REKENKAMER ZEELAND
Werkgelegenheid

Afbeelding voorzijde: De tekening van het glasraam ZA. KZGW, Zelandia Illustrata III-531

Middelburg, mei 2008

Werkgelegenheid
Onderzoek naar de doeltreffendheid
van het werkgelegenheidsbeleid
van de provincie Zeeland
over de periode 1997 t/m 2006

Rekenkamer Zeeland
Middelburg, 26 mei 2008

WERKGELEGENHEID
Onderzoek naar de doeltreffendheid
van het werkgelegenheidsbeleid
van de provincie Zeeland
over de periode 1997 t/m 2006

REKENKAMER ZEELAND:

Leden:
mr. J.J.I. Verburg (voorzitter)
dr. P. Castenmiller
drs. A.B.C. de Klerck

Medewerkers onderzoek:
drs. M.F. Blommaert (rekenkamer Zeeland)
drs. L.M.E.C. Lommers (rekenkamer Zeeland)
dr. ir. M. von Bergh (Instituut voor Arbeidsvraagstukken, Tilburg)
drs. H. van der Werff (Instituut voor Arbeidsvraagstukken, Tilburg)
J. van Poppel (Instituut voor Arbeidsvraagstukken, Tilburg)
Secretariaat:
Postadres: Postbus 6001
4330 LA Middelburg
Telefoon: 0118 - 631841
E-mail:
rekenkamer@zeeland.nl
Website: www.rekenkamerzeeland.nl

Voorwoord
Voor u ligt een onderzoek naar de doeltreffendheid van het werkgelegenheidsbeleid van de provincie Zeeland. De provincie heeft ervoor gekozen om
keuzes ten aanzien van werkgelegenheid op te nemen in de provinciaal sociaal-economische beleidsplannen. Economisch beleid is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de sociaal-economische beleidsplannen zijn projecten en doelstellingen opgenomen die direct
of indirect bijdragen aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De
insteek van het onderzoek is daarom breder dan strikt het werkgelegenheidsbeleid. Het werkgelegenheidsbeleid wordt bezien en beoordeeld vanuit het
thema economie.
De provincie heeft geen wettelijke, vastomlijnde taak op het gebied van economie. De rol van de provincie is veel meer gelegen in het scheppen van
voorwaarden om een gunstige economische ontwikkeling mogelijk te maken
en het stimuleren daarvan. Provincies reserveren een omvangrijk deel van
hun budget voor economische stimuleringsmaatregelen. In Zeeland werd
voor 2008 voor dit domein ruim 20 miljoen begroot. Dit financiële belang
alleen al rechtvaardigt onderzoek naar dit beleid en mogelijkheden om dit
beleid dat direct of indirect aan de werkgelegenheid bijdraagt, te optimaliseren. Naast het financiële belang is er echter ook het maatschappelijke belang.
De economische situatie van een regio heeft tal van effecten op andere zaken
zoals bijvoorbeeld de bevolkingsaanwas of –daling en daarmee samenhangend het voorzieningenniveau.

Onderzoek naar de doeltreffendheid en/of doelmatigheid van economisch stimuleringsbeleid is niet eenvoudig. Regionale economie en beleid zijn te
onderscheiden van de nationale en internationale economie. Echter deze
grootheden zijn niet te scheiden van elkaar. Bewegingen op nationaal en
internationaal vlak werken door in de Zeeuwse economie. Eén op één relaties tussen maatregelen en hun effecten zijn moeilijk aan te geven. Het is
tegen deze achtergrond dat absolute uitspraken over de effectiviteit van het
provinciaal economisch beleid niet te geven zijn. Gezien het financieel en
maatschappelijk belang zijn ook meer indicatieve constateringen van belang
en zinvol.
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Wij zijn van mening dat dit rapport kan bijdragen aan optimalisering van het
werkgelegenheidsbeleid in Zeeland.

Ik beveel de inhoud dan ook van harte aan.

Mr. J.J.I. Verburg
Voorzitter Rekenkamer Zeeland
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1

Inleiding

In de inleiding worden de onderzoeksvraag, onderzoeksopzet en de aanleiding voor het onderzoek geschetst.

1.1 Onderzoeksvraag

Het object van het onderzoek is het werkgelegenheidsbeleid. De centrale
vraag luidt dan ook:

Hoe doeltreffend is het werkgelegenheidsbeleid van de provincie in de afgelopen periode (1997 – 2006) geweest?

Om een effectief werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren is inzicht nodig
in de vraag wat de doelstellingen van het beleid zijn en wat de doeltreffendheid is van de genomen maatregelen. De provincie heeft ervoor gekozen om
keuzes ten aanzien van werkgelegenheid op te nemen in de provinciale sociaal-economische beleidsplannen. Economisch beleid is onlosmakelijk verbonden met de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In de sociaal-economische beleidsplannen zijn projecten en doelstellingen opgenomen die direct
of indirect bijdragen aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De
insteek van het onderzoek is daarom breder dan strikt het werkgelegenheidsbeleid. Het werkgelegenheidsbeleid wordt bezien en beoordeeld vanuit het
thema economie.

Aanvullende vragen zijn:
- Hoe heeft de arbeidsmarkt (en met name de werkgelegenheid) in Zeeland
zich ontwikkeld tussen 1997 en 2006? Hoe verhoudt deze ontwikkeling
zich tot de ontwikkeling in geheel Nederland?
- Op welke wijze kan de effectiviteit van het beleid worden verhoogd?
- Welke kansen liggen er voor het beleid?
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1.2 Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen:
Allereerst is de sociaal-economische en demografische ontwikkeling van
Zeeland in kaart gebracht en afgezet tegen Nederland als totaal voor de periode 1997 - 2006.
Om een goed beeld te krijgen van het economische beleid is er voor gekozen
een ruime tijdsperiode te nemen. Daartoe zijn de provinciale sociaal-economische beleidsplannen (PSEB’s) 1993 – 1997, 1998 – 2002 en 2005 – 2008
tegen het licht gehouden. Dit zijn de PSEB’s die de periode 1997 – 2006
bestrijken dan wel waarvan het effect zich sorteert tussen 1997 en 2006.1
Voor de jaren 2003 en 2004 bestaat er geen expliciet PSEB. In de ambtelijke
reactie is aangegeven dat in overleg met Provinciale Staten het beleid van de
periode 1998 – 2002 werd voortgezet.
De PSEB’s zijn onder meer bezien op visie, doelgroepen en evaluatie. Ook is
bezien in hoeverre de doelen voldoen aan het SMART + C-concept2. Voorts
is dit concept getoetst bij een 45-tal concrete maatregelen uit de drie PSEB’s.
Om nader inzicht te krijgen in de bevindingen met betrekking tot de PSEB’s
en analyse op microniveau, en in de werkwijze van de provincie met betrekking tot het opstellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van het beleid zijn
interviews gehouden met vier ambtenaren van de provincie.3
Tenslotte zijn drie deskundigen op het gebied van regionale economie en met
specifieke kennis van Zeeland geraadpleegd gericht op het nader duiden van
de uitkomsten en het doen van aanbevelingen voor kansen voor het toekomstige Zeeuwse provinciale sociaal-economische beleid. De deskundigen
waren:
- Prof. Dr. Frans Boekema, hoogleraar Economische Geografie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en universitair docent Regionale
Economie aan de Universiteit van Tilburg;
- Drs. John Dagevos, senior onderzoeker bij Telos (Brabants Centrum voor
Duurzaamheidsvraagstukken en commissaris bij de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij; en
- Prof. Dr. Arie van der Zwan, emeritus hoogleraar Commerciële Economie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1

2

3
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De PSEB’s beslaan een groter tijdvak; de periode 1993 – 2008. Zij zijn voor zover mogelijk in
hun volledige omvang meegenomen in het onderzoek. In het onderzoek is aangenomen dat
de eerste effecten van het PSEB 1993 – 1997 zichtbaar zijn in 1997.
SMART + C: Specifiek, Meetbaar, Afgestemd, Realistisch, Tijdgebonden en Consistent. Voor
een nadere toelichting zie bijlage 1 “Onderzoeksverantwoording”.
De verslagen van deze interviews en het verslag van de expertmeeting zijn ter verificatie
voorgelegd aan de gesprekspartners.

1.3 Aanleiding voor het onderzoek
1.3.1 Maatschappelijk belang/situatie in Zeeland
Uit onderzoek van de provincie Zeeland (naar de haalbaarheid van een
Zeeuws Ontwikkelbedrijf in november 2006) is naar voren gekomen dat
Zeeland een minder goede structurele ontwikkeling kent dan andere provincies. De minder gunstige positie wordt gekenmerkt door een lagere economische groei en door een minder krachtige economische structuur dan gemiddeld in Nederland. In Zeeland investeren en exporteren minder bedrijven en
zijn minder nieuwe vestigingen.

Uit onderstaande figuur blijkt dit duidelijk.

Figuur 1.1. Economische groei en kracht in de regio’s in 2006
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Daarnaast gaan ontgroening en vergrijzing de komende jaren steeds duidelijker hun (negatieve) stempel drukken op de ontwikkeling van de economie en
werkgelegenheid. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling tussen 1997 en 2006.

Tabel 1.1. Leeftijdssamenstelling Zeeland en Nederland in 1997 en 2006
Jonger dan 20 jaar
20 tot 35 jaar
35 tot 65 jaar
65 jaar en ouder
Aantal inwoners

1997
24,40%
20,70%
38,80%
16,10%
368.426

Zeeland

2006
23,90%
16,20%
42,90%
17,10%
380.186

1997
24,30%
23,40%
38,90%
13,40%
15.567.107

Nederland
2006
24,30%
18,90%
42,50%
14,30%
16.334.210

Werkgelegenheid en economische bedrijvigheid hangen onlosmakelijk
samen met het voorzieningenniveau, en daarmee met de leefbaarheid en vitaliteit van een regio. Als gevolg van ontgroening en vergrijzing zal zowel in
de vraag naar als in het aanbod van arbeid een verschuiving op kunnen treden. Zeeland groeit economisch minder hard dan aangrenzende regio’s. De
kans bestaat dat bedrijven en werknemers wegtrekken naar andere regio’s.
Voor een deel is reeds zichtbaar dat het voorzieningenniveau wijzigt. Deze
en demografische ontwikkelingen kunnen er op termijn toe leiden dat de
leefbaarheid en vitaliteit van de provincie zullen afnemen.
1.3.2 Financieel belang
De provincie Zeeland ziet het als haar taak economische ontwikkelingen te
stimuleren, coördineren en faciliteren. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag
aan subsidies beschikbaar gesteld. In de begrotingen van de provincie
Zeeland is een toename zichtbaar van de voorgenomen investeringen en programma’s met een economische component. Dit neemt toe van 4,6 miljoen
euro in 1997 tot 19,3 miljoen euro in 2006. In 1997 wordt circa 7,7% van de
totale begroting geïnvesteerd in economie. In 2006 is dat ongeveer 10%.
Deze investeringen en programma’s worden onder andere gefinancierd vanuit Europese financieringsbronnen (bijna 1 miljoen euro in 1997 en ongeveer
10 miljoen euro in 2006) en vanuit provinciale middelen.
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2

Bevindingen

2.1 Sociaal-economische ontwikkeling in Zeeland4

Voor de periode van 1997 tot 2006 kunnen de sociaal-economische ontwikkelingen als volgt worden samengevat:
1. De Zeeuwse bevolking is ontgroend en vergrijsd5, in gelijke mate aan de
rest van Nederland. Echter, het aandeel van de groep 65-plussers is in
Zeeland 20% groter dan gemiddeld in Nederland. De ontgroening betreft
niet de jongste leeftijdsgroep, maar de 20 – 35-jarigen.
2. Het binnenlands migratiesaldo6 is voor alle leeftijdsgroepen positief,
behalve voor de 15 – 25-jarigen (en tot 2001 ook voor de 25 – 29-jarigen). Het negatieve saldo in deze leeftijdsgroep bedraagt 1.000 – 1.500
personen per jaar.

Figuur 2.1. Binnenlands migratiesaldo Zeeland naar leeftijdsklasse
1997 – 2006

4

5

6

De sociaal-economische ontwikkeling in Zeeland en Nederland is in kaart gebracht aan de
hand van openbaar toegankelijke bronnen zoals het CBS en rapportages van de Rabobank.
Dit geldt ook voor de tabel en figuur uit hoofdstuk 1.
Ontgroening heeft betrekking op de afname van het aantal jongeren en vergrijzing op de
toename van het aantal ouderen. De gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt toe als
gevolg van ontgroening en vergrijzing.
Migratiesaldo: het aantal personen dat zich vestigt in Zeeland minus het aantal personen
dat Zeeland verlaat.
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3. De arbeidsparticipatie van vrouwen in Zeeland blijft achter bij Nederland.
4. De werkloosheid is in Zeeland sterker gedaald dan in Nederland. In 1997
was het percentage 6,6% in beide gebieden. Tot 2001 was er sprake van
een daling die in Nederland iets sterker was dan in Zeeland. Vanaf 2002,
toen de werkloosheid weer begon toe te nemen, is het werkloosheidspercentage in Zeeland 1 tot 2 procentpunt lager dan in Nederland.
5. Het percentage hoger opgeleiden (t.o.v. de totale beroepsbevolking) groeit
in Zeeland over de periode 1997 – 2006 iets meer dan in Nederland (7,9%
groei t.o.v. 6,0%). Het aandeel hoger opgeleiden blijft in Zeeland lager
dan gemiddeld in Nederland (24,1% t.o.v. 31,3% in 2006). Het percentage
vacatures voor hoger opgeleiden (t.o.v. het gemiddeld aantal openstaande
vacatures) neemt zowel in Zeeland als in Nederland vanaf 2001 toe. De
toename in Zeeland is groter dan gemiddeld in Nederland. In 2006 is het
percentage hoger opgeleiden in Zeeland groter dan gemiddeld in
Nederland. Een mogelijke verklaring voor de toename van het aantal
vacatures is de komst van de Roosevelt Academy naar Zeeland in 2004.
Deze mogelijke verklaring is in het kader van het onderzoek niet nader
onderzocht.
6. De economische groei (uitgedrukt in werkgelegenheidsgroei, omzetgroei,
exportgroei) van Zeeland liep van 2001 tot 2004 gemiddeld in de pas met
die van Nederland. Na 2004 bleef de groei achter. Een afdoende verklaring hiervoor is niet binnen het kader van dit onderzoek te geven. Een
mogelijke verklaring is dat andere aangrenzende regio’s zich relatief sneller ontwikkelen, waardoor de facto voor Zeeland een achteruitgang
optreedt.
7. De economische kracht7 van Zeeland is minder dan gemiddeld in
Nederland en wordt van 2001 (score 5,5) naar 2006 (score 4,9) zwakker.
Met name de investeringsbereidheid van bedrijven is laag. De positie van
Zeeuws-Vlaanderen en Overig Zeeland in de rangorde van de 40 onderscheiden COROP-regio’s is met name door de economische kracht niet
hoger dan plaats 36 en 39 in 2005 en 2006.
8. De werkgelegenheid is in Nederland bijna twee maal zo hard gegroeid als
in Zeeland. Van de sectoren waarop het provinciaal beleid zich met name
richt, heeft de werkgelegenheid zich alleen in de sector landbouw en visserij gunstiger ontwikkeld dan gemiddeld in Nederland. Zowel in
Nederland als in Zeeland is er een daling zichtbaar van de werkgelegenheid in de sectoren landbouw en visserij. In Zeeland is deze daling echter
minder groot dan gemiddeld in Nederland. In de industrie, detailhandel,
vervoer over water, dienstverlening voor openbaar vervoer, horeca en
7
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Economische kracht is een begrip dat wordt samengesteld uit vier indicatoren. Dit zijn de
bedrijfsdynamiek, de productiestructuur, de exportgerichtheid en de investeringsbereidheid
van de bedrijven. De score 6 is het Nederlands gemiddelde. De economische kracht is beoordeeld per regio. Hierbij is de indeling van COROP-regio’s aangehouden. In Zeeland worden
Zeeuws-Vlaanderen en Overig Zeeland onderscheiden.

Figuur 2.2. Ontwikkeling werkgelegenheid 1997 – 2006 in Zeeland en
Nederland

recreatie en toerisme is de groei (soms aanzienlijk) lager. Bovenstaande
figuur maakt deze trendverschillen zichtbaar.

2.2 Analyse PSEB’s

In de analyse van de PSEB’s en bij de concrete maatregelen is gekozen om
deze in hun totaliteit te bezien in plaats van op de concrete werkgelegenheidsdoelstellingen. De reden daarvan is dat de ontwikkeling van de werkgelegenheid verwoord is in de hoofdlijnen dan wel hoofddoelstellingen van de
verschillende PSEB’s. Eén van de hoofdlijnen van het beleid in het PSEB
1993 – 1997 is het verminderen van de werkloosheid. Zowel in het PSEB
1998 – 2002 als het PSEB 2005 – 2008 is de hoofddoelstelling het streven
naar evenwichtige groei (uitgedrukt in werkgelegenheid) en duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse economie. In alle drie de PSEB’s worden per sector doelstellingen genoemd die naar verwachting8 een directe dan wel indirecte bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Het
sociaal-economisch beleid van de provincie omvat inhoudelijk bezien meer
onderwerpen dan enkel ontwikkelingen in de werkgelegenheid. Echter,

8

De verwachting is gebaseerd op de wijze waarop de doelstellingen geformuleerd zijn zoals
de doelstelling instandhouding en bevordering van de werkgelegenheid in de sector recreatie en toerisme binnen het PSEB 1998 – 2002.
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werkgelegenheid maakt een essentieel onderdeel uit (gegeven de hoofddoelstelling) van het provinciaal sociaal-economisch beleid. Een analyse van de
PSEB’s in hun totaliteit biedt een beter analysekader dan enkel het onderdeel
werkgelegenheid binnen de PSEB’s.

1. In hoeverre monitort/evalueert de provincie zelf de voortgang/effecten
van het beleid?
Tijdens het onderzoek zijn voor een beperkt aantal jaren voortgangsrapportages van het PSEB aangetroffen. Het gaat hier om de jaren 1994, 1995, 2005
en 2006.9 In deze voortgangsrapportages wordt een stand van zaken beschreven ten aanzien van de verrichte activiteiten. Tijdens één van de interviews
wordt aangegeven dat de provincie in 1996 besloten heeft om te stoppen met
de aparte voortgangsrapportages. De verantwoording over de activiteiten in
het kader van het economisch beleid werden vanaf dat moment opgenomen
in de rapportages voor de begrotingen. Sinds de vaststelling PSEB 2005 –
2008 stelt de provincie weer jaarlijkse voortgangsrapportages op. De provincie geeft aan het beleid te monitoren via deze (voortgangs)rapportages.
Monitoring richt zich op de activiteiten en in mindere mate op de gerealiseerde effecten. In de voortgangsrapportages bij het PSEB 2005 – 2008 staat
vermeld dat bij voltooide beleidsvoorstellen informatie wordt verstrekt over
de mate waarin de ambities zijn gerealiseerd en over de behaalde ecologische en sociaal-culturele effecten. Bij de tot 2007 voltooide voorstellen uit
het PSEB 2005 – 2008 is dit bij één voorstel gebeurd. Uit de informatie bij
het afgeronde beleidsvoorstel kan niet worden opgemaakt hoe de effectiviteit
van het gevoerde beleid getoetst wordt.

Met betrekking tot de PSEB’s zijn geen echte effectevaluaties aangetroffen.
Wel is er voor de periode 1998 – 2002 een “terugblik” voor de sector recreatie en toerisme waarin wordt teruggekeken op de doelstellingen en de mate
waarin deze zijn gerealiseerd. De gehanteerde methode laat zich als volgt
samenvatten. De provincie beschrijft de verrichte beleidsactiviteiten en de
bestede middelen. Dit is een verantwoording voor de geleverde prestatie.
Daarnaast presenteert de provincie kwantitatieve informatie over trends en
ontwikkelingen in de toeristische sector. De geleverde prestaties en de trends
en ontwikkelingen worden niet met elkaar in verband gebracht; er wordt
geen causaliteit in beeld gebracht. Dit wil zeggen dat niet zichtbaar gemaakt
wordt in hoeverre het beleid de oorzaak is van bijvoorbeeld de toename in de
werkgelegenheid. De in de “terugblik” verrichte analyse geeft geen inzicht in
de feitelijke effectiviteit van het beleid. In andere sectoren zijn geen effecte-

9
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Bij het afronden van ons onderzoek was de voortgangsrapportage 2007 nog niet beschikbaar.

valuaties aangetroffen of rapportages waarin naast de verantwoording voor
de geleverde prestaties trends en ontwikkelingen in kaart gebracht zijn.

2. In hoeverre zijn doelen specifiek, meetbaar, afgestemd, realistisch,
tijdgebonden en consistent (SMART + C)?
Op het aspect specifiek/concreet laten de PSEB’s verschillen zien. Zeker
80% van de doelstellingen in het PSEB 2005 – 2008 zijn gekwantificeerd en
daarmee specifiek/concreet. De doelstellingen in de PSEB’s 1993 – 1997 en
1998 – 2002 zijn niet specifiek/concreet geformuleerd. Doelen zijn geformuleerd in termen van: versterken, bevorderen, bewaken, ondersteunen, etc.. Zij
worden op geen van de niveaus (hoofddoelstellingen, clusterdoelstellingen
en activiteiten) in gekwantificeerde vorm genoemd. Daardoor kan niet
beoordeeld worden in hoeverre de geformuleerde doelen realistisch of onrealistisch zijn. Eén van de doelstellingen in het PSEB 1993 – 1997 is bijvoorbeeld het verhogen van het kennisniveau over de vestigingsmogelijkheden.
Het is mogelijk om een ontwikkeling zichtbaar te maken in het kennisniveau
over de vestigingsmogelijkheden. Op deze manier kan een doelstelling als
meetbaar worden beschouwd. Doordat het gaat om algemene formuleringen
als “bevorderen” of “verhogen” geeft dit slechts beperkte informatie.
Bijvoorbeeld Provinciale Staten kunnen op basis van de zichtbaar gemaakte
ontwikkeling niet beoordelen wanneer zij tevreden kunnen zijn over het
bereikte resultaat.
Ten aanzien van de tijdgebondenheid valt bij alle drie de PSEB’s op dat termijnen waarbinnen de doelen gerealiseerd dienen te zijn, nergens worden
genoemd. Een doelstelling kan dan wel gekwantificeerd zijn maar wanneer
niet duidelijk is binnen welke termijn het doel gerealiseerd moet zijn, blijft
het lastig om een oordeel uit te kunnen spreken over het resultaat.
De PSEB’s 1998 – 2002 en 2005 – 2008 voldoen goed aan het afstemmingscriterium. De beleidsvoornemens zijn vooraf afgestemd met de actoren waarop het beleid zich richt. In de (pre-)conceptfase zijn deze actoren in de gelegenheid gesteld te reageren. Uit het PSEB 1993 – 1997 valt hierover niks op
te maken.

3. Toekomstprofiel, probleemanalyse, omschrijven en bereiken van doelgroepen
In het kader van het onderzoek is gesproken met drie deskundigen op het terrein van regionale economische ontwikkeling. Zij hebben specifieke kennis
over de ontwikkelingen in Zeeland. Ten aanzien van het toekomstprofiel
geven zij aan dat dit voor Zeeland niet duidelijk is. Het ontbreekt aan een
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toekomstprofiel van Zeeland waarin wordt geschetst, beargumenteerd en
onderbouwd welke keuzes gemaakt worden voor de richting die Zeeland op
moet gaan. Aan het PSEB 2005 – 2008 ligt een keuze uit drie varianten ten
grondslag. Met het tweesporenbeleid10 als uitgangspunt heeft de provincie
gekozen voor de dynamiekvariant. Vanuit deze variant wordt ingezet op alle
bedrijfssectoren. De overweging is dat deze variant (ten opzichte van de
andere twee) tot “de grootste geraamde werkgelegenheidsgroei en de beste
vooruitzichten op het versterken van de concurrentiepositie van de Zeeuwse
economie” leidt. De consequentie van deze beleidskeuze is echter dat het
beleid verspreid/versnipperd is over vrijwel alle sectoren. Met de term tweesporenbeleid wordt nog geen concreet profiel neergezet voor Zeeland. Er
worden geen richtinggevende keuzes gemaakt voor bepaalde economische
activiteiten.

Een probleemanalyse wordt veelal per cluster gegeven. De rekenkamer acht
het een goede zaak dat de provincie een probleemanalyse heeft opgesteld die
aan het beleid ten grondslag ligt. Uit het oogpunt van transparantie en de sturingsmogelijkheden van de provincie vindt de rekenkamer het verder van
belang dat de verbinding tussen de probleemanalyse en het beleid zichtbaar
is. De juistheid en volledigheid van de probleemanalyse vallen overigens
buiten de scope van dit onderzoek en zijn om die reden niet onderzocht.

De doelgroep van de verschillende beleidsvoornemens wordt vaak niet expliciet genoemd. Bij een deel van de beleidsvoornemens is de “doelgroep” de
instantie die het (voorwaardenscheppende) beleid moet gaan uitvoeren (het
onderzoek moet gaan doen, een regeling moet aanpassen, etc.). Het benaderen daarvan kan rechtstreeks “op de man af”, waardoor de kans op niet
bereiken klein is. Een ander deel is gericht op ondernemers/het bedrijfsleven.
In deze situatie is de wijze van benadering/communicatie minder vanzelfsprekend. Een enkele keer blijkt uit de voortgangsrapportages dat subsidie
beschikbaar was gesteld voor ondernemers, maar dat er geen gebruik van is
gemaakt.
4. Wat wordt gedaan met de uitkomsten van de SWOT-analyse?
Voor de PSEB’s 1998 – 2002 en 2005 – 20008 is een SWOT-analyse11 uitgevoerd. Alle benoemde sterken/kansen en zwakten/bedreigingen worden in de
plannen verwerkt.
5. Vergelijking van de drie PSEB’s

Het tweesporenbeleid heeft betrekking op de balans tussen economie en de groenblauwe
oase. Een uitgebreider toelichting is beschreven in bijlage 3 “Analyse PSEB’s”.
11 SWOT: Strenghts, Weakenesses, Opportunities and Threats.
10

18

Omdat in algemene zin geldt dat het realiseren van de doelstellingen ten aanzien van werkgelegenheid, economische groei en duurzaamheid een proces
is dat een vierjarige beleidsperiode veelal overstijgt en omdat het wijzigen
van beleidsdoelen ertoe kan leiden dat een provincie door andere actoren als
onbetrouwbare partner wordt ervaren zijn de drie PSEB’s ook op inhoudelijke continuïteit vergeleken.

