en waar dat succesvol is, zijn allen van belang en vullen elkaar aan. Dat 

is relevant, niet het eigendom ervan.  

DNA-aanpak: samenwerking tussen sectoren 

Samenwerking tussen sectoren in de promotie van Zeeland is volgens uw rapportage niet 

aangetroffen. U stelt in het tweede punt van uw eindconclusie dat samenwerking zich tot nog toe 

beperkt tot bilaterale samenwerkingsverbanden tussen de provincie en actoren. Hierbij merken wij 
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op dat samenwerking binnen sectoren wel steeds meer van de grond komt. Dit gebeurde o.a. in het 

initiatief Zilt Zeeland.  

Als college beamen we dat. Ook wij vinden het jammer dat er toch nog veel sectorale promotie-

initiatieven ‘los van elkaar’ staan en dus onvoldoende ‘in samenhang’ leiden tot een herkenbaar 

kwaliteitsbeeld van Zeeland. Naast ZILT zijn er wel enkele samenwerkingsinitiatieven op touw gezet, 

zoals het Zeeuws Jaar van de Fiets in 2010 en het Zeeuws Jaar van het Water in 2012. De activiteiten 

die we sinds vorig jaar ingezet hebben, zijn dan ook vooral gericht op de samenhang en 

samenwerking tussen sectoren. 

Communicatieplan en meerjarenaanpak 

Verder concludeert u dat het toegezegde communicatieplan en de meerjarenaanpak ontbreken. 

Omdat het een aanpak is, die gericht is op het faciliteren van ambassadeurs en we vooral de 

samenwerking met de gemeenten daarvoor hebben gezocht, gingen we vooral voor 'de 

inktvlekwerking'. Wie de meerwaarde zag, kon aanhaken. Dat leek ons zinvoller dan van tevoren 

doelgroepen te bedenken en in een plan te vatten.  

 

Ook concludeert u dat hierdoor geen indicatoren zijn geformuleerd om te kunnen meten of de 

aanpak succesvol is. “Wanneer is de provincie tevreden met het bereikte resultaat?” vraagt u zich af. 

Hoewel vooraf geen expliciete en meetbare doelstellingen zijn geformuleerd, zijn tijdens de 

uitvoering van het promotiebeleid wel indicatoren vastgesteld. De voortgang in cijfers is vanaf 

vaststelling van de promotienota gerapporteerd in jaarrekeningen. Deze toetsen in hoeverre we de 

doelstelling behalen: vergroten van de promotiekracht van Zeeland.  

De indicatoren richten zich met name op de mate waarin Zeeland-ambassadeurs de aangereikte 

materialen gebruiken; de website www.laatzelandzien.nl en het DNA-concept toepassen bij hun 

eigen promotie en communicatie. Zie ook onderstaand schema (afkomstig uit voortgangsrapportage 

algemene promotie, zoals deze is vastgesteld door PS in september 2011). 
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U geeft aan dat de nadruk van het promotiebeleid ligt op uitvoering en geeft aan dat communicatie 

met PS zich met name beperkt door het geven van een presentatie in een commissie en het 

publiceren van de promotiekranten. Er is inderdaad niet op structurele tijden aandacht besteed aan 

evaluatie. Toch wijzen we u graag op de formele voortgangsrapportages, zoals die zijn vastgesteld 

door PS in mei 2010 en september 2011 

Wij beamen uw conclusie dat het afwijken van een voorgenomen aanpak niet altijd wordt 

gecommuniceerd en/of gecommuniceerd. Wij nemen uw conclusie serieus en benutten voor 

verbeteringen in het proces.  

 

Verder geeft u aan dat uit de programmabegroting blijkt dat PS het voornemen heeft om media 2012 

een nieuwe promotienota 2013-2015 vast te stellen. Inmiddels heeft ons college daarvan afgezien. 

Vanuit het LAND IN ZEE! concept, dat veel verder reikt dan alleen de promotie, kiezen wij 

nadrukkelijk voor het integreren in algemene beleidsontwikkeling. Zoals het momenteel wordt 

uitgewerkt in samenwerking met de toeristische sector in onderstaand schema.  

 

 
 

Ter illustratie: schema met een eerste verdeling van taken m.b.t. de uitvoering van de 

marketingstrategie voor Toerisme en Recreatie 

Toekomst  

Voor de aanpak die we nu ontwikkelen op basis van de focus LAND IN ZEE!, zien we het Zeeuws DNA 

en de gemeentelijke DNA’s als een groot en waardevol kapitaal. Dit vormt de basis voor een 

duurzame promotie van Zeeland, doordat het gaat over de identiteit en onderscheidende kracht van 

het gebied. Ook de wijze waarop de basis gelegd is, samen met gemeenten, bedrijven, inwoners, 

organisaties en samenwerkingsverbanden, zien we als kapitaal. Het heeft gezorgd voor 
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betrokkenheid, gezamenlijk identiteitsbesef, voor intensieve samenwerking met gemeenten, voor 

trots en nieuwe initiatieven maar ook voor een enorm netwerk. Nu is het zaak om vanuit de 

verschillen de krachten te bundelen. Dat geldt voor gemeenten en sectoren.  