Periode
Wanneer gekeken wordt naar de continuïteit van het beleid gedurende de
drie beleidscycli dan valt als eerste op dat de jaren 2003 en 2004 ontbreken
in de beleidsplannen. In de ambtelijke reactie is aangegeven dat in overleg
met Provinciale Staten het beleid van de periode 1998 – 2002 werd voortgezet. Als gevolg van de statenverkiezingen in 2003, het aantreden van een
nieuw college12 en de keuzes van Provinciale Staten in de Statenagenda 2003
– 2007 is in 2003 gestart met de ontwikkeling van een nieuw PSEB.
Provinciale Staten hebben in de Statenagenda 2003 – 2007 vastgelegd dat
ten aanzien van belangrijke beleidsontwikkelingen, zoals het PSEB, GS eerst
een start- en kaderstellende notitie zal worden gevraagd. Provinciale Staten
hebben deze startnotitie in oktober 2003 vastgesteld. Hierin staan de uitgangspunten en hoofdlijnen van het beleid. Vervolgens is een probleemanalyse uitgevoerd die heeft geleid tot een beslispuntennotitie in oktober 2004
met daarin de keuze voor de beleidsvariant. Op basis daarvan is in 2005 het
PSEB 2005 – 2008 vastgesteld.

Doelen
Ten aanzien van de inhoudelijke continuïteit kan het volgende geconstateerd
worden. De hoofddoelstelling van het provinciaal sociaal-economisch beleid
is voor alle drie de periodes vrijwel gelijk: evenwichtige groei en duurzame
ontwikkeling. De term “duurzaam” wordt echter niet steeds op dezelfde
wijze gedefinieerd. Voor de sectoren/clusters die in alle drie de PSEB’s
terugkomen (landbouw, visserij en recreatie en toerisme) is veelal een continuering van doelen te zien naast enkele doelen die eenmalig voorkomen.

Cluster/sectorindeling
De indeling in clusters/sectoren verschilt aanzienlijk tussen de drie PSEB’s.
Het PSEB 1993 – 1997 telt tien sectoren, het PSEB 1998 – 2002 vier en het
PSEB 2005 – 2008 zes. De redenen voor wijziging zijn niet altijd duidelijk.
Soms lijkt het niet meer dan een herschikking: de tien onderscheiden sectoren in het PSEB 1993 – 1997 zijn deels thema’s die voor elke bedrijfssector

12

Deze verklaring acht de rekenkamer plausibel. Uit de gegevensverzameling is echter niet
gebleken dat deze keuze expliciet is gemaakt en vastgelegd.
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apart kunnen worden uitgewerkt, zoals gebeurt in het PSEB 2005 – 2008.
Maar het al of niet apart noemen van een sector lijkt ook het belang van de
sector in het beleid uit te drukken. De dienstensector, die zo relevant wordt
geacht voor de economische ontwikkeling, krijgt in elk PSEB een andere,
maar nooit een zelfstandige plaats. In het PSEB 1993 – 1997 komt deze sector niet expliciet voor. In het PSEB 1998 – 2002 is deze ondergebracht bij de
industrie. En in het PSEB 2005 – 2008 valt de dienstsector onder de noemer
“MKB”.

2.3 Concrete maatregelen 1997, 2001, 2005

Om de effectiviteitsvraag goed te kunnen beantwoorden is naast de macroanalyse van de PSEB’s een analyse op microniveau uitgevoerd. Er is voor
gekozen het beschikbare materiaal niet compleet en uitputtend te analyseren,
maar a-select en daarmee meer indicatief. Daartoe is per PSEB één jaar
onder de loep genomen (1997, 2001 en 2005). Per jaar zijn 15 maatregelen
at random geselecteerd voor een verdiepende analyse. Voor deze analyse zijn
de maatregelen onderzocht op een aantal criteria (voor een uitgebreide toelichting op de resultaten verwijzen we naar bijlage 4).
2.3.1 Bevindingen algemeen
Allereerst is gekeken naar de verbinding die gelegd wordt tussen de beleidsdoelstellingen en de concrete maatregel. Met andere woorden: “Is onderbouwd waarom de maatregel bijdraagt aan een specifieke beleidsdoelstelling?” Daarbij is een onderscheid gemaakt naar een onderbouwing die
bestaat uit een verwijzing naar een beleidsdoelstelling of een programma
enerzijds en een argumentatie waarom een bepaalde maatregel bijdraagt aan
een specifieke beleidsdoelstelling.
Uit de bevindingen blijkt dat in 57% van de gevallen wordt volstaan met een
verwijzing naar vigerend beleid of een lopend programma. Een onderbouwing met argumentatie waarom een maatregel bijdraagt aan een bepaald
beleid is in 23% van de gevallen gevonden.
Het doel van de maatregel werd in een ruime meerderheid van de gevallen,
89%, wel beschreven, ongeacht of ze SMART of niet SMART geformuleerd
waren. De gewenste prestatie werd in de meeste gevallen beschreven, 78%.
Ten aanzien van de doelgroep is een onderscheid gemaakt tussen een expliciete vermelding en afbakening van de doelgroep en de situatie waarin de
doelgroep impliciet blijft, maar in veel gevallen wel af te leiden valt uit de
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context. De doelgroep werd in 39% van de gevallen expliciet omschreven en
in 52% van de gevallen impliciet. Evaluatie van het effect van de maatregelen is niet aangetroffen in de dossiers. In die gevallen waarin evaluaties
voorhanden waren, betrof dit vooral een verantwoording in termen van geleverde prestaties. Een controle op de geleverde prestatie werd in 77% van de
gevallen aangetroffen. Het betrof hier veelal een administratieve controle.
2.3.2 Bevindingen door de jaren
Over de jaren 1997, 2001 en 2005 wordt geen eenduidige ontwikkeling
zichtbaar in de wijze waarop de maatregelen zijn onderbouwd en afgehandeld.

2.4 Interviews13
Evaluatie
De geïnterviewden geven aan dat met name in de periode voor 2000 weinig
aandacht was voor evaluatie en effectmeting. Beschikbare evaluaties hebben
betrekking op onderdelen van het beleid en zijn vooral gericht op de output
en niet op het effect. Vanaf 2000 komt daar geleidelijk aan verandering in
met een duidelijke kentering in 2005. Vanaf de invoering van het PSEB 2005
– 2008 is aandacht gekomen voor het SMART formuleren. De opzet van het
PSEB 2005 – 2008 en de daarbijbehorende jaarlijkse voortgangsrapportages
bieden mogelijkheden voor evaluaties. De geïnterviewden leggen daarnaast
een relatie met het nieuwe subsidiebeleid van de provincie dat in 2007 is
ingevoerd. Als gevolg van het nieuwe subsidiebeleid wordt een striktere lijn
gehanteerd ten aanzien van het formuleren van prestatieafspraken.

Informatievoorziening
Te constateren valt dat beleidsmedewerkers worden geconfronteerd met een
veelheid aan rapportages. Zij moeten bijvoorbeeld aan Provinciale Staten
rapporteren in het kader van de doelstellingen in de begroting en de voortgang van het PSEB. Zij moeten daarnaast aan Brussel rapporteren ten behoeve van de voortgang en evaluatie van Europese programma’s. Hiervoor zijn
uitgebreide voortgangsrapportages beschikbaar die halfjaarlijks moeten worden opgesteld. Deze voortgangsrapportages worden voorgelegd aan de
instellingen die verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van deze subsidies. Dit kunnen ook andere instellingen zijn dan de provincie, bijvoorbeeld
de Euregio. De rapportages bijvoorbeeld ten behoeve van de begroting, het

13

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de interviews met ambtenaren van
de provincie.
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PSEB en Brussel verschillen vaak qua structuur en opzet. Eén systeem van
waaruit voorzien wordt in de verschillende informatiebehoeften ontbreekt.
Daarnaast is er een verschil in opbouw van de rapportages tussen de beleidsinhoudelijke en de financiële afdeling. Dit komt ook tot uitdrukking in de
dossiers.

Effectmetingen
Tijdens de interviews wordt aangegeven dat effectmetingen in de zin van één
op één relaties veelal moeilijk te leggen zijn. Gevraagd naar de concrete
effectmeting van voorstellen geven de geïnterviewden aan dat nog niet altijd
expliciet wordt gemaakt in voortgangsrapportage in welke mate een voorstel
bijdraagt aan een doelstelling. De provincie beschouwt zichzelf als voorwaardenscheppend, stimulerend, en de ondernemers en instanties als de feitelijke uitvoerders. In deze rolverdeling wordt gezamenlijk gewerkt aan het
versterken van de Zeeuwse economie. Wel signaleert de provincie een ontwikkeling in de aandacht voor de effectmeting. Waar in het verleden de
nadruk vooral lag op het formuleren van voorstellen/prestaties, wordt nu
meer aandacht gegeven aan het (SMART) formuleren van doelen en de evaluatie daarvan. In het kader van de subsidieverstrekking is aandacht voor de
relatie tussen de beleidsdoelstellingen en de subsidie. Bij subsidieaanvragen
moet worden aangegeven in hoeverre de aanvraag voldoet aan de criteria van
het PSEB. In het voortraject van de subsidieaanvraag is er ambtelijk overleg
met de aanvragers zodat voorstellen ook daadwerkelijk bijdragen aan de
doelstellingen uit het PSEB. Deze overleggen vonden overigens ook al plaats
voorafgaand aan de invoering van het nieuwe subsidiebeleid.
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3

Conclusies en aanbevelingen

3.1 Effectiviteit
Conclusie
Met betrekking tot de centrale onderzoeksvraag kan het volgende geconcludeerd worden:
Er valt op grond van dit onderzoek niet in absolute zin te concluderen of het
werkgelegenheidsbeleid en breder het sociaal-economisch beleid effectief of
niet effectief is. Wel kan worden vastgesteld dat de effectiviteit van het sociaal-economisch beleid verbeterd zou kunnen worden, wanneer aan de voorwaarden voor effectief beleid zou worden voldaan14. Hoewel, door de tijd
heen, verbeteringen op dit vlak zichtbaar worden, zou door het leggen van
meer verbindingen tussen opeenvolgend probleemanalyse, doelen en maatregelen en evaluatie en de operationalisering daarvan meer zicht op effectiviteit kunnen worden verkregen. Wellicht ten overvloede wijzen we erop dat
het hierbij niet gaat om administratieve onderbouwingen maar om beleidsonderbouwingen die het maken van keuzes vooraf en het evalueren achteraf
ondersteunen. Vóór 2000 was er nauwelijks aandacht voor de evaluatie van
beleid. De nadruk tot 2005 lag vooral op het formuleren van prestaties; evaluatie betrof vooral een financiële verantwoording op prestatieniveau.
De wijze waarop het PSEB 2005 – 2008 is opgezet en geformuleerd maakt
het beter mogelijk om effectiviteit vast te stellen bijvoorbeeld omdat doelstellingen meer gekwantificeerd zijn. Op grond van de eerste ervaringen hebben de geïnterviewden de verwachting dat het nieuwe subsidiebeleid hier
ook een bijdrage aan levert. In het PSEB 2005 – 2008 is vooraf aangegeven,
dat evaluatie zal plaatsvinden, inclusief de daarbij te hanteren meetindicatoren. De wijze waarop de provincie deze evaluatie wil inrichten, geeft echter
nog geen inzicht in de effectiviteit van het gevoerde beleid. De genoemde
meetindicatoren maken het mogelijk om maatschappelijke ontwikkelingen
zichtbaar te maken. De ontwikkelingen en het gevoerde beleid worden niet
met elkaar verbonden.

Aanbeveling
Om effectiviteit te meten is het een voorwaarde dat doelen SMART + C zijn
geformuleerd. Met het PSEB 2005 – 2008 is een duidelijke stap gezet in
deze richting. Een verdere stap zou zijn wanneer men vooraf een methode
vaststelt om de effectiviteit van het beleid te meten. Al bij het opstellen van

14

Deze voorwaarden zijn opgenomen in het normenkader bij dit onderzoek (zie bijlage 1
Onderzoeksverantwoording).
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beleidsplannen zou vastgesteld moeten worden op welke manier de effectiviteit gemeten gaat worden, welke informatie hiervoor nodig is en hoe deze
informatie verkregen kan worden. Het gaat hierbij om het vooraf leggen van
een verbinding tussen de doelstelling, maatregel en effect. Dit verhoogt de
efficiëntie van het evaluatieproces en voorkomt dat achteraf geconstateerd
moet worden dat een effectevaluatie niet mogelijk is.
Stel reeds bij het opstellen van beleidsplannen vast op welke manier de
effectiviteit gemeten gaat worden, welke informatie hiervoor nodig is en
hoe deze informatie verkregen kan worden.

3.2 Projecten en maatregelen
Conclusie
Op het niveau van maatregelen zijn de doelstellingen beter gekwantificeerd
dan in de PSEB’s. De keuzes voor maatregelen/activiteiten worden echter
niet onderbouwd, in die zin dat niet duidelijk is of en waarom de gekozen
maatregelen/activiteiten de beste zijn om de doelstellingen te realiseren. Het
gaat daarbij dus om de verbinding tussen het doel en de specifieke maatregel.

Aanbeveling
Als onderdeel van de beleidsevaluatie zouden op projectniveau succes- en
faalfactoren in kaart gebracht kunnen worden. Door maatregelen te bezien
vanuit de vraag “Waarom is dit succesvol?” of “Waarom is dit mislukt?” kan
meer zicht verkregen worden op effectieve en minder effectieve interventies.
De kennis daarover lijkt nu in de hoofden van individuele medewerkers te
zitten, maar is niet expliciet toegankelijk voor anderen en niet gesystematiseerd. Door informatie over succes- en faalfactoren op gesystematiseerde
wijze te verzamelen wordt per project helder welke criteria van belang zijn
bij de keuze voor maatregelen/projecten/subsidies.
Breng op gesystematiseerde wijze de succes- en faalfactoren van projecten
in kaart.

Een overallanalyse kan dan vervolgens patronen zichtbaar maken en de uitkomsten kunnen gebruikt worden om de kansen op succes bij nieuwe projecten te vergroten. De leerervaringen van individuen komen dan op deze
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manier beschikbaar voor het leren door de organisatie. De terugrapportage
door partijen in het kader van de verantwoording is nu vooral een administratief proces. In de terugrapportage is ook ruimte voor effectevaluatie. De
provincie zou op gesystematiseerde wijze gebruik moeten maken van die
ruimte. Doel is om door kritisch naar maatregelen te kijken lering te trekken
en zicht te krijgen op effectieve en minder effectieve interventies.
Maak leerervaringen van individuen beschikbaar voor het leren door de
organisatie.

3.3 Verantwoordingsinformatie
Conclusie
Uit de interviews blijkt dat de provincie in casu de beleidsmedewerkers
voortdurend bezig zijn met verantwoording van gevoerd beleid tegenover tal
van verschillende partijen zoals bijvoorbeeld Brussel, het Rijk en Provinciale
Staten. De eisen die aan vorm en inhoud gesteld worden verschillen van
elkaar. Daarbij komt dat benodigde informatie soms uit verschillende systemen moet worden gehaald die qua opbouw en indeling van elkaar verschillen, hetgeen inefficiënt is en onnauwkeurigheid in de hand werkt.

Aanbeveling

Ontwikkel een integraal systeem waaruit de benodigde informatie ten
behoeve van verantwoording, monitoring en effectiviteitsanalyse op elk
niveau (maatregel, project, cluster) gedestilleerd kan worden.

3.4 Situatie in Zeeland
Conclusie
De geraadpleegde deskundigen gaven aan dat zij van mening zijn dat vele
signalen op oranje/rood staan voor de Zeeuwse economie. Dit wordt gestaafd
door de volgende bevindingen. Qua ontwikkeling van de werkgelegenheid
en van de economische groei en kracht blijft Zeeland achter bij de rest van
Nederland. De totale werkgelegenheid is in de periode 1997 – 2006 in
Nederland bijna twee maal zo hard gegroeid als in Zeeland. In het PSEB
1998 - 2002 is werkgelegenheidsgroei bij alle sectoren, behalve landbouw,
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een expliciet doel van het provinciaal beleid. De doelstellingen op het terrein
van landbouw zijn gericht op het versterken van de productie- en bedrijfsstructuur. Dit zijn twee van de vier indicatoren die bepalend zijn voor de
economische kracht en daarmee ook van invloed zijn op de werkgelegenheidsgroei. Alleen in de sector landbouw en visserij heeft de werkgelegenheid zich gunstiger (of eigenlijk minder ongunstig) ontwikkeld dan gemiddeld in Nederland. In de industrie, detailhandel, vervoer over water, dienstverlening voor vervoer, horeca en recreatie en toerisme is de groei (soms
aanzienlijk) lager. De relatie tussen de doelstellingen in het PSEB 1998 –
2002 en de werkgelegenheidsgroei in de sectoren kan op basis van dit onderzoek echter niet één op één worden gelegd. De deskundigen gaven voorts
aan dat meer nog dan de absolute positie, de relatieve positie van Zeeland
ten opzichte van omliggende regio’s van belang is. De lage investeringsbereidheid van bedrijven maakt dat de economische kracht alleen maar verder
uitgehold zal worden. De door de deskundigen geschetste ontwikkelingen en
een aantal ontwikkelingen op demografisch en sociaal-economisch terrein
(zoals het vertrekken van de 15 – 25-jarigen (braindrain), vergrijzing, het
relatief lage opleidingsniveau van de bevolking, de lager dan gemiddelde
arbeidsparticipatie van vrouwen) geven reden tot zorg. Er moet een toekomstprofiel voor Zeeland ontwikkeld worden waarin wordt geschetst, beargumenteerd en onderbouwd welke keuzes gemaakt worden voor de richting
die Zeeland op moet gaan. Het huidige toekomstprofiel van Zeeland wordt in
het collegeprogramma geschetst als “dynamiek uit diversiteit”. Zoals door de
deskundigen wordt aangegeven is het beleid gericht op vrijwel alle sectoren
zonder dat expliciete keuzes gemaakt worden.

Aanbeveling
Er dient een collectief gedeeld gevoel van urgentie te ontstaan. De provincie
heeft de rol om dit te organiseren en daarop in te zetten. Vervolgens moet
een helder toekomstprofiel van Zeeland opgesteld worden. De provincie zou
veel meer dan nu een richtinggevende en agenderende rol moeten vervullen.
Het is hoog tijd om statenbreed de koers te bepalen en alle energie te richten
op het maken van keuzes die de economische kracht en groei van Zeeland
versterken. Bijvoorbeeld kan de inzet zijn om op zoek te gaan naar verrassende nieuwe combinaties van partijen en investeerders, nadrukkelijk ook
buiten de eigen provinciegrenzen.
Organiseer en zet in op een collectief gedeeld gevoel van urgentie.
Stel een helder toekomstprofiel van Zeeland op.
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3.5 Tot slot

Wanneer de aanbevelingen worden overgenomen is dat nog geen garantie
voor effectief beleid, maar implementatie ervan maakt het wel mogelijk om
ex ante keuzes te maken en ex post te evalueren in termen van effectiviteit.
Het financiële en maatschappelijke belang van deze sector maken het ons
inziens noodzakelijk om meer dan thans het geval is zicht te krijgen op de
effectiviteit van het gevoerde beleid.
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4

Bestuurlijk commentaar

Op 20 maart hebben wij de reactie van het College van Gedeputeerde Staten
van de provincie Zeeland ontvangen op het eindrapport. In dit hoofdstuk is
deze reactie integraal overgenomen.

Onlangs hebben wij het concepteindrapport van uw organisatie ontvangen
getiteld “Onderzoek naar de doeltreffendheid van het werkgelegenheidsbeleid van de provincie Zeeland over de periode 1997 t/m 2006”. Door middel
van deze brief geven wij onze bestuurlijke reactie op het rapport. De reactie
spitst zich met name toe op de conclusies en aanbevelingen die door de
Rekenkamer zijn geformuleerd. In deze brief houden we de volgorde aan
van de onderwerpen zoals die in hoofdstuk drie van uw rapport ter sprake
komen.

Alvorens wij reageren op de conclusies en aanbevelingen uit het rapport
staan we graag even stil bij uw voorwoord waarin de Rekenkamer aangeeft
van mening te zijn dat het rapport kan bijdragen aan optimalisering van het
werkgelegenheidsbeleid in Zeeland. Na lezing van het rapport onderschrijven wij dat dit document op een aantal vlakken inderdaad kan en zal bijdragen aan een dergelijke optimalisatie. Het Rekenkamerrapport doet namelijk
verscheidene nuttige aanbevelingen die wij zullen trachten over te nemen,
danwel reeds overgenomen hebben in het sociaal-economisch beleid dat wij
als provincie maken en uitvoeren.
Tevens merken wij nog op dat we met genoegen hebben kennisgenomen van
en ingestemd met uw constatering dat het sociaal-economisch beleid met de
jaren steeds meer aandacht is gaan besteden aan de mate van effectiviteit van
het beleid en de daaruit voortvloeiende maatregelen en projecten. Wij zullen
trachten deze trend in de komende beleidsplannen door te zetten. Wel plaatsen wij hier een kanttekening bij: altijd volledig voldoen aan de voorwaarden die in het normenkader bij uw onderzoek zijn geschetst zal zeer moeilijk
zoniet onmogelijk blijken, aangezien het sociaal-economisch beleid wordt
gevormd en uitgevoerd in een context die onderhevig is aan vele politieke en
economische actoren en factoren.
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Effectiviteit
Conclusie
Met betrekking tot de centrale onderzoeksvraag wordt aangegeven dat op
grond van dit onderzoek niet in absolute zin te concluderen valt of het werkgelegenheidsbeleid en breder het sociaal-economisch beleid effectief is of
niet effectief is. Deze constatering onderschrijven wij volledig.
Tevens wordt geconcludeerd dat door de tijd heen steeds beter wordt voldaan
aan de voorwaarden voor effectief beleid. Voor 2000 was er nauwelijks aandacht voor evaluatie van beleid. Tot 2005 lag de nadruk vooral op het formuleren van prestaties en evaluatie betrof vooral een financiële verantwoording
op prestatieniveau. De manier waarop het PSEB 2005 – 2008 is opgezet en
geformuleerd maakt het beter mogelijk om effectiviteit vast te stellen. Deze
toenemende aandacht voor de mate van effectiviteit van het sociaal-economisch beleid door de jaren heen herkennen wij. Provinciale Staten hebben
positief bijgedragen aan het toenemend belang van effectiviteit. Met name
sinds de invoering van het duale stelsel is de aandacht hiervoor toegenomen.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het SMART-er formuleren van beleidsdoelstellingen in het huidige PSEB en in de programmabegroting.
Tot slot wordt geconcludeerd dat er nog ruimte is voor verbetering door
maatschappelijke ontwikkelingen en het gevoerde beleid met elkaar te verbinden. Ons inziens is er reeds een verbinding tussen deze ontwikkelingen
en het sociaal-economisch beleid. Zo wordt in het huidige PSEB gewerkt
met output- en effectindicatoren. Een outputindicator is concreet, tastbaar en
gekwantificeerd. In de meeste gevallen kunnen dergelijke indicatoren worden gemeten. Voorbeelden van outputindicatoren die worden gehanteerd zijn:
een bepaald aantal projecten uitvoeren en het aantal bedrijven in specifieke
deelsectoren met een bepaald aantal laten toenemen. Een effectindicator is
abstracter van aard en geeft aan of er sprake is van een bijdrage aan de uitgangspunten van het PSEB, zoals een evenwichtige economische structuur,
groei van de economie, duurzaamheid, innovatie en versterking van de
arbeidsmarkt.
Het feit dat het sociaal-economisch beleid wordt gemaakt en uitgevoerd in
de samenleving die volatiel is op een veelheid van factoren, maakt dat nimmer de exacte impact van het beleid op bepaalde (kwantitatieve) indicatoren
zal kunnen worden bepaald. Verscheidene externe, niet-beïnvloedbare/controleerbare factoren bepalen namelijk mede de indicatoren of de uitkomsten
en impact van het beleid op de regionale economie. In het economisch vakgebied wordt dit aangeduid met het ontbreken van een situatie waarin sprake
is van ceteris paribus (“de overige omstandigheden gelijk blijvend”).
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Aanbeveling
Desalniettemin hechten wij waarde aan uw aanbeveling, die luidt: “Stel
reeds bij het opstellen van beleidsplannen vast op welke manier de effectiviteit gemeten gaat worden, welke informatie hiervoor nodig is en hoe deze
informatie verkregen kan worden.” Binnen de beperkingen die de ceteris
paribus-problematiek met zich meebrengt, zullen wij trachten in toenemende
mate aandacht te besteden aan de relatie tussen sociaal-economische ontwikkelingen en het te voeren/gevoerde beleid.

Projecten en maatregelen
Conclusie
Volgens uw rapport zijn op het niveau van maatregelen de doelstellingen
beter gekwantificeerd dan in de PSEB’s. Deze constatering kunnen wij niet
plaatsen: de specifieke maatregelen (beleidsvoorstellen/projecten) zijn namelijk uitwerkingen van meer algemeen geformuleerde doelstellingen per sector. Zowel de doelstellingen als de maatregelen maken deel uit van de
PSEB’s.
Vervolgens wordt geconcludeerd dat niet duidelijk is of en waarom de gekozen maatregelen/activiteiten de beste zijn om de doestellingen te realiseren.
Wij herkennen deze constatering ten dele en willen hierbij graag een verduidelijking geven. De PSEB’s zijn beleidsplannen: deze plannen zijn het eindstation van intensieve beleidsprocessen waarin evaluaties worden gemaakt,
doelstellingen worden geformuleerd en maatregelen/activiteiten worden
geformuleerd, afgewogen en tot slot gekozen. Bij deze processen is er nauwe
samenspraak met de doelgroepen: in die consultaties en overleggen worden
doelstellingen en maatregelen besproken en afgewogen. De PSEB’s geven de
uitkomsten van deze beleidsprocessen weer, maar niet alle processen en
afwegingen op de weg ernaartoe. Opname van die zaken in PSEB’s zou leiden tot zeer omvangrijke documenten, waarbij het gevaar dreigt dat het
doel/de kern van de materie (wat zijn de sociaal-economische problemen en
hoe gaan we die oplossen?) verdrongen wordt door de weg ernaartoe.
Aanbevelingen
Met betrekking tot Projecten en Maatregelen doet u twee aanbevelingen:
- Breng op gesystematiseerde wijze de succes- en faalfactoren van projecten in kaart;
- Maak leerervaringen van individuen beschikbaar voor het leren door de
organisatie.
Beide aanbevelingen onderschrijven wij. Waar mogelijk en wenselijk zullen
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wij trachten deze aanbevelingen toe te passen in het sociaal-economische
beleid. Door toepassing van de eerste aanbeveling kan waarschijnlijk per
project duidelijker worden welke criteria van belang zijn bij de keuze voor
maatregelen/projecten/subsidies. Door het toepassen van de tweede aanbeveling kan geprobeerd worden patronen zichtbaar te maken en daarmee de kansen op succes bij nieuwe projecten te vergroten. Wel merken wij op dat het
in kaart brengen van succes- en faalfactoren met name aandacht zal krijgen
bij grotere projecten. Bij projecten/maatregelen die van (zeer) bescheiden
omvang zijn, zal veelal ook aandacht worden besteed aan dergelijke factoren, maar dit zal dan vaak meer impliciet gebeuren.

Verantwoordingsinformatie
Conclusie en aanbeveling
Met betrekking tot de verantwoording van gevoerd beleid constateert u dat
de provincie (in casu) de beleidsmedewerkers voortdurend dergelijke verantwoording aflegt aan verscheidene partijen, zoals de Europese Commissie, de
Rijksoverheid en Provinciale Staten. De verantwoordingseisen verschillen
qua vorm en inhoud. Bovendien moet de benodigde informatie soms uit verschillende systemen worden gehaald die qua opbouw en indeling van elkaar
verschillen. U concludeert dat deze pluriformiteit in verantwoordingseisen en
systemen inefficiency en onnauwkeurigheid in de hand werkt. Uw aanbeveling luidt dat een integraal systeem ontwikkeld dient te worden waaruit de
benodigde informatie ten behoeve van verantwoording, monitoring en effectiviteitanalyse op elk niveau (maatregel, project, cluster) gedestilleerd kan
worden.
Uw constatering inzake de verschillende verantwoordingseisen onderschrijven wij. Wij zijn van mening dat het verschil in verantwoordingseisen tijdrovend, inefficiënt en weinig transparant is. Deze eisen (met name die van de
Europese Commissie en de Rijksoverheid) zijn echter een gegeven waarop
de provincie weinig invloed kan uitoefenen. Ook uw conclusie ten aanzien
van de verschillende opbouw en indeling van informatiesystemen delen wij.
Momenteel bekijken wij de mogelijkheden om de verantwoordingsinformatie en –processen zoveel mogelijk te stroomlijnen. Of dit zal leiden tot de
ontwikkeling van één integraal systeem is nu nog niet duidelijk.
Mogelijkerwijs kan het stroomlijnen en beter afstemmen van de huidige systemen en processen binnen de provinciale organisatie reeds voldoende soelaas bieden om de efficiëntie en nauwkeurigheid ten aanzien van beleidsverantwoording op het gewenste niveau te brengen.
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Situatie in Zeeland
Conclusie
In het Rekenkamerrapport wordt geconcludeerd dat vele signalen voor de
economie op oranje/rood staan voor de Zeeuwse economie. Deze constatering onderschrijven wij ten dele. Het is waar dat een aantal sectoren te
maken heeft met grote bedreigingen: te denken valt aan de visserij (verder
dalend visquota, steeds minder ruimte voor de mosselsector), de industrie en
havens (stijgende energieprijzen en tot op heden geen grote containerisatie)
en de recreatie- en toerismebranche (sterke concurrentie van goedkope buitenlandse bestemmingen). Verder kampt het MKB met een lage innovatiegraad en staat de landbouwsector aan steeds meer concurrentie van buiten
Europa bloot. De provincie erkent deze uitdagingen en heeft daarom in het
PSEB 2005 – 2008 ingezet op het gericht de sterke punten binnen alle zes
deze sectoren uit te nutten. Echter, er zijn ook verscheidene indicatoren en
ontwikkelingen die in positieve richting wijzen: zo ligt het werkloosheidspercentage in Zeeland al jaren beneden het Nederlands gemiddelde. De
arbeidsmarkt in Zeeland kun ultimo 2007 als zeer krap worden gekenmerkt,
terwijl de Nederlandse situatie ‘slechts’ als krap wordt gezien (aldus data van
het CWI). Tevens springt Zeeland er positief uit ten opzichte van het landelijk beeld inzake winstgevende bedrijven: de afgelopen tien jaar zijn bedrijven in Zeeland winstgevender gebleken dan bedrijven in heel Nederland.
Ook kent Zeeland minder faillissementen dan het landelijk gemiddelde. Deze
voorbeelden en andere positieve ontwikkelingen geven aan dat uw conclusie
inzake de oranje/rode signalen voor de Zeeuwse economie een te negatief
beeld van de situatie schetst. Met deze nuancering willen wij echter niet ontkennen dat verscheidene economische sectoren wel degelijk geconfronteerd
worden met grote uitdagingen zoals hierboven reeds gesteld.
Ook stelt uw rapport dat demografische ontwikkelingen reden tot zorg
geven. Dit onderschrijven wij en om die reden is onlangs (februari 2008) een
notitie verschenen getiteld “Onverkende Paden: Uitdagingen voor de provincie Zeeland door de veranderende bevolkingsopbouw”. Die notitie gaat in op
de demografische ontwikkelingen die Zeeland staan te wachten en op de
gevolgen voor de diverse beleidsterreinen waaronder het sociaal-economische. Het volgende sociaal-economische beleidsplan zal inspelen op deze
demografische ontwikkelingen. Tevens worden in het Rekenkamerrapport
een aantal ontwikkelingen op het vlak van o.a. opleidingsniveau en arbeidsparticipatie genoemd die tot op heden negatief bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van onze provincie. Deze zaken zijn bij ons bekend
en maken – waar mogelijk en zinvol – deel uit van de huidige beleidsvorming.
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Tot slot concludeert u dat een toekomstprofiel voor Zeeland ontwikkeld dient
te worden dat aangeeft welke richting Zeeland moet opgaan. Volgens uw
rapport is het huidige beleid gericht op vrijwel alle sectoren zonder dat expliciete keuzes worden gemaakt. Wij onderschrijven het nut van het ontwikkelen van een toekomstprofiel voor onze provincie. Net zoals in de voorgaande
jaren is gebeurd, zal ook in het nieuwe sociaal-economische beleidsplan een
degelijk toekomstprofiel worden opgesteld.
Het huidige beleid is inderdaad gericht op alle sectoren die in Zeeland van
belang zijn. Dit betekent echter niet dat er geen keuzes zijn gemaakt. De
keuzes zijn niet zozeer gemaakt tussen sectoren, maar binnen sectoren. Dit
betekent dat voor iedere sector gekozen is voor de ontwikkelingsrichting die
het beste sociaal-economische perspectief biedt, uiteraard binnen de randvoorwaarden die ander beleid (zoals in het Integraal Omgevingsplan) stelt.
Zo stimuleren wij bijvoorbeeld inzake recreatie en toerisme nieuwe productmarktcombinaties en wordt in de visserijsector het zoeken naar alternatieve
vis- en schelpdierkweekmethoden gestimuleerd. Naast deze keuzes binnen
sectoren is in de afgelopen jaren ook nadrukkelijk gekozen voor een aantal
sectoroverstijgende thema’s (zoals duurzaamheid, innovatie en
scholing/arbeidsmarkt). Deze thema’s fungeren als verbindende schakels tussen sectoren: ze betreffen alle sectoren en leiden tot nieuwe verbindingen
zowel binnen als tussen sectoren.

Aanbeveling
In uw aanbeveling stelt u dat een collectief gedeeld gevoel van urgentie dient
te ontstaan. De provincie Zeeland heeft de rol om dit te organiseren en daarbij richtinggevend en agenderend op te treden. Een helder toekomstprofiel
dient voor de provincie te worden opgesteld. Volgens uw rapport dient alle
energie te worden gericht op het maken van keuzes die de economische
kracht en groei van Zeeland versterken. Als voorbeeld noemt u het op zoek
gaan naar verrassende nieuwe combinaties van partijen en investeerders.
De aanbeveling inzake “Situatie in Zeeland” nemen wij ter harte. Om tot de
nodige veranderingen te komen in de verscheidene sectoren is inderdaad een
collectief gevoel van urgentie vereist. In de afgelopen jaren is deze urgentie
reeds onderkend. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de wijze waarop het sociaal-economisch beleid tot uiting komt in andere provinciale beleidsterreinen zoals
ruimtelijke ordening en vervoer. Zo is op het gebied van ruimtelijke ordening (het Integraal Omgevingsplan) rekening gehouden met de dynamiekvariant die in het PSEB wordt gehanteerd. Op het gebied van vervoer is onder
andere besloten tot het realiseren van een tunnel bij Sluiskil. Een dergelijke
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versterking van de infrastructuur zal bijdragen aan stimulering van de
Zeeuwse economie.
Wij zullen ook de komende jaren trachten zo goed mogelijk invulling te
geven aan de rol van richtinggevend en agenderend optreden. In het nieuwe
PSEB (van 2009 t/m 2012) zal dit weer herkenbaar zijn.

Tot slot
In uw slotwoord wordt gesteld dat het overnemen van de aanbevelingen nog
geen garantie voor effectief beleid is, maar dat implementatie ervan wel het
kiezen en evalueren in termen van effectiviteit beter mogelijk maakt. De eerste zinsnede onderschrijven wij volledig. Aan hetgeen opgemerkt is in de
tweede zinsnede zal ook in het nieuwe sociaal-economische beleidsplan worden verder gewerkt. Wel dient inzake het in kaart brengen van de mate van
effectiviteit te worden opgemerkt dat er niet sprake is van een geheel kwantificeerbare 1-op-1 relatie tussen beleid en de uitwerking daarvan op de economie. Dit heeft te maken met de vele overige factoren die de stand van de
economie mede bepalen (zie de paragraaf effectiviteit), maar ook met de vrij
lange doorlooptijd die het beleid nodig heeft alvorens effecten te bewerkstelligen in de economie. Zo is men het erover eens dat innovatie op de lange
termijn een positieve invloed heeft op economische ontwikkeling, maar de
exacte mate waarin beleidsmaatregelen op het vlak van innovatie bijdragen
aan de versterking van de economie is zeer moeilijk vast te stellen. Dit geldt
overigens niet alleen op regionaal niveau, maar ook op nationaal niveau.

Ter afsluiting van deze brief delen wij u mee dat we overwegen om de drie
deskundigen op het gebied van regionale economie die u heeft geraadpleegd
in het kader van uw onderzoek te consulteren voor ons nieuwe sociaal-economische beleidsplan. Door middel van uw aanbevelingen inzake kansen
voor de Zeeuwse economie kan ons beleid waarschijnlijk nog verder worden
geoptimaliseerd.

Samenvatting
De effectiviteit van het werkgelegenheidsbeleid en in bredere zin het sociaaleconomisch beleid is moeilijk te meten. Vanuit die constatering zijn door de
Rekenkamer aanbevelingen gedaan die wij in grote lijnen kunnen onderschrijven. Deels zijn de aanbevelingen al in vigerend beleid herkenbaar. In
het nieuwe sociaal-economische beleidsplan zal dat nog meer het geval zijn.
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5

Nawoord

Het College van Gedeputeerde Staten geeft in haar bestuurlijke reactie aan
dat het rapport nuttige aanbevelingen bevat voor de optimalisering van het
werkgelegenheidsbeleid en in bredere zin het sociaal-economisch beleid.
Tevens geven zij aan de door ons geraadpleegde deskundigen eveneens te
consulteren. Met genoegen heeft de Rekenkamer kennisgenomen van deze
reactie. In dit nawoord willen we op enige punten uit het rapport nader
inzoomen en we geven per aanbeveling de reactie van het College en de kern
van ons nawoord.
Gedeputeerde Staten merken voorafgaande aan hun reactie op de conclusies
en aanbevelingen op dat zij op het vlak van transparantie inzake effectiviteit
en de daaruit voortvloeiende maatregelen zullen voortgaan op de ingeslagen
weg. Die constatering duiden wij positief. De daarbij geplaatste kanttekening
beschouwen wij in dat verband als een vanzelfsprekende. Ook de
Rekenkamer is zich bewust van de weerbarstige en tot op zekere hoogte wisselende context waarbinnen het sociaal-economisch beleid gestalte moet krijgen. Niettemin mag die wetenschap geen excuus vormen om op voorhand in
te leveren op de concretisering en realisatie van goede voornemens; wil je
iets bereiken dan zul je daaraan constant en met grote inzet moeten werken.
De Rekenkamer houdt het provinciaal bestuur een spiegel voor die beoogt
een bijdrage te leveren aan een beter functioneren. Dat levert geen direct of
vastomlijnd eindresultaat op maar is vooral een proces; aldus moeten de aanbevelingen worden verstaan.

Het meten van effectiviteit
Het economisch beleid wordt door zoveel meer bepaald dan enkel provinciale interventies. In haar bestuurlijke reactie geeft het College aan, dat het
daarom niet mogelijk is om een kwantificeerbare effectrelatie te leggen tussen het provinciaal sociaal-economisch beleid en economische ontwikkelingen. In haar reactie geeft het College aan onze opmerking met betrekking tot
het beter kwantificeren van doelstellingen op het niveau van de PSEB’s niet
te kunnen plaatsen. In de bijlage van het rapport wordt daar uitgebreider op
ingegaan.
Een voorbeeld van het niet kwantificeren van doelstellingen is: De hoofddoelstelling uit het PSEB 1998 – 2002 (“een evenwichtige groei en een
duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse economie”) is weinig specifiek en
meetbaar. Wat betreft de “evenwichtige groei” worden wel enkele effectmaten genoemd die meetbaar zijn, maar er worden geen aantallen of minimum-
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eisen genoemd. De genoemde effectmaten zijn:
- “de productiestructuur van Zeeland tendeert meer naar de landelijke.” Dit
is te meten, maar er worden geen minimumaantallen/eisen genoemd.
- “op de arbeidsmarkt wordt de discrepantie tussen vraag en aanbod verder
teruggebracht naar een meer aanvaardbaar niveau.” Het terugbrengen is
meetbaar, maar niet duidelijk is wat een “meer aanvaardbaar niveau” is.
- “Alle regio’s geven een zo groot mogelijke bijdrage aan het regionaal product.” De term “zo groot mogelijk” is noch specifiek noch meetbaar.
De rol van de provincie op dit terrein is gericht op het scheppen van voorwaarden om een gunstige economische ontwikkeling mogelijk te maken en
deze te stimuleren. Jaarlijks reserveert de provincie middelen voor economische stimuleringsmaatregelen. In de programmabegroting 2008 is dit zo’n 20
miljoen euro. Dit financieel belang – versterkt door het feit dat de provincie
geen wettelijke, vastomlijnde taak heeft op het terrein van economie – maakt
het naar onze mening alleen maar noodzakelijker om zicht te hebben en te
krijgen op effectieve beleidsinterventies. Zonder zicht op de effectiviteit van
een beleidsinterventie (de relatie tussen de stimuleringsmaatregel en sociaaleconomische ontwikkelingen) kunnen vraagtekens geplaatst worden bij het
nut en de noodzaak van diezelfde beleidsinterventie. In het onderzoek constateren wij dat de provincie slechts in beperkte mate expliciteert op welke
wijze een concrete maatregel bijdraagt aan het provinciaal sociaal-economisch beleid. In haar bestuurlijke reactie geeft het College aan, dat het beleid
de slotsom is van een proces, waarbij na consultaties en overleggen afwegingen worden gemaakt. Het expliciteren van processen en afwegingen leidt
naar de mening van het College tot een te omvangrijk plan. Aan maatregelen
liggen veronderstellingen ten grondslag. Veronderstellingen over de werking
van de specifieke maatregel. Voor de transparantie, maar zeker ook vanuit
het oogpunt van controle door Provinciale Staten, is het echter van belang
dat aangegeven wordt vanuit welke veronderstellingen gewerkt wordt en op
welke feiten deze veronderstellingen gebaseerd zijn. Wanneer dit niet
gebeurt wordt beleidsvorming een black box waarbij de keuze voor stimuleringsmaatregelen een resultante is van gesprekken met belanghebbenden in
plaats van de doelstellingen van het provinciaal sociaal-economisch beleid.
Toekomstprofiel
De reactie van het College op het kiezen van een duidelijk toekomstprofiel
hangt waarschijnlijk hiermee samen. Het College geeft aan dat gekozen is
voor alle sectoren en enkele sectoroverstijgende thema’s zoals onder meer
duurzaamheid en innovatie. Keuzes worden gemaakt binnen de sectoren. Dit
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is naar onze mening geen duidelijk toekomstprofiel. Het College deelt onze
conclusie dat een collectief gevoel van urgentie vereist is om tot verandering
te komen. Tegelijk nuanceert het College onze conclusie dat de signalen voor
de Zeeuwse economie op oranje/rood staan omdat er ook positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn. De feiten zoals we die naar voren brengen in ons
rapport rechtvaardigen naar onze mening wel degelijk een dergelijke conclusie. Zeeland staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om een collectief gevoel van urgentie en een duidelijk toekomstprofiel waarin keuzes
gemaakt worden. De oranje/rode signalen voor de Zeeuwse economie vormen daarbij de basis.

In het schema op de volgende pagina hebben we de aanbevelingen, de reactie van GS en de kern van ons nawoord verwoord.
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Aanbeveling

Reactie GS

1. Stel reeds bij het opstellen van
beleidsplannen vast op welke manier
de effectiviteit gemeten gaat worden,
welke informatie hiervoor nodig is en
hoe deze informatie verkregen kan
worden.

Binnen de beperkingen die de ceterisparibus problematiek met zich meebrengt, zullen wij trachten in toenemende mate aandacht te besteden aan
de relatie tussen sociaal-economische
ontwikkelingen en het te
voeren/gevoerde beleid.

3. Ontwikkel een integraal systeem
waaruit de benodigde informatie ten
behoeve van verantwoording, monitoring en effectiviteitsanalyse op elk
niveau (maatregel, project, cluster)
gedestilleerd kan worden.

Momenteel bekijken wij de mogelijkheden om de verantwoordingsinformatie en –processen zoveel mogelijk te
stroomlijnen. Of dit zal leiden tot de
ontwikkeling van één integraal systeem is nu nog niet duidelijk.
Mogelijkerwijs kan het beter stroomlijnen en beter afstemmen van de huidige systemen en processen binnen de
provinciale organisatie reeds voldoende soelaas bieden om de efficiëntie en
nauwkeurigheid ten aanzien van
beleidsverantwoording op het gewenste niveau te brengen.

Nawoord

Het is de Rekenkamer niet helder wat
u hier concreet toezegt. Ook binnen de
bestaande beperkingen is het mogelijk
om ontwikkelingen met beleid te verbinden. In “toenemende mate trachten
aandacht besteden” is vaag.

2. Projecten en maatregelen:
Beide aanbevelingen onderschrijven
a. Breng op gesystematiseerde wijze wij.
de succes- en faalfactoren van
projecten in kaart;
b. Maak leerervaringen van individuen beschikbaar voor het leren
door de organisatie.

n.v.t.

4. Organiseer en zet in op een collectief gedeeld gevoel van urgentie.
Stel een helder toekomstprofiel van
Zeeland op.

U deelt onze noodzaak tot een collectief gedeeld gevoel van urgentie maar
u deelt onze conclusie ten aanzien van
het op oranje/rood staan van seinen
niet. Dit is innerlijk tegenstrijdig.

De situatie inzake “Situatie in
Zeeland” nemen wij ter harte. De conclusie ten aanzien van het op
oranje/rood staan van signalen voor de
Zeeuwse economie wordt niet gedeeld.

Het initiatief van het College is positief. Wij bevelen Provinciale Staten
aan afspraken te maken met
Gedeputeerde Staten over de doelstellingen, termijnen en criteria die bij dit
voornemen gehanteerd worden.

In zijn bestuurlijke reactie heeft het College aangegeven dat er reeds initiatieven worden ondernomen om het werkgelegenheidsbeleid verder te optimaliseren. We vertrouwen erop dat het rapport en de implementatie van onze
aanbevelingen zal bijdragen aan een verdere verbetering van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het werkgelegenheidsbeleid en in bredere zin
het sociaal-economisch beleid. Van onze kant zullen we dit onderwerp met
belangstelling blijven volgen.
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Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording
1.1 Werkwijze
1.1.1 Het meten van effectiviteit
Om de effectiviteit van beleid te meten is het van belang dat de beleidsdoelstellingen (in de vorm van resultaten/output/effecten) meetbaar zijn geformuleerd. Het beleid is effectief indien deze doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden én het realiseren ervan het gevolg is van het gevoerde beleid
(en niet van andere factoren). Om dit vast te stellen is een onderzoeksopzet
vereist waarbij zowel een voor- als een nameting wordt gehouden en waarbij
gewerkt wordt met een experimentele en een controlegroep15. Deze opzet is
voor dit onderzoek niet haalbaar. Een voor- en nameting is voor werkgelegenheidscijfers wel mogelijk, maar het construeren van een experimentele en
een controlegroep is zeer lastig te realiseren. Er zou dan een vergelijking met
één of meer regio’s/provincies plaats dienen te vinden, waarbij als voorwaarde geldt dat de regio’s/provincies die als vergelijking dienen op alle aspecten
die van invloed kunnen zijn op de werkgelegenheid vergelijkbaar zijn met
Zeeland, behalve ten aanzien van het beleid. Dergelijke regio’s zijn zeer
waarschijnlijk niet te construeren. Er is daarom gekozen voor een andere
opzet die een plausibele indruk geeft van de effectiviteit van het beleid.

Het provinciaal sociaal-economisch beleid is voorwaardenscheppend. Dit
betekent dat de provincie via een initiërende, coördinerende, regisserende
en/of faciliterende rol voorwaarden wil scheppen die maken dat andere partijen de feitelijke groei van de economie/werkgelegenheid realiseren. De
invloed van het provinciaal beleid op de groei van de economie/werkgelegenheid is dus indirect. Daarbij komt dat de groei van de economie/werkgelegenheid van vele factoren afhankelijk is en slechts voor een beperkt deel
van de voorwaarden die de provincie creëert. Dit maakt echter niet dat de
effectiviteit van het beleid niet gemeten kan worden. Er kan ten minste gekeken worden naar:
- of de beleidsdoelstellingen voldoen aan de voorwaarden voor effectief
beleid, dat wil zeggen of zij specifiek, meetbaar, afgestemd, realistisch,
tijdgebonden en consistent (SMART + C) zijn geformuleerd;
- of de beoogde voorwaarden/ doelen daadwerkelijk gerealiseerd zijn;
- in hoeverre de gecreëerde voorwaarden adequaat benut worden.
De eerste twee aspecten zijn onderzocht door het toetsen van drie PSEB’s
15
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In de experimentele groep worden de werkgelegenheidscijfers gemeten zoals deze zich ontwikkelen met het beleid als één van de invloedsfactoren. In de controlegroep worden de
werkgelegenheidscijfers gemeten in een situatie waarbij de provincie geen beleid voert.

aan normen voor effectief beleid. Het derde aspect vraagt om een uitgebreider onderzoek dan binnen dit bestek haalbaar is en is daarom beperkt tot het
beantwoorden van de vraag in hoeverre de provincie zelf controleert/monitort of de gecreëerde voorwaarden adequaat benut worden. Naast deze
beleidsanalyse is op macroniveau de ontwikkeling van de werkgelegenheid
en economische groei en kracht in Zeeland geanalyseerd en vergeleken met
de ontwikkeling daarvan in Nederland. Op basis van deze ontwikkeling kan
geen (in-)effectiviteit van het provinciaal werkgelegenheidsbeleid worden
aangetoond, omdat zoals gezegd vele andere factoren hierop ook van invloed
zijn. Wel kan op basis van deze cijfers worden vastgesteld of deze ontwikkeling gewenst is, of ingrijpen nodig is en, in combinatie met de analyse van
het in de afgelopen jaren gevoerde beleid van de provincie, welke rol de provincie hierin kan spelen.
1.1.2 Methode van onderzoek
Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen:
1. Het opstellen van een arbeidsmarktschets van de provincie Zeeland, inclusief een vergelijkende analyse van de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Zeeland en in geheel Nederland.
2. Een analyse van drie PSEB’s en van effectrapportages.
3. Een analyse van 45 maatregelen.
4. Interviews met vier medewerkers van de provincie Zeeland.
5. Een bijeenkomst met experts gericht op het nader duiden van de uitkomsten en het doen van aanbevelingen voor kansen voor het toekomstige
Zeeuwse sociaal-economische beleid.