 

We zien dus dat de Zeeuwse DNA’s een hele belangrijke eerste stap vormen om het doel van 

samenhang te bereiken. Om die reden hebben we als college vorig jaar de stap naar LAND IN ZEE! 

gezet. De Zeeuwse DNA’s zijn in relatie gebracht met onze toekomstambities en alle ideeën van 

autoriteiten over de toekomst van Zeeland. LAND IN ZEE! biedt daarmee ook een strategie voor 

promotie. Een die uitgaat van de onderscheidende kracht van Zeeland en de krachtenbundeling die 

nodig is om samen de meerwaarde uit te dragen die LAND IN ZEE! biedt voor onszelf en anderen (als 

enige provincie met land IN DE zee in plaats van een van de kustprovincies). Behalve uitdragen gaat 

het daarbij dus ook om investeren/productontwikkeling (LAND IN ZEE! als focus).  

Dat LAND IN ZEE! een effectieve manier is om samenhang te creëren en samenbindend te werken, 

blijkt al uit de praktijk. Bij de twee thema’s waarop de focus en de methode met stakeholders is 

toegepast. De vragen luidden: welke meerwaarde biedt LAND IN ZEE! Als toeristische bestemming? 

En: Welke meerwaarde biedt LAND IN ZEE! Als vestigingsregio? De twee marketingstrategieën die 

daaruit zijn gekomen, zorgen niet alleen binnen het thema voor samenhang maar zijn ook aanvullend 

op elkaar. 
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6 Nawoord Rekenkamer Zeeland 
 

 

De bestuurlijke reactie van Gedeputeerde Staten op onze rapportage over het promotiebeleid is 

uitgebreid en inhoudelijk van aard. Wij stellen deze reactie zeer op prijs, omdat daarmee niet alleen 

de Rekenkamer maar ook Provinciale Staten goed kennis kunnen nemen van de overwegingen en 

ambities van Gedeputeerde Staten op dit beleidsterrein. Juist omdat het promotiebeleid begin 2012 

in een stroomversnelling is geraakt  met de Land in Zee!-aanpak, heeft de Rekenkamer in nauw 

overleg met de door de Provinciale Staten ingestelde programmaraad, besloten om de eerder 

afgesproken periode waar het onderzoek betrekking op zou hebben, te verruimen. Nu de reactie van  

Gedeputeerde Staten hier weer op voortbouwt, ligt er een rapport dat van grote waarde is voor het 

actuele beleid.  

 

De Rekenkamer heeft in het onderzoek vooral het beleidsproces onderzocht, de stappen die daarin 

zijn gezet en de invulling van de rol van PS. Onze aanbevelingen sloten aan op de inrichting van dat 

beleidsproces.  Onderstaand hebben we onze aanbevelingen samengevat en daarbij tevens de 

reactie van Gedeputeerde Staten geplaatst.   

 

Aanbeveling Rekenkamer Bestuurlijke reactie GS 

Evalueer de promotieaanpak in de praktijk met 

gebruikers van het DNA; wat zijn de succes- en 

faalfactoren van de aanpak. 

De bestuurlijke reactie gaat hier niet expliciet op in. 

Uit de bestuurlijke reactie dat de DNA-aanpak niet 

geëvalueerd is of op korte termijn geëvalueerd zal 

worden. GS spreken zich niet uit over concrete 

succes- en faalfactoren van de DNA-aanpak. 

Stel naar aanleiding van de evaluatie een nieuwe 

meerjarige uitvoeringsnota op en neem daar 

concrete doelen in op. 

Het college heeft besloten om af te zien van het 

opstellen van een nieuwe promotienota. 

Leg jaarlijks verantwoording af over de voortgang en 

de resultaten via de jaarstukken of in een aparte 

voortgangsnota. 

GS legt jaarlijks verantwoording af in de jaarstukken 

en aanvullend via formele voortgangsrapportages. 

 

Het College van Gedeputeerde Staten geeft aan verschillende van onze bevindingen te herkennen en 

– op onderdelen – onze  conclusies te onderschrijven. Bovenstaand overzicht van onze 

aanbevelingen en de reactie van Gedeputeerde Staten maakt duidelijk dat de aanbevelingen 

grotendeels niet worden overgenomen. Daarmee laat het college van Gedeputeerde Staten na om 

de doelen van het promotiebeleid expliciet  en  toetsbaar te maken, de kosten en baten van het 

beleid inzichtelijk te maken en de communicatie tussen Gedeputeerde en Provinciale Staten te 

structureren. Het spreekt voor zich dat daarmee de kaderstellende en controlerende 

verantwoordelijkheden van Provinciale Staten niet eenvoudiger worden. Tegelijkertijd stellen wij vast 

dat Gedeputeerde Staten in hun reactie vele aangrijpingspunten hebben geboden aan Provinciale 

Staten om de uitgangspunten te concretiseren, kaders aan te scherpen en het beleid constructief en 

kritisch te volgen. Daarmee vertrouwen wij er op dat dit onderzoek een goede bijdrage heeft 

geleverd aan het beleid van het provinciale bestuur.  
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