Ad. 1. Arbeidsmarktschets Zeeland
Deze schets dient ter beantwoording van de eerste aanvullende vraag en als
kader voor het beantwoorden van de hoofdvraag.
De werkgelegenheidsontwikkeling in de periode 1997 – 2006 in Zeeland is
vergeleken met die in geheel Nederland. Er is voor tien te onderscheiden
subsectoren berekend welk percentage van de werkgelegenheidsverandering
in Zeeland verklaard wordt vanuit de landelijke trend en welk percentage
regiospecifiek is. De te onderscheiden subsectoren zijn: landbouw, visserij,
kweekvis, chemische industrie, overige industrie, detailhandel, vervoer over
water, dienstverlening voor het vervoer, horeca, recreatie en toerisme.
Naast cijfers over de werkgelegenheid omvat de arbeidsmarktschets gegevens over de bevolkingssamenstelling, migratie, de beroepsbevolking,
arbeidsparticipatie, werkloosheid, vacatures en economische groei.
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Ad. 2. Een analyse van drie PSEB’s en van effectrapportages
De provincie noemt haar taak voorwaardenscheppend: dus niet gericht op
het direct creëren van werkgelegenheid/banen, maar gericht op het creëren
van voorwaarden die andere partijen faciliteren in het scheppen van werkgelegenheid. Het scheppen van voorwaarden is niet voldoende om het beoogde
effect (groei van de werkgelegenheid) te sorteren. Daarom is ten eerste
onderzocht in hoeverre de provincie zelf controleert/monitort of de gecreëerde voorwaarden adequaat benut worden.

Voor de effectrapportages over het sociaal-economisch beleid is de kwaliteit
beoordeeld door deze te scoren op basis van de Maryland Scientific Methods
Scale16 SMS-schaal. Deze schaal kent een score toe op basis van de opzet
van een onderzoek:
- Score 1: De samenhang tussen een beleidsmaatregel en werkgelegenheid
op een bepaald tijdstip, gemeten nadat de maatregel is ingevoerd;
- Score 2: Werkgelegenheid voor en na de invoering van een beleidsmaatregel gemeten, zonder (vergelijkbare) controlegroep;
- Score 3: Werkgelegenheid voor en na invoering van een beleidsmaatregel
gemeten in een experimentele en een vergelijkbare controlegroep (quasiexperimenteel design);
- Score 4: Werkgelegenheid voor en na invoering van een beleidsmaatregel
gemeten in meer experimentele en controlegroepen, gecontroleerd voor
andere variabelen die werkgelegenheid kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld
door matching of statische variabelen);
- Score 5: Werkgelegenheid voor en na invoering van een beleidsmaatregel
gemeten waarbij groepen at random al dan niet een maatregel krijgen toegekend (experimenteel design).
Een effectonderzoek met een score van minder dan 3 is onvoldoende om uitspraken te doen over de effectiviteit van beleid. Er bleek uiteindelijk één
effectrapportage beschikbaar te zijn.

Vervolgens zijn drie Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplannen
(PSEB’s) getoetst aan een normenkader. Het betreft de drie PSEB’s die de
periode 1997 – 2006 bestrijken dan wel waarvan het effect zich sorteert tussen 1997 en 2006: PSEB 1993 – 1997, PSEB 1998 – 2002, PSEB 2005 –
2008.
De opzet van een PSEB is globaal als volgt: eerst wordt de hoofdlijn van het
totale sociaal-economische beleid gegeven; vervolgens wordt voor een aantal
onderscheiden bedrijvenclusters/sectoren het beleid uiteengezet, waarna een
16
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(Farrington et all. 2002) De hoogte van de score op deze schaal (lopend van 1 tot 5) staat
voor de methodologische kwaliteit van het effect-onderzoek en geeft aan in hoeverre er
echt een oorzakelijk verband tussen factoren is vastgesteld (score 5) dan wel het tegelijkertijd optreden van twee factoren (correlatie, score 1).

aantal projecten per cluster/sector wordt beschreven, en daarbinnen weer een
aantal activiteiten. Onze analyse heeft zich beperkt tot een analyse op het
niveau van het totale PSEB en van de clusters/sectoren. Projecten en activiteiten worden in hun totaliteit beschouwd en ter illustratie van bevindingen
genoemd.

In het normenkader staat het “SMART + C”-concept centraal. Om ex ante te
beoordelen of beleid effectief zal zijn, worden doelstellingen vaak getoetst
aan het zogenoemde “SMART”-concept. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel/afgestemd, realisatisch, tijdgebonden. Deze begrippen staan
in tabel 1.1. omschreven. Soms wordt hieraan nog de letter “C” toegevoegd.
Deze staat voor consistent: het ene doel mag het andere niet uitsluiten. Ook
aan dit criterium zijn de PSEB’s getoetst.
Ook voor de ex-postevaluatie van de PSEB’s 1993 – 1997 en 1998 – 2002 is
toetsing aan het “SMART + C”-concept mogelijk, omdat dit achteraf inzicht
geeft in de mate waarin het plausibel is dat het beleid effectief is geweest.
Tabel 1.1. Omschrijving SMART-begrippen17
SMART

Specifiek
Meetbaar

Afgestemd

Realistisch

Tijdgebonden

Omschrijving

Doelen moeten concreet zijn geformuleerd: welke prestaties en effecten
worden beoogd c.q. welke doelengroepen (zo die er zijn) moeten worden bereikt?
Het bereiken van doelen moet kunnen worden gemeten; eenduidige
definiëring van begrippen is vereist. Vaak is ook een nulmeting nodig.
Beleidsdoelen moeten in ieder geval zijn afgestemd met de relevante
actoren (bijvoorbeeld Tweede Kamer, uitvoerders).
Doelen moeten zodanig zijn gekozen dat ze realiseerbaar zijn onder alle
plausibele omstandigheden (exogene variabelen en beleidsmaatregelen).
Er moet een datum zijn vastgelegd waarop het einddoel moet zijn
bereikt; bij langlopende projecten kunnen ook tussendoelen en bijbehorende data van belang zijn.

Het normenkader bestond uit de volgende vragen:
- Wat is de visie van waaruit het beleid is geformuleerd? Is er een profielschets van toekomstig Zeeland?
- Is er een conceptueel model, SWOT-analyse?
- Zijn de plannen onderbouwd door middel van probleemanalyses?
- Wat zijn de doelen/ beleidsvoornemens?
- Waarop zijn de doelen gericht: direct op de werkgelegenheid, op het
scheppen van voorwaarden ten behoeve van de werkgelegenheid of op

17

Bron: Algemene Rekenkamer 2005; “Handleiding onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid”.
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andere aspecten?
- Zijn de doelen/ beleidsvoornemens SMART + C geformuleerd? Blijkt uit
de plannen van de maatregelen welke resultaten en effecten beoogd worden?
- Hoe worden doelgroepen bereikt?
- Hoe wordt de voortgang van beleidsvoornemens bewaakt?
- Is er al een evaluatie van het beleid met daarin aangegeven wat de resultaten en effecten zijn?
- Is in de evaluatie duidelijk gemaakt hoe de opbrengsten zich verhouden
tot de kosten (doelmatigheid)?

Ad. 3. Analyse maatregelen
Uit de jaren 1997, 2001 en 2005 (één per PSEB) zijn 15 maatregelen geanalyseerd en alle GS-besluitenlijsten in het kader van het PSEB in dat jaar
geïnventariseerd. Het doel hiervan was na te gaan op welke wijze de provincie op een concreet niveau invulling geeft aan het beleid en op welke wijze
het beleid en de maatregelen samenhangen.
De maatregelen zijn op de volgende aspecten bezien:
- Bevat het voorstel een onderbouwing waarom het bijdraagt aan een
beleidsdoelstelling?
- Is in het voorstel het doel van de maatregel omschreven?
- Is in het voorstel beschreven welke prestaties met de maatregel worden
geleverd?
- Is in het voorstel beschreven welke effecten beoogd worden met de maatregel?
- Is in het voorstel de doelgroep van de maatregel benoemd?
- Controleert de provincie per maatregel of de prestaties geleverd zijn?
- Is er een aantoonbare evaluatie van de gerealiseerde effecten op maatregel
dan wel programmaniveau?

Ad. 4. Interviews
Met vier ambtenaren van de provincie zijn interviews gehouden met als doel
nader inzicht te krijgen in de bevindingen met betrekking tot de PSEB’s en
analyse op microniveau, en in de werkwijze van de provincie met betrekking
tot het opstellen, uitvoeren, monitoren/evalueren van het beleid.

De geïnterviewden zijn:
- dhr. ir. A. Peters, senior beleidsmedewerker recreatie en toerisme
- mevr. drs. J.M.J. Hoffius, coördinator economisch sectorbeleid
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- mevr. mr. M.J.H.M. van Groeningen, beleidsmedewerker arbeidsmarkt
- dhr. mr. P.J. Filius, coördinator economie

Ad. 5. Expertmeeting
Deze bijeenkomst met drie experts op het gebied van regionale economie en
met specifieke kennis van Zeeland kende een tweeledig doel:
1. Het nader duiden/ verklaren van de bevindingen uit de arbeidsmarktschets
en de analyse van de PSEB’s;
2. Het kijken naar de toekomst:
a. Welke kansen liggen er voor het beleid?
b. Op welke wijze kan de effectiviteit worden verhoogd?

De experts waren:
- Prof. Dr. Frans Boekema, hoogleraar Economische Geografie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en universitair docent Regionale
Economie aan de Universiteit van Tilburg;
- Drs. John Dagevos, senior onderzoeker bij Telos (Brabants Centrum voor
Duurzaamheidsvraagstukken en commissaris bij de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij; en
- Prof. Dr. Arie van der Zwan, emeritus hoogleraar Commerciële Economie
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1.2 Afbakening van het onderzoek

Op enkele fronten is het onderzoek ingeperkt:
1. De doelen van de PSEB’s zijn vaak gericht op meer dan alleen de werkgelegenheid. Andere doelen betreffen bijvoorbeeld duurzaamheid en leefbaarheid. In dit onderzoek wordt bij de analyse van uitkomsten/ output
alleen naar de werkgelegenheid (aantallen werkenden) gekeken. Bij de
analyse van de opzet/ structuur PSEB’s worden wel alle doelen/ beleidsvoornemens meegenomen. Aan de doelen die direct dan wel indirect
gericht zijn op de werkgelegenheid wordt apart aandacht besteed. Onder
indirecte doelen verstaan we doelen gericht op factoren die het zogenoemde productiemilieu of vestigingsklimaat vormen. Deze zijn voor de groei
van de economie (en de werkgelegenheid) in een regio van groot belang18
en bestaat uit factoren als:
a. Beschikbaarheid en kwaliteit van de factor arbeid
b. Beschikbaarheid, kwaliteit en prijs van bedrijventerreinen en bedrijfsruimten

18

TELOS: De duurzaamheidsbalans van Brabant 2006, De verantwoording, p. 173.
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c. Aanwezigheid van kennisinstellingen
d. Bereikbaarheid van bedrijvenlocaties; infrastructuur (weg, rail, water,
lucht, ICT)
e. De aanwezigheid van andere bedrijvigheid
f. Het woon- en leefklimaat
g. Politiek-bestuurlijk klimaat (procedures, milieuvoorschriften, belastingen, subsidies, etc.)
Overigens is de aantrekkelijkheid van deze factoren relatief. Een regio
kan goed scoren op alle factoren, maar als aangrenzende regio’s beter scoren dan kan de economische groei achterblijven bij deze regio’s.
2. Van de aan de PSEB’s ten grondslagliggende theorieën en/ of onderzoeken (bijvoorbeeld in de vorm van een SWOT-analyse) is aangenomen dat
deze juist zijn. Deze zijn niet onderzocht. Hetzelfde geldt voor de probleemanalyses bij de clusters/ sectoren.
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Bijlage 2: Sociaal-economische
ontwikkeling Zeeland
2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de sociaal-economische en demografische ontwikkeling van Zeeland geschetst in relatie tot de ontwikkeling van geheel
Nederland19. Gekeken wordt naar de ontwikkeling van de (beroeps)bevolking, migratie, arbeidsparticipatie, werkloosheid, vacatures, economische
groei en werkgelegenheid. De gegevens zijn afkomstig van het CBS tenzij
anders is vermeld.

2.2 Bevolking

De omvang van de Zeeuwse bevolking is tussen 1997 en 2006 met 3,2%
gegroeid, van ruim 368.000 naar 380.000 inwoners (tabel 2.1.). De
Nederlandse bevolking groeide in die periode met 4,9%. Zowel in Zeeland
als in Nederland is sprake van een toename van het aandeel 65-plussers. De
stijging in Zeeland verschilt niet van het landelijk gemiddelde, maar het percentage 65-plussers is in Zeeland wel bijna drie procentpunt hoger dan in
Nederland. Het aandeel jongeren (jonger dan 20 jaar) is in deze periode heel
licht gedaald en in Nederland gelijk gebleven.

Tabel 2.1. Leeftijdssamenstelling Zeeland en Nederland in 1997 en 2006
Jonger dan 20 jaar
20 tot 35 jaar
35 tot 65 jaar
65 jaar en ouder
Aantal inwoners

1997

24,40%
20,70%
38,80%
16,10%
368.426

Zeeland

2006

23,90%
16,20%
42,90%
17,10%
380.186

1997

24,30%
23,40%
38,90%
13,40%
15.567.107

Nederland
2006

24,30%
18,90%
42,50%
14,30%
16.334.210

In figuur 2.1.a en b staat een gedetailleerder beeld van de leeftijdsontwikkeling van de Zeeuwse en de Nederlandse bevolking. De patronen verschillen
weinig van elkaar. Zowel voor Zeeland als voor Nederland valt vooral de
relatief sterke afname van het aantal 20-35-jarigen en de sterke toename van
het aantal 55-65-jarigen op. Het verschil tussen Zeeland en Nederland in
2006 is met name het relatief lage aantal 20-30-jarigen in Zeeland en het
19

In het vervolg van deze rapportage wordt steeds term “Nederland” gebruikt. Hiermee wordt
Nederland inclusief Zeeland bedoeld.
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Figuur 2.1.a. Bevolking naar leeftijd in Zeeland

Figuur 2.1.b. Bevolking naar leeftijd in Nederland

50

relatief hoge aantal 60-65-jarigen. In 1997 bestond het verschil met betrekking tot de 60-65-jarigen ook al, maar het verschil in 20-30-jarigen nog niet.

In figuur 2.2. staat het binnenlandse migratiesaldo, te weten het verschil tussen het aantal vanuit andere Nederlandse provincies naar Zeeland verhuisde
personen minus het aantal uit Zeeland naar andere Nederlandse provincies
vertrokken personen. Dit saldo fluctueert door de jaren heen. Van 1997 tot
1999 en in 2002 en 2003 vertrokken er meer mensen dan dat er binnenkwamen, in 2000, 2001, 2004 en 2005 is de instroom groter dan het vertrek. Na
2000 loopt de lijn parallel met de ontwikkeling van de economische groei

Figuur 2.2. Binnenlands migratiesaldo Zeeland

(zie figuur 2.10): naarmate deze groter is, vertrekken er relatief minder mensen uit Zeeland. Echter vóór 2000 vertrokken er relatief veel mensen bij een
hoge economische groei.

Veelzeggender is echter figuur 2.3. Daar is het migratiesaldo uitgesplitst naar
leeftijdsklassen. Dan blijkt dat het de 15-25-jarigen zijn die Zeeland massaal
verlaten. Het saldo varieert van –800 tot –1.700 per jaar. Deze groep is het
meest bepalend voor het totale migratiesaldo (figuur 2.2.): de vorm van
beide lijnen is vrijwel gelijk. Bij de leeftijdsgroep daar net boven (25-29jarigen) is tot 2000 ook sprake van een negatief saldo, maar vanaf 2001 is
het aantal dat vertrekt kleiner dan het aantal dat zich vestigt in Zeeland.
Tot en met 2001 zijn het de 55-65-jarigen met het grootste vestigingsoverschot en vanaf 2002 de 30-45-jarigen. Wanneer de cijfers gerelateerd worden
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Figuur 2.3. Binnenlands migratiesaldo naar leeftijdsklasse 1997 – 2006

aan de omvang van de bevolking in de betreffende leeftijdsklasse is het
(relatieve) migratiesaldo van de 30-45-jarigen pas vanaf 2006 hoger dan van
de 55-65-jarigen.

2.3 Beroepsbevolking, werkloosheid, participatie

De omvang van de Zeeuwse beroepsbevolking is tussen 1997 en 2006
gegroeid van 155.000 naar 163.000, een toename van 5,2% (zie tabel 2.2.).
De totale Nederlandse groei is met 9,6% bijna twee maal zo groot.

Tabel 2.2. Beroepsbevolking, arbeidsparticipatie, werkloosheid en percentage hoger opgeleiden in Zeeland en Nederland, 1997 en 2006
1997
Beroepsbevolking (x 1.000)
155
Netto arbeidsparticipatie
60,4%
Werkloosheid
6,6%
Percentage hoger opgeleiden 16,2%

Zeeland

2006
163
63,6%
4,4%
24,1%

1997
6.831
60,4%
6,6%
25,3%

Nederland
2006
7.485
64,5%
6,5%
31,3%

De arbeidsparticipatie in Zeeland is ongeveer gelijk aan die in Nederland
(60% in 1997 en 64% in 2006). Er is wel verschil naar sekse (zie figuur
2.4.): de participatie van vrouwen is in Zeeland gemiddeld zo’n 4 procentpunt lager dan in Nederland.
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Figuur 2.4. Netto participatiegraad

De werkloosheid is in Zeeland sterker gedaald dan in Nederland. In 1997
was het percentage 6,6% in beide gebieden. Tot 2001 was er sprake van een
daling die in Nederland iets sterker was dan in Zeeland (zie figuur 2.5.).
Vanaf 2002, toen de werkloosheid weer begon toe te nemen, is het werkloosheidspercentage in Zeeland 1 tot 2 procentpunt lager dan in Nederland.
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Figuur 2.5. Werkloosheidspercentage

Het deel van de beroepsbevolking met minimaal een opleiding op hboniveau is zowel in Zeeland als in Nederland gestaag toegenomen tussen
1997 en 2006 (tabel 2.2. en figuur 2.6.). De toename in Zeeland is iets groter
(van 16% naar 24%) dan in Nederland (van 25% naar 31%), maar het aandeel hoger opgeleiden blijft in Zeeland zo’n 7 procentpunt lager dan gemiddeld in Nederland.
Figuur 2.6. Percentage hoger opgeleiden
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2.4 Vacatures

Het gemiddeld aantal openstaande vacatures in Zeeland is tussen 2000 en
2004 gedaald van 2.200 naar 1.500. In heel Nederland was de daling in deze
periode nog iets sterker. In figuur 2.7. staat de vacaturegraad (het aantal
vacatures per 1.000 bezette banen). De ontwikkeling van dit cijfer verschilt
aanzienlijk tussen Zeeland en Nederland. In Nederland daalt de vacaturegraad tussen 2000 en 2003, gevolgd door een stijging in 2004. In Zeeland
stijgt de vacaturegraad tot 2002 licht gevolgd door een halvering in 2003.
Figuur 2.7. Vacaturegraad 20

Het percentage moeilijk vervulbare vacatures21 is zowel in Zeeland als in
Nederland sterk gedaald tussen 2000 en 2004 (zie figuur 2.8.). In Zeeland
was in 2000 bijna 70% van de vacatures moeilijk vervulbaar; in 2004 was dit
13%. De daling in geheel Nederland was iets minder sterk (van 50% naar
17%). In 2006 is het percentage echter weer aanzienlijk hoger. In Zeeland
ligt dit met 37% weer op het niveau van 2003. In Nederland (31%) is het
percentage hoger dan het vanaf 2002 is geweest.

Aantal vacatures per 1.000 banen. Peildatum vacatures: 30 september; peildatum aantal
banen: 31 december van elk jaar.
21 Dit is een subjectieve maat. Het gaat om vacatures die door de werkgever als moeilijk vervulbaar worden gekwantificeerd (CBS, vacature-enquête).
20
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Figuur 2.8. Percentage moeilijk vervulbare vacatures

Net als het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking is ook het aandeel vacatures voor hoger opgeleiden in Zeeland tot en met 2003 lager dan
gemiddeld in Nederland (figuur 2.9.). Over de jaren 2004 en 2005 zijn geen
cijfers beschikbaar, maar in 2006 is in Zeeland het percentage sterk gestegen
ten opzichte van de jaren ervoor: 37% van alle vacatures in Zeeland is in dat
jaar voor hoger opgeleiden. In Nederland is deze stijging veel minder sterk;
met 32% is het aandeel nu lager dan in Zeeland.
Figuur 2.9. Percentage vacatures voor hoger opgeleiden22

22
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Cijfers voor 2004 en 2005 zijn niet bekend.

2.5 Economische groei

Het CBS presenteert de economische groei als de groei (ten opzichte van een
jaar eerder) van het bruto binnenlands product (bbp), dat bestaat uit de consumptieve bestedingen van huishoudens, de comsumptieve bestedingen van
de overheid, investeringen in vaste activa (bruto), veranderingen in voorraden en de uitvoer. De ontwikkeling hiervan staat weergegeven in figuur 2.10.
Van 1997 tot en met 2000 groeide het bbp in Zeeland minder sterk dan in
Nederland, waarna van 2000 tot 2003 het bbp in Zeeland juist aanzienlijk
sterker groeide. Vanaf 2004 ligt de groei in Zeeland weer (iets) onder het
gemiddelde.
Figuur 2.10. Economische groei (volumemutatie bbp) 23

De Rabobankgroep monitort de economische groei en economische kracht
van veertig Nederlandse regio’s. Beide begrippen zijn samengesteld uit vier
indicatoren. De economische groei wordt bepaald op basis van de groei van:
- de winst
- de export
- de omzet
- de werkgelegenheid in het bedrijfsleven van de regio
De kracht van de economie wordt beoordeeld aan de hand van:
- de bedrijfsdynamiek: de ‘verjonging’ van het regionale bedrijfsleven,
zowel door starters als door de oprichting van nevenvestigingen door
reeds bestaande bedrijven.

23

Cijfers voor 2004 en 2005 betreffen voorlopige cijfers.
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- De productiestructuur: de mate waarin groeiende bedrijfstakken deel uitmaken van de totale bedrijfsstructuur
- De exportgerichtheid: % exporterende bedrijven
- De investeringsbereidheid van bedrijven: % bedrijven dat investeert
Vanaf 2003 wordt het ongewogen gemiddelde van groei en kracht gepresenteerd in de vorm van de economische prestatie. De score 6 is het
Nederlandse gemiddelde. In tabellen 2.3.a. en 2.3.b. staan de scores van
Zeeland.

Tabel 2.3.a. Economische groei en kracht van Zeeland 2001 – 2006 24
Jaar
Zeeuws-Vlaanderen
Overig Zeeland
Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen
Overig Zeeland
Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen
Overig Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen
Overig Zeeland

Zeeuws-Vlaanderen
Overig Zeeland
Zeeuws-Vlaanderen
Overig Zeeland
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2001

Prestatie
Score
Positie
regio
(1-40)

2002
2003
2004
2005
2006

5,9
5,7

6,03
5,75

5,56
5,41

5,19
5,47

Bron: Rabobankgroep

28
34

22
29

36
39

39
36

Groei
Score
Positie
provincie
(1-12)
5,1
6,4
5,8

6,0
6,4
6,2

6,1
5,8

6,63
5,94

6,06
5,50

5,44
6,06

9
5

Kracht
Score
Positie
provincie
(1-12)
5,5

6,0
5,3
5,6

5,8
5,6

5,44
5,56

5,06
5,31

4,94
4,88

10
11

Tabel 2.3.b. Aspecten van economische groei en kracht van Zeeland 2001 – 2006 25
Groei

Z.-Vlaanderen
Overig Zeeland

Jaar

2001

Z.-Vlaanderen
Overig Zeeland

2002

Z.-Vlaanderen
Overig Zeeland
Zeeland

2004

Z.-Vlaanderen
Overig Zeeland
Zeeland

2006

Z.-Vlaanderen
Overig Zeeland
Zeeland

2003

Z.-Vlaanderen
Overig Zeeland
Zeeland

2005

Kracht

Groei
winst

Groei
export

Groei
omzet

5,8
6,8

6,5
6,8

7,0
6,8

4,6
6,6

5,2
6,8

6,2
6,5

Groei
Prowerk Bedrijfs- ductiegelegen- dynastrucheid
miek
tuur
4,5
5,8

5,3
6,0
5,8

4,8
5,3
5,3

4,5
4,8
4,8

6,5
5,8
6,0

7,5
5,5
6,0

5,8
6,0
6,0

4,0
4,8
4,5

5,0
6,5
5,5

5,5
6,0
6,0

5,8
6,0
5,8

5,8
5,0
5,3

5,8
5,3
5,5
8,0
6,3
7,0

5,3
6,0
5,8

6,8
5,2

6,5
4,8
5,3
6,8
6,8
6,8

5,4
6,0

4,8
5,2

7,5
7,8
7,8
6,0
5,8
5,8

4,0
4,8

7,3
7,0
7,0

4,0
5,0
4,5
4,0
5,3
4,8

5,2
6,0

4,8
5,5
5,3
5,0
5,5
5,3
4,5
5,5
5,3

InvesteringExport- bereidgericht- heid van
heid bedrijven
8,0
5,6

5,3
5,3

8,0
5,8
6,5

4,0
4,3
4,5

8,0
5,8

7,8
5,8
6,3
7,3
5,8
6,3
7,3
4,8
5,5

4,0
4,0

4,0
5,0
4,8
4,0
5,0
4,8
4,0
4,0
4,0

Uit de tabellen blijkt dat de economische kracht van Zeeland zwak is en
steeds zwakker wordt. De score daalt van 5,5 in 2001 naar 4,9 in 2006.
Vooral de investeringsbereidheid van bedrijven scoort in alle jaren erg laag
(4,0) en ook de bedrijfsdynamiek is de laatste twee jaar tot onder 5 gedaald.
De exportbereidheid is de enige van de vier aspecten die de economische
kracht bepalen, met een score op of boven het gemiddelde, maar in 2006 is
deze ook lager dan 6.
De economische groei lag tot 2004 rond het Nederlands gemiddelde en in
2005 en 2006 daaronder. Hier is een duidelijk onderscheid zichtbaar tussen
Zeeuws-Vlaanderen en Overig Zeeland. De economische groei in ZeeuwsVlaanderen is na 2001 steeds gemiddeld en zelfs bovengemiddeld in 2004.
In Overig Zeeland is de score op economische groei tussen 2001 en 2006
gestaag gedaald van bovengemiddeld naar benedengemiddeld.
Van de vier aspecten die economische groei bepalen is het tot en met 2004
steeds de groei in werkgelegenheid die (het) slecht(st) scoort; vanaf 2005
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Bron: Rabobankgroep
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scoort dit aspect beter en in 2006 scoort dit aspect met 7,0 het hoogst van de
vier. De scores van de overige drie aspecten (winst-, omzet- en exportgroei)
variëren door de jaren heen.

De positie van Zeeuws-Vlaanderen en Overig Zeeland in de rangorde van de
40 onderscheiden Nederlandse regio’s is met name door de zwakke economische kracht niet hoger dan plaats 36 en 39 in 2005 en 2006.

2.6 Ontwikkeling werkgelegenheid

Tussen 1997 en 2006 is de totale werkgelegenheid in Zeeland met 7,5%
gegroeid. In diezelfde periode is de werkgelegenheid in Nederland met
14,7% gegroeid. Het verschil (zie figuur 2.11.) zit met name in het eerder
stagneren van de groei waarvan vanaf 1997 sprake was. In Zeeland stopt de
groei in 2000; in Nederland in 2002. Daarnaast is de dip (afname in werkgelegenheid) in 2004 en 2005 in Zeeland groter dan in Nederland, maar in
2006 zit ook Zeeland weer bijna op het niveau voor 2000 – 2002.

Figuur 2.11. Ontwikkeling werkgelegenheid 1997 – 2006 in Zeeland en Nederland

Het sociaal-economisch beleid is vooral gericht op de sectoren “landbouw en
visserij”, “industrie en havens” en “recreatie en toerisme” en op het “MKB”.
In figuur 2.12. en tabel 2.4. staat voor tien bedrijfsklassen die tot deze sectoren behoren de ontwikkeling van de werkgelegenheid tussen 1997 en 2006
beschreven; voor Zeeland en voor Nederland totaal.
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Figuur 2.12. Groei werkgelegenheid 1997 – 2006

Er blijkt dat de werkgelegenheidsontwikkeling in Zeeland (alleen) in de sector landbouw en visserij gunstiger (of eigenlijk: minder ongunstig) is dan in
heel Nederland. Over de gehele sector gezien is er tussen 1997 en 2006 wel
sprake van een daling in werkgelegenheid; in Zeeland echter minder sterk
dan gemiddeld in Nederland. Wel is in de kweekvis sprake van een sterke
groei in banen in Zeeland (78%), maar omdat het om een kleine bedrijfstak
gaat betreft het slechts een groei van 150 banen. In de totale L&V-sector in
Zeeland daalt het aantal banen (fte) van 12.500 naar 11.500.
In de industrie, detailhandel, het vervoer over water, de horeca en recreatie
en toerisme ontwikkelt de werkgelegenheid in Zeeland zich ongunstiger dan
in Nederland.
In de industrie daalt het aantal banen, zowel in de chemische industrie als in
de overige industriële bedrijfstakken. De daling is in Zeeland sterker (15%
respectievelijk 12%) dan in Nederland (11% respectievelijk 10%).
Voor de detailhandel geldt dat er in Zeeland sprake is van een daling van de
werkgelegenheid (-2%), terwijl in geheel Nederland een stijging is (11%).
Hetzelfde geldt voor het vervoer over water: in Zeeland daalt de werkgelegenheid in deze bedrijfstak met 15%, terwijl er in Nederland een groei is van
4%. De groei van de dienstverlening voor vervoer ligt in Zeeland vrijwel
gelijk aan de groei in Nederland (23% vs. 24%).
De horeca groeide in Zeeland met 15%, terwijl in geheel Nederland de groei
twee maal zo groot is (31%). Recreatie en toerisme groeide in Zeeland
slechts weinig minder dan in Nederland (26% vs. 31%).
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Tabel 2.4. Ontwikkeling werkgelegenheid 1997 – 2006 26
Aantal
Groeipercentage banen*
NederZeeland
Zeeland
land
1997

Landbouw
Visserij
Kweekvis
Chemische industrie
Overige industrie
Detailhandel
Vervoer over water
Dienstverlening voor vervoer
Horeca
Recreatie en toerisme

-9,4
9,3
78,2
-15,2
-12,4
-2,3
-14,9
22,9
15,3
26,2

Totaal 10 bedrijfstakken

-13,5
-37,4
22,6
-10,9
-9,8
11,1
3,8
23,8
30,7
30,7

11.830
538
193
5.470
21.756
18.564
1.485
3.101
10.445
1.767

75.149

Aantal
banen*
Zeeland
2006

Aantal
banen
Zeeland
2006 bij
landelijk
groei%

Verschil
landelijke
ontwikkeling –
feitelijke
ontwikkeling

72.749

77.259

4.510

10.718
488
344
4.640
19.068
18.139
1.263
3.811
12.048
2.230

10.228
337
237
4.875
19.627
20.618
1.542
3.839
13.647
2.309

-490
-151
-107
235
559
2.479
279
28
1.599
79

In de voorlaatste kolom van tabel 2.4. is voor Zeeland berekend hoeveel
banen er in elke bedrijfstak in 2006 zouden zijn geweest wanneer de
bedrijfstak zich had ontwikkeld volgens het landelijk groeipercentage. In de
laatste kolom staat het verschil tussen dit fictieve aantal en het werkelijke
aantal banen in 2006 weergegeven. Dit verschil bedraagt 4.510 fulltime
banen, dat wil zeggen: wanneer voor elke bedrijfstak de landelijke groeipercentages hadden gegolden, had Zeeland in 2006 4.510 banen meer gehad in
de tien bedrijfstakken.
Het totaal aantal banen in deze tien bedrijfsklassen is in Zeeland tussen 1997
en 2006 gedaald van 75.149 naar 72.749, een daling van 2.400 banen.
Wanneer de werkgelegenheid in Zeeland zich volgens de landelijke groeipercentages had ontwikkeld zou er sprake zijn geweest van een groei van het
aantal banen in deze tien bedrijfsklassen met 2.100. Met name in de horeca
en in de detailhandel zou het aantal banen in 2006 veel groter zijn geweest.
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Bron: LISA vestigingenregister

Bijlage 3: Uitkomsten PSEB-analyse

3.1 Inleiding

In deze bijlage wordt de opzet van de PSEB’s beschreven en geanalyseerd.
De beschrijving bestaat uit een feitelijke weergave van opbouw en inhoud
van het PSEB. Pas bij de analyse vindt interpretatie plaats.
De uitkomsten van de analyse wordt gerapporteerd aan de hand van vijf vragen:
1. Zijn er effectrapportages? In hoeverre monitort/ evalueert de provincie
zelf de voortgang/ effecten van het beleid?
2. In hoeverre zijn de doelen gericht op werkgelegenheidsgroei? Deze vraag
dient vooral om de ontwikkeling van de werkgelegenheidscijfers nader te
kunnen duiden.
3. In hoeverre zijn doelen SMART + C?
4. Is er een probleemanalyse, zijn doelgroepen genoemd en hoe worden deze
bereikt?
5. Wat wordt gedaan met de uitkomsten van de SWOT-analyse?

3.2 PSEB 1993 - 1997
3.2.1 Opzet PSEB
Het sociaal-economisch beleidsplan 1993 – 1997 is verwoord in een nota.
De nota heeft allereerst als doel een geïntegreerd beeld te geven van de
beleidsvoornemens op economisch terrein voor de jaren 1993 tot en met
1997.
De algemene doelstelling van het beleid is om binnen de mogelijkheden die
de provincie ter beschikking heeft zodanige voorwaarden te scheppen dat de
Zeeuwse economie een evenwichtige groei en daardoor continuïteit kan realiseren. De provincie wil dat met name gemeenten en reeds gevestigde en
nieuwe bedrijven de economische potenties optimaal kunnen benutten. De
hoofdlijnen van het beleid zijn:
- Streven naar duurzame ontwikkeling
- Versterken van de productiestructuur
- Verbeteren van het productiemilieu
- Verminderen van de werkloosheid
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De provincie werkt dit beleid uit via twee sporen. Het eerste spoor betekent
dat met het voorwaardenscheppend beleid wordt bijgedragen aan de verbetering van het vestigings- en het investeringsklimaat. Daarbij wil de provincie
actief vormgeven aan beleidsthema’s die voortvloeien uit de intermediërende
positie die de provincie inneemt, zoals:
- Arbeidsmarktbeleid (waaronder kennisinfrastructuur)
- Technologie
- Energie
- Infrastructuur
- Promotie en acquisitie
Bij het tweede spoor wordt een relatie gelegd tussen enerzijds het economisch beleidsveld en anderzijds de verantwoordelijkheden en bevoegdheden
die de provincie heeft op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur
en milieu. De provincie ziet juist de bevoegdheden op deze terreinen als een
aangrijpingspunt voor het beïnvloeden van het vestigingsklimaat.

Binnen het beleid worden de volgende sectoren onderscheiden:
1. Havenschappen
2. Promotie en acquisitie
3. Midden- en Kleinbedrijf
4. Technologie en telematica
5. Landbouw
6. Visserij
7. Internationalisering
8. Arbeidsmarkt
9. Recreatie en toerisme
10. Economie in relatie tot de beleidsthema’s milieu, infrastructuur, ruimtelijke ordening en energie
In Zeeland zijn zeehavens, recreatie & toerisme en landbouw & visserij
beeldbepalende sectoren. We merken op dat “promotie en acquisitie”, “internationalisering” en “arbeidsmarkt” feitelijk geen sectoren zijn, maar houden
voor het gemak de termen uit de beleidsnota aan.

Na een korte inleiding over de algemene doelstelling van het door de provincie te voeren sociaal-economisch beleid wordt in het beleidsplan een korte
beschrijving van de Zeeuwse economie gegeven. Daarin wordt ingegaan op:
- Bevolkingsopbouw
- Arbeidsmarkt (omvang beroepsbevolking, aantal werkzame personen,
werkloosheid, werkgelegenheid, groei naar bedrijfstak, toekomstverwach-
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-

tingen)
Toegevoegde waarde en arbeidsproductiviteit
Bedrijventerreinen
Energieverbruik
Beeldbepalende sectoren (zeehavens, recreatie & toerisme, landbouw &
visserij)

Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van de beleidsvoornemens van
de provincie. Hierbij wordt de volgorde in de tien bovengenoemde sectoren
aangehouden. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Achtergronden
- (Centrale) doelstelling
- Beleidsvoornemens (per sector aan het eind, in een apart kader)
Onderstaand worden per sector de doelen weergegeven. De doelen die direct
of indirect (gericht op het vestigingsklimaat) gericht zijn op het stimuleren
van de werkgelegenheid zijn vet weergegeven.

Ad. 1. Havenschappen
Doelen
Een doelstelling voor het te voeren beleid wordt niet expliciet genoemd. Er
wordt verwezen naar een onderzoek uit 1990 met betrekking tot transport en
distributie in Zeeland, waarin staat dat bepaalde actiepunten op korte termijn
dienen te worden gerealiseerd. Bij de actiepunten wordt een vijfdeling
gehanteerd:
- Infrastructuur
- Gecombineerd vervoer
- Marktontwikkelingen
- Performance
- Bedrijfshuisvesting
Daarnaast worden prestaties, ontwikkelingen en plannen van de havengebieden in Terneuzen en Vlissingen belicht. Voor de havenschappen zijn elf
beleidsvoornemens geformuleerd.

Ad. 2. Promotie en acquisitie
Doelen
1. Het verhogen van het kennisniveau over de vestigingsmogelijkheden.
2. Het positioneren van Zeeland en de vier ontwikkelingsgebieden (i.c.
havengebieden, Zoomas, drie regionale centra en overige gemeenten) volgens het marketingconcept.
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3. Het verbreden van het imagoprofiel van Zeeland tot een ruimer profiel
dan ‘toerisme’ en ‘zeehavens en industrie’, zonder de voordelen van deze
twee sterke imagofactoren teniet te doen.
3. Het intensiveren van de communicatie met het (gevestigde) bedrijfsleven.
Voor promotie en acquisitie zijn drie beleidsvoornemens geformuleerd. De
provincie ziet voor zichzelf op het gebied van acquisitie een ondersteunende
taak weggelegd.

Ad. 3. Midden- en Kleinbedrijf
Doelen
Versterking, uitbreiding en aanvulling van het MKB.
Om dit te realiseren moet worden ingezet op intensieve samenwerking tussen het MKB en grote bedrijven, onderwijs, kenniscentra en tussen MKBondernemingen onderling. Voor het MKB zijn drie beleidsvoornemens geformuleerd. De provincie wil daar waar nodig is katalyserend optreden.

Ad. 4. Technologie en telematica
Doelen
Ook hier worden geen expliciete doelen voor het te voeren beleid genoemd.
Er wordt verwezen naar het provinciaal telematicabeleidsplan uit 1990. Wel
worden drie beleidssporen genoemd:
- Bewaken van een goede telecommunicatie-infrastructuur.
- Bevorderen van het bewustzijn en het geven van voorlichting over telematica
- Versterken van de speerpuntsectoren van de Zeeuwse economie door toepassingen te stimuleren.

Een beleidsspoor is echter geen doel, maar een activiteit die tot een doel (dat
niet nader genoemd wordt in het PSEB) moet leiden.
Voor technologie en telematica zijn acht beleidsvoornemens geformuleerd.
De provincie voert hierbij vooral een voorwaardenscheppend beleid.

Ad. 5. Landbouw
Doelen
Bevorderen van gunstige fysieke randvoorwaarden voor de agrarische
sector.
Hierbij moet vooral gedacht worden aan:
- Bevorderen van een optimale infrastructuur voor de toelevering, afzet en
verwerking van producten en grondstoffen.
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- Ondersteunen van teelt- en marktinnovaties.
- Aanwezigheid van een optimale onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur.
- Extra aandacht voor duurzame landbouwsystemen.
Voor de sector landbouw zijn twaalf beleidsvoornemens geformuleerd. De
provincie voert hierbij een voorwaardenscheppend beleid.

Ad. 6. Visserij
Doelen
1. Bevorderen van het in stand houden van tenminste de bestaande visserijactiviteiten en de daarmee verband houdende directe en indirecte
werkgelegenheid
2. Bevorderen van innovaties ter versterking van de sector.

Hierbij moet gedacht worden aan:
- Bevorderen van gunstige fysieke voorwaarden voor de bedrijfsvoering.
- Bevorderen van een optimale infrastructuur voor de toelevering, afzet en
verwerking.
- Ondersteunen van perspectief biedende nieuwe vormen van visserij en
cultures.
- Zorgdragen voor een optimale onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur in
Zeeland.
- Goede afstemming bij de visserijbelangenbehartiging door gemeenten,
bedrijfsleven en de provincie.
- Bevorderen van goede relaties tussen natuurbelangen- en visserijorganisaties.
Voor de sector visserij zijn tien beleidsvoornemens geformuleerd. De provincie voert ook hier een voorwaardenscheppend beleid.

Ad. 7. Internationalisering
Doelen
Streven naar een meer uitgebreide en meer gestructureerde samenwerking
tussen provincies (Zeeland, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen = Euregio
Scheldemond) op een groot aantal terreinen.
Het idee is de INTERREG- (1991 – 1993), ERNACT- en EG-initiatiefprogramma’s te continueren dan wel op te zetten.
Voor internationalisering zijn vier beleidsvoornemens geformuleerd. De rol
van de provincie is hooguit additioneel, voorwaardenscheppend en slechts
initiërend daar waar kansen/ mogelijkheden niet optimaal worden benut.
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Ad. 8. Arbeidsmarkt
Het beleid op het gebied van de arbeidsmarkt verloopt via het Regionaal
Bestuur Arbeidsvoorziening (RBA) Zeeland. De provincie heeft zitting zonder stemrecht in het bestuur van de RBA.

Doelen (van RBA Zeeland)
Door een geleidelijke versterking van de marktpositie een essentiële bijdrage leveren aan het beter functioneren van de Zeeuwse arbeidsmarkt.
Hierbij heeft het voorkomen van werkloosheid de hoogste prioriteit (preventief beleid). Directe bemiddeling en trajectbemiddeling zijn sleutelbegrippen.
Elementen daarbinnen zijn:
- Hulpverlening
- Activering
- Werkervaring
- Scholing
- Bemiddeling naar een tijdelijke of reguliere baan
Het streven is dat in 1996 langdurig werklozen, vrouwen, minderheden en
mogelijk ook arbeidsongeschikten naar rato van hun aandeel binnen het
bestand van werkzoekenden evenveel plaatsingen kennen. De provincie blijft
actief in het ondersteunen van projecten die de aansluiting tussen onderwijs
en bedrijfsleven versterken.
Voor arbeidsmarkt zijn tien beleidsvoornemens geformuleerd.

Ad. 9. Recreatie en toerisme
Doelen
1. Behoud en versterking van kwaliteit.
2. Spreiding in voor- en naseizoen.
Bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme worden accenten gelegd op:
- Behoud en aanpassing van bestaande voorzieningen.
- Aanbrengen van verscheidenheid in de dagrecreatieve mogelijkheden.
- Kwaliteit van de dienstverlening.
- Verbreding van het vakantie-imago.
- Leefbaarheid
Het beleid wordt gevoerd aan de hand van de thema’s:
- Professionalisering en kwaliteitsverbetering
- Recreatie en cultuurhistorie
- Recreatie en natuur en landschap
- Recreatie en milieu
- Recreatie en leefbaarheid
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Voor recreatie en toerisme zijn zeven beleidsvoornemens geformuleerd.

Ad. 10. Economie in relatie tot de beleidsthema’s milieu, infrastructuur,
ruimtelijke ordening en energie
Doelen
1. Duurzame ontwikkeling binnen de randvoorwaarden zoals het milieubeleid deze stelt (economie en milieu).
2. Overzichtelijk en snel vergunningenstelsel, daar waar de provincie de vergunningverlenende instantie is (economie en milieu).
3. Uitbreiding en verbetering van de gehele economische infrastructuur (economie en infrastructuur).
4. Bundeling van bedrijvigheid, zowel op regionaal als op plaatselijk
niveau, met een zo groot mogelijke vrijheid voor bedrijven ten aanzien van vestiging, uitbreiding en bedrijfsontwikkeling (economie en
ruimtelijke ordening).
5. Voortzetten van de huidige ontwikkelingen in de richting van een meer
efficiënt en klantgericht distributiebedrijf (economie en energie).

De rol van de provincie bestaat uit:
- Vanuit het belang van de werkgelegenheid bevorderen van die bijdragen
aan de reductie van milieubelasting (economie en milieu).
- Scheppen van voorwaarden voor een optimale ontwikkeling, waarbij deze
ontwikkeling niet ten koste gaat van de kwaliteit van de omgeving (economie en ruimtelijke ordening).
Voor milieu zijn zeven beleidsvoornemens geformuleerd, voor infrastructuur
twee, voor ruimtelijke ordening twee en voor energie zes.

3.2.2 Analyse
1. Zijn er effectrapportages? In hoeverre monitort/ evalueert de provincie zelf de voortgang/ effecten van het beleid?
Bij brief van 1 maart 1994 zegt de provincie toe elk jaar in een voortgangsrapportage verslag te doen van de actiepunten die in het jaar ervoor zijn uitgevoerd. In februari 1995 is een eerste voortgangsrapportage verschenen van
de projecten die in het begin van de beleidsperiode in gang zijn gezet. In
februari 1996 is een tweede voortgangsrapportage gepubliceerd.

69

In de voortgangsrapportage 1994 zijn opgenomen:
- Een inleiding
- Een terugblik op de sociaal-economische schets van Zeeland in 1994
- Een verkenning van de sociaal-economische schets van Zeeland voor
1995
- Een verslag van de uitvoering van de beleidsvoornemens van 1994 (voortgang en status)
- Een opsomming van de voorgenomen actiepunten voor 1995
- Een bijlage met daarin een overzicht van de projecten die in 1994 gefinancierd zijn met geleden uit het Sociaal-Economisch
Ontwikkelingsfonds (SEOF)

In de terugblik op de sociaal-economische schets van Zeeland in 1994 wordt
een getalsmatig overzicht gepresenteerd van de bevolkingsontwikkeling
(1988 – 1995), de beroepsbevolking, werkzame bevolking en werkloosheid
(1992 – 1994), werkgelegenheid (1992 – 1994), het bruto regionaal product
(1989 – 1993), het nationaal product (1989 – 1993), investeringen in de
industrie (1989 – 1992), werklocaties uitgedrukt in oppervlakte bedrijventerreinen (1990 – 1993). Ook worden in dat hoofdstuk van de beeldbepalende
sectoren zeehavens (1992- 1993, verwachting 1995), recreatie & toerisme
(1990 – 1994), landbouw & visserij (1993 – 1994) een schets gegeven. De
jaren waarmee 1994 wordt vergeleken verschillen per onderwerp. Niet duidelijk is waarom dit zo is. Er wordt geen oorzakelijk verband gelegd tussen
enerzijds de verschillende doelstellingen van de provincie en de daaruit
voortkomende initiatieven en anderzijds de geconstateerde verschuivingen in
de cijfers.
In hoofdstuk drie van het PSEB 1993 – 1997 wordt de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners en de werkgelegenheid beschreven. Landelijke
prognoses worden afgezet tegen de Zeeuwse verwachtingen. De beeldbepalende sectoren krijgen wederom apart aandacht.
In hoofdstuk vier van het PSEB 1993 – 1997 wordt voor elk van de tien sectoren bondig beschreven welke actiepunten in gang zijn gezet en wat de
stand van zaken op de peildatum was. Het gaat hier om 85 actiepunten. In
het vijfde hoofdstuk worden nog een 35 actiepunten beschreven die gepland
zijn voor 1995.

De voortgangsrapportage 1995 volgt hetzelfde stramien als de rapportage
van het jaar ervoor. Actiepunten die in 1994 zijn afgesloten, worden niet
meer in deze rapportage genoemd.

70

Deze voortgangsrapportages geven, zoals de naam ook zegt, een stand van
zaken ten aanzien van verrichte activiteiten, maar zeggen niks over de mate
waarin doelen zijn bereikt als gevolg van het gevoerde beleid.
Daadwerkelijke eindrapportages over deze beleidsperiode zijn er niet.

De meeste actiepunten staan zowel in de voortgangsrapportage van 1994 als
die van 1995. Van de 120 actiepunten zijn er 19 afgerond in 1994 en 20 in
199527.
Circa driekwart van alle actiepunten, namelijk die waarbij geen aantallen of
minimumeisen worden genoemd, kan op een willekeurig moment als afgerond benoemd worden.
Het gaat dan bijvoorbeeld om actiepunten als het verstrekken van subsidies
of om het ondersteunen van initiatieven, het extra aandacht besteden aan. Bij
een kleine subsidie of het ondersteunen van één initiatief kan een actiepunt
als afgedaan gemerkt worden. De vraag is vervolgens of deze wijze van
afdoen adequaat is voor het bereiken van de gestelde doelen.

2. In hoeverre zijn de doelen gericht op werkgelegenheidsgroei?
In het PSEB 1993 – 1997 zijn verschillende doelen geformuleerd. Een aantal
daarvan heeft een directe link met het thema werkgelegenheid, andere hebben (min of meer) een indirecte link en weer andere doelen hebben niks te
maken met werkgelegenheid.
De algemene doelstelling van het beleid is te komen tot een evenwichtige
groei en continuïteit. Potenties dienen optimaal te worden benut, waarbij de
provincie met name een voorwaardenscheppende rol wil vervullen. Van de
vier hoofdlijnen van het provinciaal beleid is de vierde duidelijk gericht op
groei van de werkgelegenheid: verminderen van de werkloosheid. Het verbeteren van het productiemilieu is indirect gericht op werkgelegenheidsgroei.

De provincie volgt een beleid langs twee sporen. Met het eerste wordt bijgedragen aan de verbetering van het vestigings- en het investeringsklimaat. Het
arbeidsmarktbeleid is één van de beleidsthema’s waar de provincie zich op
richt. Werken op de andere thema’s zoals technologie, infrastructuur en promotie & acquisitie sluit werken aan werkgelegenheidsgroei niet uit. Via het
tweede spoor wordt het vestigingsklimaat beïnvloed. Dit heeft ook indirect
gevolgen voor de werkgelegenheid.
Bij de tien onderscheiden sectoren wordt alleen bij het MKB expliciet groei
van de werkgelegenheid als doelstelling genoemd. Bij de sector visserij

27

Voor zeven actiepunten is in de twee beschikbare voortgangsrapportages geen beschrijving
opgenomen.
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wordt slechts gestreefd naar instandhouding van de werkgelegenheid. Bij de
doelen voor recreatie & toerisme wordt werkgelegenheidsgroei niet
genoemd, maar wordt wel gestreefd naar spreiding over de seizoenen. Dat
heeft invloed op de structuur van de werkgelegenheid. Meer spreiding leidt
tot afname van tijdelijke banen en toename van vaste contracten.
Bij vier andere sectoren is een deel van de doelen gericht op het creëren van
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en dus indirect op de
werkgelegenheidsgroei. Dit geldt voor promotie & acquisitie, landbouw,
arbeidsmarkt en bij economie in relatie tot de beleidsthema’s milieu, infrastructuur, ruimtelijke ordening en energie. Bij de havenschappen, technologie & telematica en bij internationalisering komt werkgelegenheidsgroei niet
direct noch indirect in de doelstellingen tot uiting.

3. In hoeverre zijn doelen SMART + C?
Specifiek en meetbaar
De hoofddoelstelling van het beleid (“binnen de mogelijkheden die de provincie ter beschikking heeft, te streven naar het scheppen van zodanige voorwaarden dat de Zeeuwse economie een evenwichtige groei en daardoor een
continuïteit kan realiseren”) is niet specifiek en niet meetbaar. Weliswaar kan
gemeten worden of er voorwaarden gecreëerd zijn, maar niet genoemd zijn
de eisen waaraan deze voorwaarden moeten voldoen. Daarbij komen dat de
geformuleerde hoofddoelstelling geen echte doelstelling is, gericht op een
bepaalde uitkomst, maar slechts een streven naar het creëren van voorwaarden die tot één of meer (niet genoemde) doelen zouden moeten leiden.

Over de vier genoemde hoofdlijnen van het beleid kan het volgende worden
opgemerkt. De eerste drie (streven naar duurzame ontwikkeling, versterken
van de productiestructuur en verbeteren van het productiemilieu) zijn noch
specifiek noch meetbaar. Er wordt niet aangegeven wat de criteria zijn om de
aspecten te meten, en daarnaast worden geen aantallen of minimumeisen
genoemd. De vierde hoofdlijn (verminderen van de werkloosheid) is wel
meetbaar, maar niet specifiek. De mate van vermindering (in de vorm van
een percentage of aantal) wordt niet genoemd. Hoewel het voor alle vier
‘hoofdlijnen’ mogelijk is deze concreet en meetbaar te maken, is er (bewust
of onbewust) voor gekozen om dit niet te doen.
Daarnaast zijn er doelstellingen per sector. In de doelen wordt onder meer
gesproken van verhogen (van het kennisniveau), positioneren, verbreden
(van het imagoprofiel), intensiveren (van de communicatie), versterken (van
het MKB), uitbreiden (van de economische infrastructuur), aanvullen, bevor-
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deren (van randvoorwaarden, van innovaties), bewaken, ondersteunen, zorgdragen, streven, het leveren van een bijdrage (aan het functioneren van de
arbeidsmarkt), behouden (van kwaliteit), en voortzetten (van de huidige ontwikkeling). Voor deze termen geldt dat zij deels wel meetbaar zijn (verhogen, uitbreiden), maar geen van alle concreet/ specifiek. Veelal is niet duidelijk wat men precies doet (wat houdt versterken, ondersteunen, het leveren
van een bijdrage in) en ook hier ontbreken weer aantallen of minimumeisen.

Afgestemd
Zoals al eerder genoemd wil de provincie dat ‘andere partijen, met name
gemeenten en bedrijven, zowel reeds gevestigde als nieuwe bedrijven, optimaal de economische potenties kunnen benutten’. De provincie draagt binnen de eigen mogelijkheden zorg voor het scheppen van de juiste voorwaarden. De provincie heeft vertegenwoordigers in allerlei gremia, bijvoorbeeld
in de havenschapbesturen, het Platform Logistiek Zeeland en in het
Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening. Daarnaast zijn er een aantal
gesprekspartners met wie de gemeente frequent om de tafel zit. Te denken
valt bijvoorbeeld aan de Kamer van Koophandel. In het PSEB 1993 – 1997
wordt nergens expliciet aangegeven dat de doelstellingen zijn geformuleerd
na overleg met of samen met de verschillende gesprekspartners, maar het is
aannemelijk dat die partijen wel in enige mate betrokken zijn geweest bij de
totstandkoming van de beleidsdoelen, dan wel dat met de formulering van de
doelen nadrukkelijk rekening is gehouden met hun wensen.

Realistisch
Vooral omdat de geformuleerde doelen nergens gekwantificeerd zijn, zijn zij
niet onrealistisch. Er worden nergens beoogde aantallen of minimumeisen
genoemd, het betreft veelal stimuleren/ bevorderen. Aan dergelijke doelstellingen heeft men naar de letter met het verrichten van één actie reeds voldaan.

Tijdgebonden
Termijnen waarbinnen de doelen gerealiseerd dienen te zijn, worden nergens
genoemd. Aangezien het beleidsplan de periode 1993 – 1997 betreft, mag
waarschijnlijk worden verondersteld dat de doelen deze periode betreffen.

Consistent
De doelstellingen bij de tien ‘sectoren’ zijn niet onderling conflicterend. Ook
de verschillende actiepunten botsen niet met elkaar. Potentieel conflicterende
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doelen ontstaan wanneer verschillende sectoren willen uitbreiden waarbij
een groter beslag op de ruimte wordt gedaan. Uitbreiding in ruimtelijke zin
is alleen het doel bij het MKB en voor de infrastructuur. Deze vormen van
uitbreiding zijn goed naast elkaar mogelijk (er zal geen beroep op dezelfde
ruimte worden gedaan).

SMART-heid van de actiepunten van 1994, 1995 en 1996
Voor 1994 – 1996 zijn in totaal 141 actiepunten opgezet. Dit zijn concrete
activiteiten die voortvloeiden uit de doelen die voor elk van de tien sectoren
zijn voortgekomen. De activiteiten betreffen vooral het ondersteunen (subsidiëren, bevorderen, stimuleren, medewerking verlenen aan, inzetten voor)
activiteiten van andere partijen. Daarnaast werd gesproken over: beleid ontwikkelen (opstellen van beleids- en communicatieplannen, deelnemen (in het
RBA), komen tot een strategie/ visie), evalueren, onderzoeken (nagaan) en
aandacht besteden aan bepaalde thema’s.

Maar weinig actiepunten zijn echt concreet en meetbaar zoals het uitreiken
van een prijs (voor het meest innovatieve project in het Zeeuwse MKB), het
maken van een promotiefilm (voor het Havenschap Vlissingen). Bij beide
actiepunten is duidelijk wat er moet gebeuren. Ook actiepunten als continuering van deelname in het RBA-Zeeland en het formuleren van een overeenkomst waarin de risicoverdeling tussen Rijk en overige participanten voor
mogelijke milieuvervuiling wordt vastgelegd zijn concreet.
Een actiepunt als het voornemen hebben om op korte termijn een initiatiefgroep in te stellen voor de uitwerking van het thema recreatie en cultuurhistorie is vaag opgesteld. Waarom alleen een voornemen? En welke tijdspanne
omvat een korte termijn?
Het overgrote deel van de actiepunten kent formuleringen als bijvoorbeeld
het streven naar een overzichtelijk en snel vergunningenstelsel, maar een
adjectief als ‘snel’ worden niet verder uitgewerkt in termen als ‘binnen zes
maanden’ of door een datum te noemen. Een ander voorbeeld van vrijblijvendheid is dat bij de invulling van projecten zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de gewenste en kansrijke marktontwikkelingen. Hoeveel is veel en
wie bepaalt welke marktontwikkelingen gewenst en kansrijk zijn?
Bij het doornemen van alle actiepunten wordt duidelijk dat de actiepunten
net als de doelstellingen van het provinciaal beleid niet SMART geformuleerd zijn.
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4. Is er een probleemanalyse, zijn doelgroepen genoemd en hoe worden
deze bereikt?
In het PSEB ontbreekt de visie van waaruit de plannen zijn opgesteld.
Anders gezegd: onduidelijk is welk toekomstprofiel men voor Zeeland in
gedachten heeft.
Bij de meeste van de 10 sectoren is er wel sprake van een concrete probleemanalyse28. Zo wordt voor de industrie gesteld dat de ontwikkeling van
nieuwe technologieën en de toepassing daarvan in nieuwe producten en productieprocessen van wezenlijk belang is om de industrie de prominente
plaats in de werkgelegenheid te laten houden, en bij internationalisering dat
door het wegvallen van de Europese binnengrenzen zowel kansen als bedreigingen ontstaan die om actie vragen. Bij de havenschappen is de probleemanalyse minder expliciet. Er wordt gesteld dat de havenschappen opdracht
hebben gegeven tot het opstellen van een toekomstvisie voor de havengebieden naar aanleiding van een verzoek van de Nationale Havenraad, dat er een
aantal actiepunten gerealiseerd dienen te worden die voortvloeien uit een
onderzoek naar de toekomst van de transport- en distributiesector in Zeeland,
dat de financiële positie van de haven van Terneuzen onder druk kan komen
te staan bij de aanleg van nieuwe zeehavenindustrieterreinen en dat de haven
van Vlissingen na een financiële sanering klaar is voor een nieuwe start. Dit
vormt echter geen samenhangende probleemanalyse. Ook bij promotie en
acquisitie worden problemen op één na niet expliciet genoemd, maar wordt
direct gefocust op doelstellingen.

De doelgroep van de verschillende beleidsvoornemens wordt in de helft van
de gevallen niet expliciet genoemd. Op welke wijze men de doelgroepen
bereikt wordt nergens expliciet gemaakt.
Bij een deel van de beleidsvoornemens is de “doelgroep” de instantie die het
(voorwaardenscheppende) beleid moet gaan uitvoeren (het onderzoek moet
gaan doen, een regeling moeten aanpassen (het Rijk)). Het benaderen daarvan kan rechtstreeks “op de man af”.
Een ander deel is gericht op ondernemers/het bedrijfsleven. In deze situatie
is de wijze van benadering/communicatie minder vanzelfsprekend. Uit de
voortgangrapportages blijkt dat in een aantal gevallen subsidie beschikbaar
was gesteld voor ondernemers, maar dat er geen gebruik van is gemaakt. Dit
zou samen kunnen hangen met de wijze waarop deze subsidies (incl. de
voorwaarden) onder de aandacht worden gebracht of met de voorwaarden
die gesteld zijn aan het verkrijgen van subsidie, waardoor de kosten de baten
overtreffen. In beide gevallen wordt de doelgroep niet (adequaat) bereikt.

28

De juistheid van deze analyse is niet onderzocht (zie de onderzoeksverantwoording in bijlage 1).
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5. Wat wordt gedaan met de uitkomsten van de SWOT-analyse?
Ten behoeve van het PSEB 1993-1997 is geen SWOT-analyse gedaan. Ook
een expliciete visie of een conceptueel model ontbreekt. In het PSEB 19891993 wordt wel een model van het beleid geschetst. In de inleiding van het
PSEB 1993-1997 wordt vermeld dat het beleid van 1989-1993 op een aantal
onderdelen is gewijzigd en dat de aanleiding is voor het actualiseren van het
huidige beleidsplan. Mogelijk betekent dit de uitgangspunten/het model van
1989-1993 nog steeds wordt gehanteerd, met alleen op onderdelen wijzigingen.

3.3 PSEB 1998 – 2002
3.3.1 Opzet PSEB
In juli 1998 is het PSEB 1998-2002 door Provinciale Staten vastgesteld. De
centrale doelstelling van het PSEB 1998-2002 is een evenwichtige groei en
een duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse economie. Bij groei ligt de
nadruk op groei van de werkgelegenheid. Onder evenwichtige groei wordt
verstaan een groei waarbij de productiestructuur van Zeeland meer tendeert
naar de landelijke, waarbij op de arbeidsmarkt de discrepantie tussen vraag
en aanbod verder wordt teruggebracht naar een meer aanvaardbaar niveau en
waarbij alle regio’s een zo groot mogelijke bijdrage aan het regionaal product geven29. Duurzame ontwikkeling omschrijft men als volgt: “Met duurzame ontwikkeling wordt beoogd aan de basisvoorwaarden (eten, drinken,
huisvesting enz.) te voldoen, maar dan wel op een zodanige wijze dat de
kwaliteit van de leefomgeving op niveau blijft”30.
Deze doelstelling is geformuleerd vanuit de gedachte dat te veel Zeeuwen
geen werk hebben, dat groei nodig is om diverse bedreigingen op de korte en
de langere termijn het hoofd te bieden, maar dat de beperkte fysieke ruimte,
de hoge milieudruk en de beperkte voorraad fossiele brandstoffen vragen om
het in acht nemen van deze factoren31.
De uitwerking van deze doelstelling is gedaan op basis van een ten behoeve
van het PSEB uitgevoerde SWOT-analyse.
Bij de uitwerking van het beleid worden vier sectoren onderscheiden:
1. Landbouw
2. Visserij
3. Recreatie en toerisme
4. Industrie en diensten (incl. bouw, nutsbedrijven en de quartaire sector)

PSEB 1998-2002, p. 22.
PSEB 1998-2002, p. 22.
31 PSEB 1998-2002, p. 10.
29
30
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Per sector worden doelen geformuleerd, waarvan vervolgens beleidsthema’s
(“beleidssporen”) zijn afgeleid. Elk jaar worden “concrete acties” uitgewerkt
in een zogenoemd Activiteitenplan.

Onderstaand worden per cluster de doelen en beleidssporen genoemd. De
doelen die direct of indirect (gericht op het creëren van een aantrekkelijk
productiemilieu voor bedrijven) gericht zijn op werkgelegenheidsgroei zijn
vet weergegeven.

Ad. 1. Landbouw
Doelen
1. Een versterking van de productiemogelijkheden in de diverse regio’s
door:
a. Het stimuleren van nieuwe sectoren en producten
b. Het bevorderen van een betere marktpositie van Zeeuwse producten
c. Het verbeteren van kennis en voorzieningen ten behoeve van onder
andere marktgerichte productie
2. Een verbetering van de inkomensbasis van de agrarische- en plattelandsbevolking, onder meer door ruimte voor nevenfuncties binnen en buiten
het bedrijf.
3. Een passend planologisch en milieubeleidskader om aan de verscheidenheid aan ontwikkelingen op regionaal niveau gestalte te geven.
4. Zo gunstig mogelijke voorwaarden voor de bedrijfsvoering en –structuur, met inachtneming van de randvoorwaarden die moeten worden
gesteld vanuit de overige beleidssectoren.
5. Bij het voorgaande wordt tevens gestreefd naar (verdere uitbouw van) het
beeld, zowel intern als extern, van de landbouw waarbij milieu niet uitsluitend als bedreiging maar evenzeer als kans wordt beschouwd.

Beleidssporen
- Diversificatie en omschakeling
- Verbreding en verdieping
- Bevordering goed vestigingsklimaat voor agri-industrie en –business;
afzet en verwerking
- Bevordering gunstige agrarische bedrijfsstructuur, productieomstandigheden en overige (rand)voorwaarden
- Aandacht voor sociale positie agrarische beroepsbevolking
- Milieubeleid en duurzame landbouw
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Ad. 2. Visserij
Doelen
1. Het bevorderen van een verantwoorde visserij en een evenwichtige
exploitatie van de visbestanden.
2. Het bevorderen van het behoud van de bestaande visserijactiviteiten
en de daarmede verband houdende directe en indirecte werkgelegenheid alsmede het bevorderen, ter versterking van de sector, van innovaties en van het benutten van nieuwe potenties.
3. Het bevorderen dat de visserij wordt beoefend op een wijze waarbij rekening wordt gehouden met de waarde van andere functies van het aquatische systeem, waaronder de natuurfunctie.

Beleidssporen
- Bevordering van gunstige fysieke voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening
- Bevordering van onderzoek
- Bevordering van een optimale infrastructuur voor toelevering, afzet en
verwerking
- Bevordering van perspectief biedende nieuwe vormen van visserij en cultures

Ad. 3. Recreatie en toerisme
Doelen
1. Instandhouding en bevordering van de werkgelegenheid
2. Bijdrage aan leefbaarheid
3. Aandacht voor collectief imago
4. Behoud en versterking omgevingskwaliteit

Beleidssporen
- Meer aandacht voor de regio
- Bevordering van professionalisering en kwaliteitsverbetering
- Bijstellen en bevorderen imago en marketingstrategie
- Bevorderen revitalisering kust in het kader van de Zeeuwse “zee van cultuur”
- Zeeland ”achter dijk en duin” blijven stimuleren
- Bevorderen kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie
- Watersport: het stimuleren van integrale thematische beleidsuitwerking
- Bevordering dagrecreatief product
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Ad. 4. Industrie en diensten
Doelen
1. Een productiestructuur waarbij de werkgelegenheid meer gelijkmatig verdeeld is over de verschillende bedrijfstakken en sectoren
2. Groei van de werkgelegenheid waardoor de discrepantie tussen vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt verder wordt teruggebracht naar een
meer aanvaardbaar niveau van werkloosheid
3. Alle regio’s in Zeeland geven een zo groot mogelijke bijdrage aan het
regionaal product
4. Voortbouwend op wat al door bedrijfsleven en overheden is bereikt, een
(meer) duurzame economie

Beleidssporen
- Bevorderen van een goede ontwikkeling, inrichting en bereikbaarheid van
bedrijfsterreinen
- Bevorderen van investeringen in de transportinfrastructuur en logistiek
- Bevorderen van promotie en acquisitie
- Bevorderen van innovatie en kennistransfer
- Arbeidsmarkt en scholing: bevorderen terugdringen aandeel langdurig
werklozen en permanente scholing van werkenden

Activiteitenplan
Er is alleen een activiteitenplan voor 1998 beschikbaar. Er zijn voor 1998 57
activiteiten gepland.

Rol van de provincie
De provincie noemt haar beleid voorwaardenscheppend en zegt eerder een
inspanningsverplichting dan een resultaatverplichting te hebben32 met betrekking tot beleid op economisch terrein. De rol die de provincie voor zichzelf
ziet is initiërend, coördinerend, regisserend en/of faciliterend. De uitvoerende rol laat zij zoveel mogelijk aan anderen over33.
3.3.2 Analyse
1. Zijn er effectrapportages? In hoeverre monitort/ evalueert de provincie zelf de voortgang/ effecten van het beleid?
Er zijn bij het PSEB 1998-2002 geen voortgangsrapportages. Een vorm van
eindevaluatie is er alleen voor de sector Recreatie en toerisme34.

PSEB 1998-2002, p. 21.
PSEB 1998-2002, p. 20.
34 Terugblik Sociaal Economisch Beleidsplan: onderdeel recreatie en toerisme
32
33
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Uitkomsten eindevaluatie Recreatie en toerisme
In deze “terugblik” wordt teruggekeken op de doelstellingen en de mate
waarin deze zijn gerealiseerd. Dit gebeurt door het beschrijven van de verrichte beleidsactiviteiten en de bestede middelen, en door het presenteren
van kwantitatieve informatie over trends en ontwikkelingen in de toeristische
sector. De in het rapport verrichte analyse geeft geen inzicht in de feitelijke
effectiviteit van het beleid. Er wordt geen causaliteit aangetoond, dat wil
zeggen: er wordt niet aangetoond in hoeverre het beleid de oorzaak is van
bijvoorbeeld de toename in werkgelegenheid. Ten aanzien van de werkgelegenheid krijgt het onderzoek een score 2 op de Maryland SMS-schaal (werkgelegenheid voor en na de invoering van een beleidsmaatregel gemeten, zonder controlegroep). Per doelstelling wordt verder het bedrag genoemd dat
aan middelen is besteed. Omdat er geen zicht is op de financiële opbrengsten
kan niks gezegd worden over de doelmatigheid van het beleid.
Doelen
In het PSEB 1998 – 2002 worden vier doelstellingen genoemd met betrekking tot recreatie en toerisme:
1. Instandhouding en bevordering van de werkgelegenheid
2. Bijdrage aan leefbaarheid
3. Aandacht voor collectief imago
4. Behoud en versterking omgevingskwaliteit

Ad. 1. Instandhouding en bevordering van de werkgelegenheid
Geschetst wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheidscijfers van 1995
tot 2001. Deze is gegroeid met 11% tussen 1997 en 2001. Op basis hiervan
lijkt de doelstelling gehaald. Hierbij vallen twee kanttekeningen te plaatsen.
Ten eerste is het beleidsplan pas medio 1998 vastgesteld. Het effect van
beleid uit dit plan wordt op zijn vroegst in 1999 in werkgelegenheidscijfers
zichtbaar en loopt door tot ten minste 2003. Echter ook in de periode 19982003 is sprake van groei, met 10,0% (zie tabel 3.1). De tweede kanttekening
is dat niet duidelijk is in hoeverre deze werkgelegenheidsgroei wordt veroorzaakt door het provinciale beleid. Uit vergelijking met de landelijke groeicijfer blijkt dat de groei in Zeeland in deze periode lager is dan het landelijke
groeicijfer (14,1%), maar ook dat zegt niks over de effectiviteit van het
Zeeuwse beleid.
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Tabel 3.1. Ontwikkeling van het aantal banen (inclusief zelfstandigen) in de sector recreatie en toerisme
in Zeeland tussen 1999 en 2003 35
Recreatie en toerisme (incl. horeca)

1989
12.872

1999
13.025

2000
13.746

2001
13.999

2002
14.099

2003
14.170

Voor de overige drie doelstellingen “Bijdrage aan leefbaarheid”, “Aandacht
voor collectief imago” en “Behoud en versterking omgevingskwaliteit”
schetst men de verrichte activiteiten verdeeld over acht beleidssporen en
vijftien aandachtsgebieden.

Ad. 2. Bijdrage aan leefbaarheid
Het uitgangspunt is hier dat de sector Recreatie en toerisme kan bijdragen
aan de leefbaarheid van Zeeuwse kernen en steden door het trekken van
geldbestedende toeristen. Men constateert dat het aantal vakanties is toegenomen, maar dat het aantal overnachtingen constant is gebleven.
Niet genoemd wordt dat in de beleidsperiode 1998-2001 het aantal overnachtingen wel is gestegen. Over de bestedingen heeft men het evenmin, maar
deze zijn, zo blijkt uit de bijlage van het rapport tussen 1998 en 2001 gestegen van 670 miljoen naar 835 miljoen euro.
De bijdrage van de provincie, zoals men zelf zegt, komt tot uitdrukking in de
aandacht voor het dagrecreatieve product. Daarnaast hebben zo’n 60 recreatiebedrijven plannen ingediend in het kader van gebiedsprogramma’s. Deze
zijn echter nog geen van alle in uitvoering genomen. Het lijkt bovendien niet
zeker dat deze uitgevoerd gaan worden, getuige de zinsnede “Mochten deze
kwaliteitsplannen de komende jaren uitgevoerd worden, dan …”.

Ad. 3. Aandacht voor collectief imago
Er is door verschillende partijen gewerkt aan het verbreding van het beperkte
strandimago. Er is een aantal activiteiten verricht (aanpassing brochures over
Zeeland, marketing- en promotietraject voor de watersport, subsidiëring van
kleine initiatieven en verbreding van het productaanbod). Wat dit laatste
inhoudt wordt niet duidelijk gemaakt. Ook het effect van al deze activiteiten
wordt niet rechtstreeks duidelijk. Uit marktgegevens zou blijken dat de toerist Zeeland niet alleen ziet als strandprovincie. Niet vermeld wordt in hoeverre dit beeld veranderd is in deze beleidsperiode noch in hoeverre een verandering het gevolg is van het beleid. Wel wordt vastgesteld dat er veel geld
en menskracht is ingezet op het beleidsspoor “Watersport: het stimuleren van
een integrale beleidsuitwerking”, maar dat dit nog niet terug te zien in de cijfers over de watersport.
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Meetmoment: 1 mei van elk jaar.
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Ad. 4. Behoud en versterking omgevingskwaliteit
Bij de evaluatie van dit aspect wordt gesteld dat behoud en versterking van
de omgevingskwaliteit voornamelijk inhoud heeft gekregen op de bedrijven
zelf. De rol die de provincie gespeeld heeft blijft onbelicht. Het enige wat
genoemd wordt is dat recreatieondernemers middels onder andere de
gebiedsgerichte beleidsprogramma’s zijn aangezet hun bedrijven in te passen
in de natuurlijke leefomgeving. Deze programma’s worden opgesteld door
de provincie.

Activiteiten
- Op alle acht beleidssporen en de daarbinnen geformuleerde aandachtsgebieden zijn activiteiten uitgevoerd. Niet altijd zijn deze concreet weergegeven (bijvoorbeeld: er is de afgelopen jaren door diverse partijen
gewerkt aan het productaanbod (p.7); “tevens is de samenwerking met
Vlaanderen verstevigd” (p.9)).
- Een deel van de activiteiten betreft het financieel steunen/subsidiëren van
activiteiten van anderen. Hierbij is niet duidelijk hoe de beoordeling van
de kwaliteit/potentiële effectiviteit van deze activiteiten heeft plaatsgevonden. Voorbeelden hiervan zijn de projecten utgevoerd door het BTZ
(Bureau Toerisme Zeeland), het subsidiëren van cursussen gegeven door
NORT36 Zeeland en het verlenen van bijdragen aan twee projecten van
Syntens.
- Van de tien activiteiten uit het activiteitenplan 1998 zijn er enkele niet uitgevoerd. De geplande regionale productontwikkelaars (activiteit 27) zijn
er niet gekomen, omdat dit bij nader inzien niet haalbaar bleek. Voor een
regeling voor een financiële bijdrage van het bedrijfsleven ten behoeve
van collectieve productontwikkeling (activiteit 29) was geen draagvlak bij
het bedrijfsleven. De innovatiecoöperatie Walcheren is niet van de grond
gekomen (activiteit 30) en binnen de duiksport is het gebleven bij regulerende maatregelen, terwijl ook kwaliteitsverhogende maatregelen werden
aangekondigd (activiteit 37).
Conclusie
- Er is een breed scala aan activiteiten verricht.
- De rol van de provincie bij de uitvoering is niet duidelijk. Uit het rapport
blijkt niet wat de provincie nu daadwerkelijk heeft gedaan.
- Daar waar de uitvoering aan andere partijen wordt overgelaten is niet duidelijk of en hoe de kwaliteit van de uitvoering wordt gemonitord/getoetst.
- Daar waar outputcijfers worden gegeven wordt niet duidelijk in hoeverre
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NORT Zeeland is een stichting met als doel stimulering van kwaliteitsverbetering en professionalisering van de recreatie- en watersportbranche.

deze het gevolg zijn van het provinciaal beleid dan wel van andere ontwikkelingen.
De overall-conclusie moet luiden dat op grond van deze terugblik geen
inzicht wordt gekregen in de effectiviteit van het provinciaal beleid voor de
sector Recreatie en Toerisme.

2. In hoeverre zijn de doelen gericht op werkgelegenheidsgroei?
De hoofddoelstelling van het PSEB 1998-2002 is expliciet gericht op economische groei, die wordt geconcretiseerd als groei van de werkgelegenheid.
Voor de doelen op clusterniveau geldt dat zowel bij de clusters Visserij,
Recreatie en toerisme als Industrie en diensten één van de doelstellingen
expliciet is gericht op groei van de werkgelegenheid. Bij Landbouw betreft
geen van de doelstellingen expliciet groei van de werkgelegenheid. Wel is
een deel van de doelen gericht op het creëren van gunstigere vestigingsvoorwaarden voor bedrijven (doelstelling 1 en 4), hetgeen indirect de werkgelegenheid kan bevorderen. De doelstellingen op clusterniveau zijn overigens
veelal geen doelstellingen, maar activiteiten om bepaalde doelen (einduitkomsten) te bereiken.

3. In hoeverre zijn doelen SMART + C?
Specifiek en meetbaar
De hoofddoelstelling (“een evenwichtige groei en een duurzame ontwikkeling van de Zeeuwse economie”) is weinig specifiek en meetbaar. Wat betreft
de “evenwichtige groei” worden wel enkele effectmaten genoemd die meetbaar zijn, maar er worden geen aantallen of minimumeisen genoemd.

De genoemde effectmaten zijn:
- “de productiestructuur van Zeeland tendeert meer naar de landelijke.” Dit
is te meten, maar er worden geen minimumaantallen/eisen genoemd.
- “op de arbeidsmarkt wordt de discrepantie tussen vraag en aanbod verder
teruggebracht naar een meer aanvaardbaar niveau.” Het terugbrengen is
meetbaar, maar niet duidelijk is wat een “meer aanvaardbaar niveau” is.
- “Alle regio’s geven een zo groot mogelijke bijdrage aan het regionaal product”. De term “zo groot mogelijk” is noch specifiek noch meetbaar.

De doelstellingen op clusterniveau zijn slechts in enkele gevallen min of
meer specifiek. Veel doelstellingen zijn niet geformuleerd in termen van
resultaten/output/effect, maar in termen van activiteiten die nodig zijn om
resultaten te bereiken. Het meest specifiek zijn de doelen met betrekking tot
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de werkgelegenheid: hierin wordt groei nagestreefd. Dit is ook meetbaar. De
mate van beoogde groei wordt echter nergens genoemd.
Doelstellingen die geformuleerd zijn in termen van bevorderen, stimuleren
en “een zo groot mogelijk bijdrage leveren” zijn niet specifiek, evenmin als
de doelstellingen “bijdragen aan leefbaarheid” en “aandacht voor collectief
imago”. Bij dergelijke doelstellingen blijft open wat er nu precies/concreet
bereikt moet worden. Meetbaar zijn deze doelstellingen wel: er kan gemeten
worden of deze activiteiten verricht zijn, maar concrete resultaten kunnen
hier niet gemeten worden.
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Tabel 3.2. Uitwerking beleidssporen in PSEB 1998 – 2002
Beleidsspoor

Meer aandacht voor de regio

Aandachtsgebied

Gebiedsgericht beleid
VVV promotiestructuur
Productontwikkeling

Bevordering van professionalisering
en kwaliteitsverbetering

Meer inzicht in kwantitatieve gegevens
Bevordering van scholing, training,
opleiding en bewustwording
Gastvrijheid en klantvriendelijkheid
Opstellen financiële bijdrageregeling
toeristisch bedrijfsleven
Stimulering toepassing informatietechnologie

Blijkt niet uit PSEB
Financieel ondersteunen overgang van
lokale naar regionale VVV’s
Subsidie voor aanstelling regionale
productontwikkelaar + voor overige
producten

Aanzet geven tot ontwikkeling monitoringinstrument (reeds gestart in 1
regio) + ook meer behoefte aan kwalitatieve informatie; rol provincie niet
nader genoemd.
Voorwaardenscheppend.
Leveren ambtelijke ondersteuning.

Ondersteunen pilotprojecten mits passend bij algemene beleid inzake informatietechnologie.
Financieel ondersteunen van projecten.

Bijstellen en bevorderen imago en
marktstrategie

Ondersteunen projecten in het kader
van de Zeeuwse “zee van cultuur”.

Bevorderen revitalisering kust i.h.k.v.
de Zeeuwse “zee van cultuur”.

Project “Plattelandstoerisme”: inhoudelijke en financiële ondersteuning
van ondernemers.

Zeeland “achter dijk en duin” blijven
stimuleren (niet-kust)

Financieel ondersteunen van pilotprojecten; verder niet nader genoemd.

Bevorderen kwaliteitsverbetering verblijfsrecreatie

Watersport: stimuleren integrale thematische beleidsuitwerking
Bevordering dagrecreatief product.

Uitwerking

Realisering van een integraal routenetwerk.
Bevordering dagtoerisme op de terreinen van gezondheidstoerisme, natuurgericht recreatie, cultuur (historisch)
toerisme, sportieve recreatie en
bedrijfsgeoriënteerd toerisme.

In overleg met de sector bezien hoe
aan drie thema’s uitvoering gegeven
kan worden.

Uitgebreide uiteenzetting van wat er
zou moeten gebeuren, maar rol provincie niet nader genoemd.
“Concreet”: bezien wenselijkheid
schadevergoedingsfonds voor particuliere grondeigenaren.
Provincie zal prioriteit geven aan uitwerking thema Zeeland Maritiem en
stelt voor dat de mogelijkheden voor
bedrijfstoerisme nader worden onderzocht. Daarnaast: aandacht richten op
regiospecifieke zaken en stimuleren
doe-activiteiten.
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De vraag is in hoeverre doelstelling en op een lager niveau (binnen de
beleidssporen) specifieker zijn geformuleerd.
Er blijkt dat ook deze doelstellingen vaak geformuleerd zijn in termen als
“bevorderen”, zonder dat concreet wordt gezegd wat de provincie gaat doen.
Een aantal maal wordt wel aangegeven wat er zou moeten gebeuren/wat
belangrijk is, maar wordt niet genoemd wie dit doet cq. wat de rol van de
provincie is (bv. landbouw spoor 2e “verdieping” en spoor 3, Recreatie en
Toerisme spoor 8b).
Twee maal wordt “in overleg met andere actoren nagaan welke rol de provincie kan spelen” (beleidsspoor 5 bij Landbouw en spoor 3 bij Visserij)
genoemd.
In tabel 3.2 staat ter illustratie voor de sector Recreatie en toerisme voor alle
acht de beleidssporen en de daaronder genoemde aandachtgebieden weergegeven wat de uitwerking is die de Provincie hierbij noemt. Wanneer naar de
uitwerking van de verschillende sporen en aandachtgebieden wordt gekeken,
dan blijkt dat deze vaak niet concreet is:
- Ten dele betreft het financiële ondersteuning. Hierbij is niet duidelijk of
en hoe de kwaliteit wordt getoetst van hetgeen financieel ondersteund
wordt.
- Bij de laatste twee aandachtgebieden wordt wel aangegeven wat nodig is,
maar niet wat er daadwerkelijk gaat gebeuren en wat de rol van de
Provincie hierbij is.
- In enkele gevallen wordt geen nadere uitwerking gegeven (gebiedsgericht
beleid, bevordering van scholing).

Afgestemd
De beleidsvoornemens zijn vooraf afgestemd met de actoren waarop het
beleid zich richt. In de (pre-) concept-fase zijn deze actoren in de gelegenheid gesteld te reageren (de lijst van actoren die gereageerd hebben staat in
bijlage 1 van het PSEB).

Realistisch
Net als voor het PSEB 1993-1997 geldt dat de geformuleerde doelen niet
onrealistisch zijn, aangezien zij niet gekwantificeerd zijn. Er worden geen
beoogde aantallen of minimumeisen genoemd, het betreft veelal stimuleren/bevorderen. Aan dergelijke doelstellingen heeft men naar de letter met
het verrichten van één actie reeds voldaan.
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Tijdgebonden
Termijnen worden nergens genoemd. Mogelijk kan er vanuit gegaan worden
dat de doelstellingen aan het eind van de beleidsperiode gerealiseerd dienen
te zijn.

Consistent
Onder de doelstellingen bij de vier clusters zijn er geen die diametraal tegenover elkaar staan. In het PSEB wordt gesteld dat een combinatie van economische groei en duurzaamheid geen gemakkelijke opgave is, maar dat er
mogelijkheden zijn om beide te realiseren. Daarnaast kunnen doelen met
betrekking tot recreatie en toerisme op gespannen voet staan met doelen voor
de andere sectoren, aangezien rust en ruimte sterke punten vormen voor de
sector Recreatie en toerisme, terwijl uitbreiding van met name de industriële
en dienstensector hieraan afbreuk zou kunnen doen. Anderzijds zijn er goede
mogelijkheden voor het samen laten vallen van de ontwikkeling van de landbouw en van recreatie en toerisme, door verbreding van het productaanbod
van agrarische bedrijven: naast agrarische activiteiten kan men zich richten
op recreatieve activiteiten (kamperen bij de boer, kaasboerderij etc.) en
wordt hen een rol gegeven in het natuurbeheer.

SMART-heid van het activiteitenplan 1998
Voor 1998 zijn 57 activiteiten vastgesteld in het PSEB 1998-2002. Dit zijn
deels aspecten die al in de uitwerking van de beleidssporen werden
genoemd, maar soms zijn dit nadere concretiseringen. Van deze activiteiten
hebben wij het centrale werkwoord geanalyseerd op mate van concreetheid.
Ook op dit niveau is meer dan de helft van de activiteiten niet concreet. Dit
betreft activiteiten die bestaan uit: stimuleren, bevorderen, nader uitwerken,
ondersteunen, bezien of, mogelijkheden nagaan, bijzondere aandacht geven
aan, benutten van extra kansen, discussie volgen en daarop anticiperen, ontwikkelen en actualiseren van rapportages, afstemmen binnenlandse promotie. Bij alle deze formuleringen luidt de vraag: Hoe gebeurt dit; wat wordt er
concreet gedaan?
Daarnaast is er een aantal wel concreet, bv. (doen) opstellen acquisitie- en
promotieplan, opstellen provinciale beleidsvisies, starten pilot-onderzoek,
voorstel laten doen voor regeling, subsidiëren. Het verrichten van deze activiteiten wil nog niet zeggen dat het beleid ook effectief is. De directe link
met de beoogde effecten (groei werkgelegenheid, verbetering imago, duurzaamheid, leefbaarheid) ontbreekt vaak. De vraag is wat er gebeurt met het
resultaat van de actie: wat wordt er gedaan met het acquisitie- en promotie-
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plan, met de provinciale beleidsvisies, met de uitkomsten van onderzoek
etc.? Ook bij het beschikbaar stellen van subsidie is het de vraag of en hoe
deze subsidies gebruikt worden. Onduidelijk is bijvoorbeeld vaak welke toetsingscriteria de provincie hanteert bij het verstrekken van subsidies37 en in
hoeverre de effectiviteit van de gesubsidieerde projecten/activiteiten wordt
getoetst.

4. Is er een probleemanalyse, zijn doelgroepen genoemd en hoe worden
deze bereikt?
Ook in dit PSEB ontbreekt de visie c.q. het toekomstprofiel dat men voor
Zeeland in gedachten heeft.
Voor alle vier clusters is er een probleemanalyse (voor het cluster Visserij
wordt deze alleen in de samenvatting expliciet genoemd).
Doelgroepen worden zelden expliciet genoemd, maar zijn vaak wel impliciet
af te leiden. Net als voor het PSEB 1993-1997 geldt dat bij een deel van de
beleidsvoornemens de “doelgroep” de instantie is die het (voorwaardenscheppende) beleid moet gaan uitvoeren (het onderzoek moet gaan doen, een
regeling moeten aanpassen (het Rijk). Het benaderen daarvan kan rechtstreeks “op de man af”.
Een ander deel is gericht op ondernemers/het bedrijfsleven. In deze situatie
is de wijze van benadering/communicatie minder vanzelfsprekend, maar van
groot belang om een beleidsmaatregel effectief uit te voeren.

5. Wat wordt gedaan met de uitkomsten van de SWOT-analyse?
In tabel 3.3 staat de uitkomst van de SWOT-analyse op basis waarvan het
PSEB 1998-2002 is opgesteld. Dit is het samenvattende schema van pagina
9 uit het PSEB38.

Bij (vrijwel) al sterktes/kansen en zwaktes/bedreigingen wordt in het PSEB
aangegeven dat men deze wil benutten (sterktes/kansen) dan wel wil trachten
op te heffen (zwaktes/bedreigingen).
Hoe men dit wil doen is lang niet altijd uitgewerkt. Zo wordt als een van de
zwaktes de eenzijdige productiestructuur genoemd. Een van de doelen bij het
cluster Industrie en diensten is “een productiestructuur waarbij de werkgelegenheid meer gelijkmatig verdeeld is over de verschillende bedrijfstakken en
sectoren”. Dit wordt in de uitwerking gespecificeerd als “het streven is door
het aantrekken van nieuwe, bij voorkeur hoogwaardige bedrijvigheid in
andere bedrijfstakken, de Zeeuwse productiestructuur te spreiden over meer
Uit onderzoek van de Rekenkamer Zeeland (“Het proces van subsidieverstrekking bij de provincie Zeeland”, mei 2006) bleek dat de bestaande voorwaarden niet altijd gehanteerd worden. Sinds januari 2007 is een nieuw subsidiebeleid dat mede gericht is op een striktere toepassing van voorwaarden voor subsidie.
38 Met twee correcties op basis van hoofdstuk 2, zie hiervoor de voetnoten bij de tabel.
37
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bedrijfsklassen en sectoren.” Onduidelijk blijft hoe men concreet denkt dit te
bereiken.

Opvallend is verder dat ondanks het belang van groei van de zakelijke
dienstverlening dat uit de SWOT naar voren komt, slechts indirect ingezet
wordt op groei van deze sector. De focus blijft op industrie en havens. Er
wordt gesteld: “Creatie van werkgelegenheid ter versterking van de productiestructuur zal naar verwachting vooral van de (ook aan de havens gelieerde) zakelijke dienstverlening afkomstig zijn. Dit betekent geenszins dat de
industrie en de havens, minder belangrijk worden voor de economie en
werkgelegenheid. De industrie en havens blijven van groot belang voor het
genereren van regionaal inkomen …. De industrie fungeert als katalysator
voor nieuwe werkgelegenheid in andere sectoren en dan met name in de
dienstensector. … Onze promotie en acquisitie-inspanningen blijven dan ook
onverminderd gericht op het aantrekken van industriële- en havenbedrijvigheid.
Bij de bevordering van milieu-innovatie en milieutechnologie (als onderdeel
van innovatie en kennistransfer) wordt het wel iets concreter. Daar schrijft
men “In het kader van ”milieu en economie” zullen wij met voorstellen
komen, die ten dienste staan aan ons streven naar versterking van de concurrentiekracht van het Zeeuwse bedrijfsleven en die bijdragen aan de noodzakelijke diversificatie van de productiestructuur. Concreet denken wij hierbij
aan het bevorderen van milieutechnologie, aan milieu-innovaties binnen
bedrijven, aan reststoffenuitwisseling tussen bedrijven waartoe ook behoort
het bevorderen van samenwerkingsverbanden in ketens, cluster- en netwerkvorming e.d.”.
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Tabel 3.3. SWOT-analyse Zeeuwse economie 39

Sterke punten/ kansen

Hoge toegevoegde waarde havenactiviteiten

Productie-structuur

Toename werkgelegenheid zakelijke
dienstverlening
Sterke vertegenwoordiging toeristischrecreatieve sector

Arbeidsmarkt
Productie-milieu/ bedrijfs- en leefomgeving

Kansen voor landbouw en visserij:
ruimte mogelijkheden voor multifunctionele landbouw, vakkennis en ervaring, concentraties van visserij- en visserijgelieerde activiteiten.
Gunstige werkgelegenheidsontwikkeling groot aantal sectoren/ werkloosheid in Zeeland onder landelijk
gemiddelde.
Goed geoutilleerde havencomplexen.
Ruim aanbod zeehaven- en gemengde
bedrijventerreinen.
Wegvervoer congestievrij/ goede vaarweginfrastructuur.
Aanleg Westerscheldetunnel40: sterk
verbeterde ontsluiting/ bereikbaarheid
van delen van Zeeland.

Aantrekkelijk woon- en leefklimaat.

Zwakke punten/ bedreigingen

Eenzijdige productiestructuur:
- Afhankelijkheid van enkele grote
industriële bedrijven
- Sluiting kerncentrale Borssele en
verdwijnen veerdiensten
- Ondervertegenwoordiging zakelijke dienstverlening
- Zwak ontwikkelde toeleverings- en
uitbreidingsrelaties, netwerkvorming
- Interne gerichtheid/ achterblijven
kennisintensiteit, informatisering
MKB
Toenemen concurrentie toeristischrecreatieve sector: geen goede organisatiestructuur.
Landbouw en visserijsector onder
druk door EU-regelgeving en internationale concurrentie.
Vergrijzing beroepsbevolking/ vertrek
jongeren: relatief gering aandeel hoger
opgeleiden/ aantrekken gekwalificeerd
personeel moeilijk.
Ligging van Zeeuwse haven t.o.v.
Rotterdam en Antwerpen: bedreiging
voor de concurrerende havenfuncties.
Dreigend tekort aan
distributiepark(en) en hoogwaardige
bedrijfsterrein(en).
Wegvervoer: enkele infrastructurele
knelpunten door zeearmen/ matige
spoorweginfrastructuur.
Vooral toeristisch en natuurimago;
onvoldoende bekendheid van Zeeland
als aantrekkelijk vestigingsgebied
voor bedrijven.

Daarnaast komt het voor dat men wel concrete actiepunten noemt, maar dat
deze uiteindelijk niet haalbaar blijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
genoemde zwakte dat er geen goede organisatiestructuur is in de toeristischrecreatieve sector. De meest concrete aanpak die in het PSEB wordt
genoemd is het aanstellen van regionale productontwikkelaars. Uit het evaluatierapport41 blijkt uiteindelijk dat dit niet haalbaar bleek.
Bron: Buck, jaartal is onbekend; SWOT is specifiek uitgevoerd ten behoeve van dit PSEB.
Oorspronkelijke tekst in het samenvattende schema op pag. 9 van het PSEB 1998- 2002:
“positieve uitstraling op economie en werkgelegenheid”. Dit blijkt niet expliciet uit hoofdstuk 2 van het PSEB.
41 Terugblik Sociaal Economische Beleidsplan. Onderdeel recreatie en toerisme.
39
40
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3.4 PSEB 2005 – 2008
3.4.1 Opzet PSEB
In april 2005 is het Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan (PSEB)
2005 – 2008 door Provinciale Staten vastgesteld. Hoofddoelstelling van het
PSEB 2005 – 2008 is het streven naar een evenwichtige groei (uitgedrukt in
werkgelegenheid en/ of toegevoegde waarde) en een duurzame ontwikkeling
van de Zeeuwse economie. Deze hoofddoelstelling is geformuleerd tegen de
achtergrond van de problemen waarmee de Zeeuwse economie wordt geconfronteerd. Zowel een door Buck Consultants International uitgevoerde
SWOT-analyse42 als analyse van de Rabobank wijzen erop dat het om structurele problemen gaat die een groot deel van de Zeeuwse economie betreft.
Het beleid kent zeven uitgangspunten (die als uitwerking van de hoofddoelstelling kunnen worden gezien):
- Het tweesporenbeleid (enerzijds concentratie, uitbouw en versterking van
economische activiteiten in de havens en in de stedelijke gebieden en
anderzijds behoud en versterking van de groenblauwe oase).
- Een evenwichtige economische structuur.
- Groei van de economie (werkgelegenheid).
- Een duurzame economische ontwikkeling.
- Ruimte voor bedrijvigheid.
- Versterking van het functioneren van de arbeidsmarkt.
- Stimuleren van innovatie.

Het PSEB 2005 – 2008, dat de titel ‘Ruimte voor kansen’ heeft meegekregen, valt in twee delen uiteen, een beleidsdeel en een meerjarendeel.
In het eerste deel (deel A, Beleid) is antwoord gegeven op de vraag: ‘Wat
willen we bereiken’. Het verwoordt de provinciale visie op de toekomst van
de Zeeuwse economie, zowel in het algemeen als per economisch cluster.
Daarbij zijn de navolgende zes economische clusters onderscheiden:
1. Landbouw (als verzamelnaam voor landbouw, agribusiness en plattelandsontwikkeling)
2. Visserij/ aquacultuur
3. Industrie en havens
4. Recreatie en toerisme
5. Midden- en kleinbedrijf
6. Wooneconomie

42

Buck, 2004
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Per cluster zijn vijf beleidsthema’s (de hoofdthema’s van het beleid) uitgewerkt. Deze beleidsthema’s zijn:
- Ruimte voor bedrijvigheid
- Duurzaamheid
- Innovatie
- Arbeidsmarkt/ scholing
- Promotie, acquisitie en imagoverbetering

In het thema ‘ruimte voor bedrijvigheid’ staat het verbeteren van het ondernemersklimaat centraal. Daarbij handelt het allereerst om meer fysieke ruimte voor bedrijvigheid te realiseren door voldoende bedrijventerreinen of locaties voor de onderscheiden clusters te creëren. Daarnaast gaat het erom meer
ruimte te scheppen om te ondernemen door afstemming van regelgeving, het
sneller doorlopen van procedures en de één-loketfunctie voor ondernemers.
Verdere leveren investeringen in de bereikbaarheid eveneens een bijdrage
aan de verbetering van het ondernemersklimaat.
Het thema ‘duurzaamheid’ verwijst naar de balans tussen het sociaal-cultureel kapitaal, het economisch kapitaal en natuur en milieu. Dit impliceert dat
efficiënt wordt omgegaan met ruimte, milieu, mobiliteit en menselijk kapitaal. Er is sprake van een duurzame ontwikkeling wanneer de waarde van
alle drie de kapitaalsvormen toeneemt.
Bij ‘innovatie’ gaat het om een integrale benadering waarbij kennisontwikkeling, kennistoepassing en kennistransfer centraal staan.
Voor een goed functionerende arbeidsmarkt is het van groot belang dat vraag
en aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief op elkaar aansluiten. Naast voldoende werkgelegenheid zijn kennis van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
en goede onderwijs- en scholingsvoorzieningen een belangrijke voorwaarde.
Daarnaast is een infrastructuur die vraag en aanbod op elkaar afstemt en
knelpunten signaleert van groot belang.
Om meer bedrijven, inwoners van elders en toeristen aan te trekken zal
gericht geïnvesteerd moeten worden in ‘promotie, acquisitie en imagoverbetering’. Naast het etaleren van de kwaliteit van Zeeland zullen doelgroepen
zoals bedrijven en inwoners actiever bezocht moeten worden om rechtstreeks van hen te horen welke kansen zij zien in Zeeland.
In hoofdstuk 3 van deel A wordt per cluster achtereenvolgens beschreven
wat de economische betekenis is van het betreffende cluster uit het oogpunt
van directe werkgelegenheid, de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
van Buck (1994) c.s., het eventuele Rijks- en Europees beleid en hoofdaan-
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dachtspunten van provinciaal beleid in deze.
Onderstaand wordt per cluster de hoofdaandachtspunten van het beleid aangegeven.

Ad. 1. Landbouw
Verkenning, in samenhang met de sector, hoe een publiek-private organisatie
ketenvernieuwing, schaalvergroting en gebiedsgerichte (verbrede) plattelandsontwikkeling kan stimuleren naar voorbeeld van andere regio’s.

Ad. 2. Visserij en aquacultuur
1. Alternatieve vangstmethoden
2. Ruimte (locaties) voor innovatie (pilots)
3. Versterking van de relatie met het toerisme
4. Het op de kaart zetten van de aquacultuur via een kenniscentrum

Ad. 3. Industrie en havens
1. Versterking van de maakindustrie
2. Grensoverschrijdende samenwerking
3. Energieopwekking

Ad. 4. Recreatie en toerisme
1. Kwaliteitsverbetering van verblijfsrecreatieve voorzieningen
2. Versterking van het ondernemerschap
3. Gezamenlijke promotie
4. Versterking van relaties met andere clusters en de cultuursector

Ad. 5. MKB
Clusteroverstijgend werken aan de vijf centrale beleidsthema´s waarbij extra
aandacht gegeven zal worden aan arbeidsmarkt en scholing, innovatie en
woonmigratie.
Ad. 6. Wooneconomie
1. Betere samenwerking tussen bestaande organisaties
2. Vergroting van de potentiële vraag

De hoofdaandachtspunten per cluster zijn uitgewerkt aan de hand van de eerder genoemde vijf beleidsthema’s (ruimte voor bedrijvigheid, duurzaamheid,
innovatie, arbeidsmarkt/ scholing en promotie, acquisitie en imagoverbetering).
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In het tweede deel (deel B, Meerjarenprogramma) is aangegeven op welke
wijze men de in deel A neergelegde visie denkt te kunnen realiseren. Voor
elk van de zes economische clusters is een aantal beleidsvoorstellen en projecten uitgewerkt. In totaal betreft het 41 beleidsvoorstellen die nader uitgewerkt zijn in 53 projecten. Van de 41 beleidsvoorstellen zijn voorlopig drie
voorstellen pro forma opgenomen omdat zij nog nadere studie vereisen.
Gedurende de looptijd van het PSEB zijn ook nog nieuwe beleidsvoorstellen
toegevoegd. In 2005 handelde het om vier en in 2006 om één nieuw beleidsvoorstel.
Per beleidsvoorstel zijn, naast een beschrijving op hoofdlijnen, de ambitie
voor de periode 2005 – 2008 aangegeven, de meetindicatoren (output- en
effectindicatoren), de geplande activiteiten, de partijen die bij de uitvoering
van het beleidsplan zijn betrokken (trekker en overige partijen die betrokken
zijn bij de uitvoering van het beleidsvoorstel), de beschikbare middelen en
instrumenten en de verwachte effecten op ecologische en sociaal-cultureel
gebied.

Rol van de provincie
Wat de rol en taken van de provincie betreft wordt aangegeven dat de provincie Zeeland op economisch gebied een regisserende, coördinerende, faciliterende en ontwikkelingsfunctie vervult en daardoor alleen indirect de economische ontwikkeling beïnvloedt. Het bedrijfsleven is echter primair verantwoordelijk voor beslissingen over en implementatie van concrete investeringen in gebouwen, producten en processen en heeft daardoor wel rechtstreeks invloed op de economische ontwikkeling.

3.4.2 Analyse
1. Zijn er effectrapportages? In hoeverre monitort/ evalueert de provincie zelf de voortgang/ effecten van het beleid?
Bij het PSEB 2005-2008 is voor de jaren 2005 en 2006 een voortgangsrapportage uitgebracht. Hierin wordt een beschrijving gegeven van sociaal-economische ontwikkeling in de periode 2000-2005 en wordt per beleidsvoorstel beschreven of de voortgang volgens planning verloopt, welke activiteiten zijn verricht en hoeveel er aan middelen is besteed. Bij de voltooide
beleidsvoorstellen wordt volgens de rapportages “tevens informatie verstrekt
over de mate waarin de ambities zijn gerealiseerd en over de behaalde ecologische en sociaal-culturele effecten”.
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Uitkomsten voortgang/effecten van beleid
Er zijn tot nu toe drie beleidsvoorstellen voltooid (Innovatieve acties 2005,
Ruimte voor vestiging van tophotels en Innovaties binnen de zorg). Slechts
bij één van de drie (Innovaties binnen de zorg) wordt iets gezegd over
behaalde ecologische en sociaal-culturele effecten. Onduidelijk is hoe deze
effecten zijn gemeten. Het beleidsvoorstel Ruimte voor vestiging van tophotels is in feite niet afgerond. Het behelst de vestiging van twee tophotels.
Deze zijn er nog niet. Er is alleen een onderzoek gedaan naar de hotelsector
in Zeeland en de uitkomsten van het onderzoek “worden actief gebruikt bij
gesprekken met investeerders”.

Overigens worden effecten niet altijd adequaat benoemd. Het ecologische
effect van de vestiging van één of meer tophotels wordt beschreven als “realisatie vergt een zorgvuldige landschappelijke inpassing”, bij Sportvisserij
als “De ecologische effecten van de in uitvoering te nemen initiatieven zullen medebepalend zijn voor de vraag of, en zo ja hoe, wij deze initiatieven
ondersteunen” en bij Cultuurtoerisme op de kaart als “Wij zullen bevorderen
dat het beleven van de aanwezige cultuur leidt tot meer fiets- en wandelactiviteiten”.
Daarnaast zijn een enkele keer de bij de beleidsvoorstellen genoemde voorziene effecten niet altijd effecten die daadwerkelijk zullen optreden als het
beleidsvoorstel is voltooid. Zo houdt het voorstel “Vestigingsmilieus dienstverlening” alleen het verrichten van onderzoek in. Pas bij implementatie van
de uitkomsten van het onderzoek kunnen de bij het voorstel genoemde effecten optreden.

2. In hoeverre zijn de doelen gericht op werkgelegenheidsgroei?
In het Meerjarenprogramma is per beleidsvoorstel ook een effectindicator
aangegeven. Deze indicator geeft aan of sprake is van een bijdrage aan een
van de uitgangspunten van het PSEB te weten het tweesporenbeleid, een
evenwichtige economische structuur, groei van de economie (werkgelegenheid), een duurzame economische ontwikkeling, ruimte voor bedrijvigheid,
versterking van het functioneren van de arbeidsmarkt en stimuleren van
innovatie. In tabel 3.4 is per sector het aantal beleidsvoorstellen weergegeven dat zich richt op de onderscheiden uitgangspunten.
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Tabel 3.4. Aantal beleidsvoorstellen per uitgangspunt, naar sector 43
Tweesporen-beleid
Evenwichtige structuur
Economische groei44
Duurzaamheid
Ruimte bedrijvigheid
Arbeidsmarkt
Innovatie

Aantal beleidsvoorstellen

L

V&A

I&H

R&T

MKB

7

7

6

10

13

2
1
1/1
4
4
0
4

4
1
1/1
1
0
1
4

0
1
4/4
5
2
2
4

2
2
4/3
2
2
1
3

1
4
7/5
4
4
3
5

W

Totaal

3

46

0
2
2/2
0
1
0
1

9
11
19
16
13
7
21

Van de 46 beleidsvoorstellen zijn er 19 gericht op economische groei, waarvan 16 expliciet op werkgelegenheidsgroei. Stimulering van innovatie is de
meestvoorkomende doelstelling. Versterking van het functioneren van de
arbeidsmarkt en het leveren van een bijdrage aan het tweesporenbeleid krijgen minder nadruk. Tussen de onderscheiden sectoren bestaan er in dit
opzicht een aantal duidelijke verschillen. Met name in de sectoren Industrie
en havens, MKB en Wooneconomie zijn de meeste beleidsvoorstellen gericht
op economische groei. In de andere sectoren is dat in veel mindere mate het
geval.

3. In hoeverre zijn doelen SMART + C?
Specifiek en meetbaar
De doelstellingen bij de zes clusters zijn net als in de eerdere PSEB’s weinig
of niet specifiek. Gebruikte termen zijn “versterking”, “verbetering”, “vergroting”, “het op de kaart zetten”.
Op het niveau van de 46 beleidsvoorstellen zijn de doelstellingen aanzienlijk
vaker specifiek/concreet geformuleerd ten opzichte van de twee voorgaande
PSEB’s. Zeker 80% van de doelstellingen die bij de 46 beleidsvoorstellen
worden genoemd zijn specifiek/concreet en meetbaar. Dit heeft mede met de
opzet van het plan te maken. Er worden een beschrijving, ambities, output en
effecten onderscheiden. De beschrijving van het project, de ambities en de
activiteiten die men in 2005 wil gaan verrichten zijn (lang) niet altijd concreet, maar de geformuleerde output is in 80% van de gevallen wel concreet
en meetbaar. De niet-concrete output betreft vaak “uitwerking van” …en nog
een enkele keer “stimuleren van” of “uitdragen van”. De outcome is weergegeven in de zeven termen die de uitgangspunten van het beleid vormen.
Ook deze zijn nader gedefinieerd en daardoor meetbaar.

De sectoren zijn Landbouw (L), Visserij en Aquacultuur (V&A), Industrie en Havens (I&H),
Recreatie en Toerisme (R&T), MKB en Wooneconomie (W).
44 Het eerste cijfer betreft het aantal doelen gericht op economische groei, het tweede het
aantal doelen dat expliciet gericht is op de groei van de werkgelegenheid.
43
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Afgestemd
Het concept-PSEB is toegestuurd aan tal van organisaties en instanties. Deze
zijn in de gelegenheid gesteld om binnen een bepaalde termijn schriftelijk te
reageren op dit concept. Naar aanleiding van de schriftelijke reacties is in
maart 2005 een Antwoordnota45 uitgebracht waarin de antwoorden zijn weergegeven op de gemaakte opmerkingen en vragen. Daarbij is ook aangegeven
of dit geleid heeft tot een bijstelling ten opzichte van de conceptversie van
het PSEB. De lijst van actoren die gereageerd hebben is in de Antwoordnota
opgenomen.

Realistisch
Over het geheel bezien lijken de doelstellingen niet onrealistisch. Op clusterniveau zijn de doelen niet gekwantificeerd en daardoor naar de letter altijd
haalbaar (zie ook bij de PSEB’s 1993-1997 en 1998-2002).
Ook de doelstellingen bij de beleidsvoornemens zijn niet onrealistisch. Bij
bijna de helft van de 46 beleidsvoornemens gaat het om het opstellen van
een visie of een plan van aanpak of om het (laten) doen van onderzoek. Dit
zijn haalbare doelstellingen. Daarnaast betreft een deel van doelstellingen het
realiseren van een aantal nieuwe projecten/objecten.
Het gaat om doelstellingen als:
- In 2008 zijn één of twee locaties aangewezen en ingericht voor actieve
strandsporten.
- Twee locaties kwalitatief hoogwaardig ingericht voor onderwatersport.
- Aantal watersportboulevards in 2008 laten toenemen met minimaal twee
in de Zeeuwse Delta.
- Meer samenwerking (3 projecten) tussen cultuur en toerisme afgemeten
aan het aantal gezamenlijke activiteiten (basisjaar 2004).
- Groei van het aantal hotelbedden in het 4- en 5-sterren hotelsegment, door
vestiging van twee hotels.
- Nieuwe aquacultuur: ten minste acht kansrijke initiatieven.
- Minimaal twee projecten op het gebied van agrificatie en/ of ketenverlenging.
- Een concentratielocatie voor glastuinbouw in Terneuzen met een directe
werkgelegenheid van circa 1.000 arbeidsplaatsen.
Ook deze lijken niet onrealistisch, omdat de streefgetallen bijna allemaal
laag zijn (1-3). In hoeverre een directe werkgelegenheid van 1.000 arbeidsplaatsen in de glastuinbouwlocatie in Terneuzen realistisch is, is niet met
zekerheid te zeggen. Dit aantal is de uitkomst van scenariodoorberekening,
waarbij een aantal aannames zijn gedaan46. In hoeverre deze aannames plausibel zijn is niet onderzocht.
Gedeputeerde Staten van Zeeland, Antwoordnota Provinciaal Sociaal-Economisch
Beleidsplan 2005-2008, Middelburg maart 2005.
46 Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA) Zeeland (2004), Glastuinbouw Terneuzen,
effecten voor de regionale en lokale arbeidsmarkt; eindrapportage.
45
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Tijdgebonden
Termijnen worden nergens genoemd. Mogelijk kan er vanuit gegaan worden
dat de doelstellingen aan het eind van de beleidsperiode gerealiseerd dienen
te zijn.

Consistent
Onder de beleidsvoorstellen bij de zes clusters zijn er geen die diametraal
tegenover elkaar staan. In het PSEB wordt een aantal keren aangegeven dat
beleidsvoorstellen in relatie met de doelstellingen van andere clusters moeten worden bezien. Op welke wijze dit gerealiseerd moet worden is niet duidelijk aangegeven. Verder kunnen doelen met betrekking tot recreatie en toerisme op gespannen voet staan met doelen voor de andere sectoren, aangezien rust en ruimte sterke punten vormen voor de sector recreatie en toerisme, terwijl uitbreiding van met name de industriële en landbouwsector hieraan afbreuk zouden kunnen doen. Anderzijds zijn er goede mogelijkheden
voor het samen laten vallen van de ontwikkeling van de landbouw, visserij
en van recreatie en toerisme, door verbreding van het productaanbod van
agrarische bedrijven en het benutten van bestaande voorzieningen.

4. Is er een probleemanalyse, zijn doelgroepen genoemd en hoe worden
deze bereikt?
Ook in dit PSEB ontbreekt de visie c.q. het toekomstprofiel dat men voor
Zeeland in gedachten heeft. Wel wordt het tweesporenbeleid genoemd als
een van de uitgangspunten. Maar met deze term wordt geen concreet profiel
neergezet van Zeeland. Er worden geen concrete keuzes gemaakt voor
bepaalde economische activiteiten.
Evenals voor de twee eerdere PSEB’s geldt dat doelgroepen vaak niet expliciet worden genoemd (maar wel impliciet zijn af te leiden) en dat de wijze
waarop doelgroepen worden bereikt nergens wordt vermeld. Ook in dit
PSEB is bij een deel van de beleidsvoornemens de “doelgroep” de instantie
die het (voorwaardenscheppende) beleid moet gaan uitvoeren (veelal: een
onderzoek moet gaan doen). Het benaderen daarvan kan één op één.
Een ander deel is gericht op ondernemers/het bedrijfsleven. In deze situatie
is de wijze van benadering/communicatie minder vanzelfsprekend, maar van
groot belang om een beleidsmaatregel effectief uit te voeren.
5. Wat wordt gedaan met de uitkomsten van de SWOT-analyse?
De beleidsvoorstellen die in de beleidsrapportage zijn geformuleerd zijn
gebaseerd op de door Buck Consultants International uitgevoerde SWOTanalyse (zie tabel 3.5 ).
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Tabel 3.5. SWOT-analyse Zeeuwse economie 47
Sterkten
- Toeristisch product gericht op m.n. de
kust
- Goede geoutilleerde havens met ruimte
en enkele krachtige bedrijven
- Kwaliteit leefomgeving (rust, ruimte,
water)
- Ligging tussen grootstedelijke gebieden
- Traditie/ kennis landbouw en visserij

Kansen
- Uitbouw kwaliteit toeristisch product
(ruimte voor accommodaties, kwaliteit
ondernemerschap)
- Uitbouw havens met containers en
value added logistics
- Nieuwe teelten in landbouw en visserij
(aquacultuur) en aandacht voor versketens
- Zorgeconomie
- Woonmigratie als economische factor
- Innovatie MKB en benutting ICT-infrastructuur

Zwakten
- Weinig innovatie/ weinig gerichte afzet
MKB buiten Zeeland
- Enkele bedrijven in haven staan onder
druk
- Onvoldoende fysieke ruimte wordt
gegeven voor toerisme en kwaliteit
ondernemerschap
- Onduidelijk profiel toerisme buiten de
kuststreek
- Onbekendheid kwaliteiten Zeeland
elders in Nederland
- Geen draagvlak/ organisatiestructuur
voor vernieuwende/ grote proejcten
- Enkele onderdelen landbouw en visserij hebben het moeilijk vanwege regelgeving en/ of buitenlandse concurrentie

Bedreigingen
- Onvoldoende ruimte geven voor ontwikkeling toerisme
- Afname werkgelegenheid in agribusiness
- Verschraling zeehavens zonder containersector
- Afvloeiing koopkracht/ zorg/ inwoners
naar omliggende regio’s
- Vergrijzing beroepsbevolking
- Weinig kennisintensieve bedrijvigheid

Alle hierin genoemde sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen
vinden we op enigerlei wijze terug in de geformuleerde beleidsvoorstellen.
Alleen de voor de sectoren MKB en Wooneconomie geformuleerde beleidsvoorstellen spelen niet in op de sterke punten maar gaan, in tegenstelling tot
de andere sectoren, meer uit van kansrijke thema’s.
De beleidsvoorstellen zijn verder wat meer gericht op het versterken van
zwakke punten dan op het inspelen op bedreigingen. Met name de beleidsvoornemens in de sectoren Landbouw, Recreatie en toerisme en Visserij en
aquacultuur zijn sterk gericht op het aanpakken van zwakke punten, terwijl
in de sectoren Industrie en Havens, Visserij en aquacultuur en MKB het
meest ingespeeld wordt op bedreigingen.

47

Bron: Buck, 2005
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3.5 Vergelijking van de drie PSEB’s

In de voorgaande paragrafen is geconstateerd dat qua opzet en dan met name
qua SMART-heid het PSEB 2005-2008 aanzienlijk beter is dan de twee eerdere PSEB’s.
In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre er inhoudelijk sprake is van
continuïteit respectievelijk van weloverwogen verandering van het beleid
gedurende de drie beleidscycli.

Het eerste wat opvalt, wanneer naar continuïteit wordt gekeken, is het ontbreken van de jaren 2003 en 2004 in de beleidsplannen. De vraag is welk
sociaal-economisch beleid er in die jaren is gevoerd door de provincie.

De hoofddoelstelling van het provinciaal sociaal-economisch beleid is voor
alle drie periodes vrijwel gelijk: evenwichtige groei en duurzame ontwikkeling. De term “duurzaam” wordt echter niet steeds op dezelfde manier gedefinieerd. In het PSEB 1993-1997 staat geen definitie (deze nota is bondig; er
wordt in de inleiding verwezen naar eerdere documenten, waarin het begrip
mogelijk wel omschreven staat). In het PSEB 1998-2002 wordt “duurzaam”
omschreven als “Met duurzame ontwikkeling wordt beoogd aan de basisvoorwaarden (eten, drinken, huisvesting enz.) te voldoen, maar dan wel op
een zodanige wijze dat de kwaliteit van de leefomgeving op niveau blijft”.
Het thema “duurzaamheid in het PSEB 2005-2008 stelt de drie P’s centraal:
People, Planet en Profit. Deze drie P’s worden vertaald naar drie kapitaalsvormen, de zogenaamde duurzaamheidsdriehoek: sociaal-cultureel, economisch, natuur en milieu. Er is pas sprake van een duurzame ontwikkeling als
de waarde van alle drie de kapitaalvormen groeit. Het mag niet zo zijn dat
het ene kapitaal groeit ten koste van het andere.
De term “evenwichtig” wordt alleen in het PSEB 1998-2002 gedefinieerd.

Cluster/sectorindeling:
De indeling in sectoren verschilt aanzienlijk tussen de drie PSEB’s.
In het PSEB 1993-1997 worden tien “sectoren” onderscheiden. Het PSEB
1998-2002 onderscheidt vier sectoren, met als toelichting “Nieuw in dit
Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan (PSEB) is dat, naast industrie
en diensten, voor het eerst de sectoren landbouw, visserij en recreatie en toerisme zijn opgenomen.” Deze opmerking is niet logisch gezien de tien sectoren in het PSEB 1993-1997.
Het PSEB 2005-2008 kent weer een andere indeling. Deze wordt ten dele
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beargumenteerd in het vooronderzoek van Buck. De zes clusters die de indeling omvat, betreft de drie hoofdactiviteiten van de Zeeuwse economie (agribusiness, havens en toerisme/recreatie) waarbij agribusiness is gesplitst in
“landbouw” en “visserij/aquacultuur”. Uit de categorie “overig” zijn vervolgens MKB en Zorg als aparte clusters geselecteerd, omdat het aantal banen
hier sterk is gegroeid tussen 1995 en 2003. MKB overlapt dus niet met de
andere sectoren, maar is een term voor het midden- en kleinbedrijf buiten de
drie hoofdsectoren.
Opvallend is verder de positie van de havens: in het PSEB 1993-1997 is het
een apart cluster, in het PSEB 1998-2002 worden havens niet apart
genoemd, maar valt deze sector onder “industrie en diensten” en in 20052008 is het weer een apart cluster.
Het wijzigen van de clusterindeling door de jaren is op zich niet problematisch, maar de redenen voor wijziging zijn niet altijd duidelijk. Soms lijkt het
niet meer dan een herschikking: de tien onderscheiden sectoren in het PSEB
1993-1997 zijn deels thema‘s, die voor elke bedrijfssector apart kunnen worden uitgewerkt, zoals gebeurt in het PSEB 2005 -2008. Opvallend is dat het
thema “internationalisering” in 1993-1997 een van de toen zogenoemde sectoren vormde, maar in de latere PSEB’s niet meer als thema terugkomt.
Terwijl internationalisering de afgelopen jaren een steeds belangrijker thema
is geworden. Ook de dienstensector krijgt in elk PSEB een andere plaats. In
het PSEB 1993-1997 komt deze sector niet expliciet voor, in het PSEB
1998-2002 is deze samengevoegd met de industrie, en krijgt daar weinig
aandacht (zie § 3.3.2 vraag 5), en in het PSEB 2005-2008 valt deze onder de
noemer “MKB”. De vraag is waarom deze sector die (aldus de SWOT-analyse) zo relevant is voor de economische ontwikkeling steeds geen eigenstandige positie krijgt.
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Tabel 3.6. Sector/ clusterindeling van de drie PSEB’s

Sector/ cluster

Havenschappen
Promotie & acquisitie
Midden- en Kleinbedrijf
Technologie en telematica
Landbouw
Visserij (2005 – 2008: incl. aquacultuur)
Internationalisering
Arbeidsmarkt
Recreatie en toerisme
Economie i.r.t. andere beleidsterreinen
Industrie en diensten
Industrie en havens
Wooneconomie

1993 – 1997
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PSEB
1998 – 2002

2005 – 2008
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

Doelstellingen bij de drie hoofdsectoren
Voor de sectoren/clusters die in alle drie de PSEB’s terugkomen (Landbouw,
Visserij, en Recreatie en toerisme) is veelal een continuering van doelen te
zien naast enkele doelen die eenmalig voorkomen. Voorbeelden van deze
laatste soort zijn bij landbouw in 1998-2002 “verbetering van de inkomensbasis van de agrarische- en plattelandsbevolking” en bij Recreatie en toerisme “spreiding in voor- en naseizoen”. De redenen waarom bepaalde doelen
in een volgend PSEB niet gecontinueerd worden is niet duidelijk. Mogelijk
zijn deze doelen voldoende bereikt in de betreffende beleidsperiode of zijn er
nieuwe inzichten die deze doelen minder van belang maken.

Samengevat is er op een aantal punten (hoofddoelstellingen en doelstellingen
voor enkele hoofdclusters) continuïteit van het beleid tussen 1993 en 2008.
Met name de clusterindeling en de beleidsthema’s wijzigen tussen de
PSEB’s. De reden hiervoor is vaak niet duidelijk; de verbinding tussen de
drie PSEB’s ontbreekt (soms ook letterlijk getuige het ontbreken van de
jaren 2003 en 2004). Mogelijk is deze verbinding wel te destilleren uit documenten die niet geanalyseerd zijn voor dit onderzoek. Het is echter ook
mogelijk dat de discontuïteit te maken heeft met het ontbreken van een
expliciet toekomstprofiel voor de provincie Zeeland.
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4

Uitkomsten maatregelen/ GSbesluiten

4.1 Algemeen

Om de effectiviteitsvraag goed te kunnen beantwoorden is naast de macroanalyse vanuit de PSEB’s ook een analyse op micro-niveau uitgevoerd. Er is
voor gekozen dit niet uitputtend te doen, maar meer indicatief. Daartoe is per
PSEB één jaar onder de loep genomen (2005, 2001 en 1997). Per jaar zijn 15
maatregelen random geselecteerd voor een verdiepende analyse. Voor deze
analyse zijn de maatregelen onderzocht op de volgende criteria:
- Bevat het voorstel een onderbouwing waarom het bijdraagt aan een
beleidsdoelstelling?
- Is in het voorstel het doel van de maatregel omschreven?
- Is in het voorstel beschreven welke prestaties met de maatregel worden
geleverd?
- Is in het voorstel beschreven welke effecten beoogd worden met de maatregel?
- Is in het voorstel de doelgroep van de maatregel benoemd?
- Controleert de provincie per maatregel of de prestaties geleverd zijn?
- Is er een aantoonbare evaluatie van de gerealiseerde effecten op maatregel- dan wel programmaniveau?

Bij de bestudering van de casussen is uitgegaan van de beschikbare dossiers.
Daarbij konden de volgende zaken ten aanzien van dossiervorming worden
geconstateerd.
- Wanneer het gaat om Europese projecten is sprake van uitvoerige voortgangsrapportages die echter niet in de dossiers aangetroffen zijn.
- Wanneer PSEB-besluitvorming door GS geen strikte subsidie maar betaling van diensten betreft ontbreken in een aantal gevallen bewijsstukken
in de dossiers. Bijvoorbeeld de opdracht ten behoeve van een onderzoek,
waarbij wel offerte en factuur aangetroffen worden maar niet het uiteindelijke onderzoeksrapport.
Omdat het niet mogelijk bleek om alle antwoorden ten behoeve van deze
analyse uit de dossiers te halen is de gegevensverzameling voor dit onderwerp dan ook uitgebreid met een interviewronde. Het betrof hier deels
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gestructureerde interviews en deels ongestructureerde interviews ter aanvulling op de gegevensverzameling.

4.2 Resultaten

g

Figuur 4.1. Resultaten casestudy (relatief): positieve score op de normen per
jaar
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) p
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Aan de hand van figuur 4.1. wordt het volgende zichtbaar:
- De onderbouwing waarom een voorstel bijdraagt aan een beleidsdoelstelling lijkt minder nadruk te krijgen (van 27% in 1997 naar 7% in 2005).
- De omschrijving van het doel en de te leveren prestatie van de maatregel
krijgt in alle jaren ruime aandacht.
- De mate waarin de beoogde effecten beschreven worden lijkt in de loop
der jaren meer aandacht te krijgen (1997: 33%; 2001: 67% en 2005:
79%).
- De controle van de provincie scoort 100% in alle jaren. Het gaat hier om
administratieve controle.
- In geen van de casussen is een aantoonbare evaluatie aangetroffen van de
gerealiseerde effecten op maatregel- danwel programmaniveau.
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Figuur 4.2. Resultaten van casestudy (relatief): positieve en negatieve score
op de normen voor de drie jaren gezamenlijk 48

j

g
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Uit bovenstaande figuur blijkt ruime aandacht voor het formuleren van de
doelstelling, de prestatie en de controle achteraf. Daartegenover staat geringere aandacht voor de wijze waarop maatregelen worden beargumenteerd,
doelgroepen expliciet worden benoemd en effecten worden geëvalueerd.

48

Bij het onderdeel evaluatie wordt in enkele casussen ja/ nee gescoord. Dit betekent dat er
door de aanvrager een evaluatie is uitgevoerd en aangetroffen maar niet door de provincie.
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Figuur 4.3. Resultaten 2005 van de casestudy (relatief)

In 2005 zien we bij één casus dat een onderbouwing is gegeven waarom het
voorstel bijdraagt aan de beleidsdoelstelling (zie figuur 4.3.). In alle gevallen
is in 2005 in het voorstel beschreven welke prestaties geleverd en welke doelen bereikt moeten worden. De beoogde effecten zijn in 79% van de gevallen
beschreven.
Een mogelijke verklaring hiervoor kan liggen in de wijze waarop het
Provinciaal Sociaal-Economisch Beleidsplan 2005 – 2008 (PSEB 2005 –
2008) tot stand is gekomen en de wijze waarop de provincie en betrokken
partijen komen tot voorstellen van maatregelen in het kader van het PSEB
2005 – 2008. De doelstellingen in het PSEB 2005 – 2008 zijn geformuleerd
op basis van een SWOT-analyse en een discussie met de betrokken partijen.
Vervolgens is met de betrokken partijen gesproken welke maatregelen een
bijdrage zouden kunnen leveren aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Deze discussie heeft geresulteerd in het overzicht van voornemens zoals
opgenomen in het PSEB 2005 – 2008.
De nadruk ligt in de concrete voorstellen op de te leveren prestaties.
Daarnaast wordt in een groot aantal van de casussen beschreven wat het doel
is. In de onderzochte casussen wordt echter geen duidelijke relatie gelegd
tussen het voornemen in het PSEB 2005 – 2008 en het concrete voorstel.
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