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Aanleiding 
Volgens het jaarplan 2012 wordt in het tweede halfjaar een themawerkbezoek gepland naar een nader te 
benoemen bestemming. Een werkbezoek aan een andere kustgemeente is daarbij als optie aangegeven 
met als doel inzage in economisch toerisme. In verband hiermee wordt voorgesteld een werkbezoek van 
de gemeenteraad en het college van b&w aan de gemeente Vlissingen te laten plaatsvinden op vrijdag 9 
november 2012 (onder voorbehoud van ontvangstmogelijkheid). Als alternatief kan worden gekozen voor 
een datum in mei 2013. Dit heeft als voordeel dat het economisch toerisme in bedrijf kan worden 
aanschouwd. Nadeel is dat dan de voorbereidingen en behandelingen van de jaarrekening en kadernota 
plaatsvinden. Vandaar dat een datum in november toch de voorkeur geniet. 
 
Toerisme 
De kustgemeenten in Zeeland hebben de koppen bij elkaar hebben gestoken en samen de kustexploitatie 
Walcheren (SSW) opgericht. Door deze samenwerking is onder andere het kustbeheer en de 
strandbewaking verbeterd. Ook wordt nagedacht over hoe meer toeristen naar Walcheren kunnen worden 
getrokken. Met de stichting kan informatie worden uitgewisseld over de inrichting van de kustexploitatie.  
De gemeente Vlissingen maakt echter geen deel uit van de SSW. Deze gemeente heeft het beheer van de 
stranden in eigen hand. Andere zaken die aan de orde kunnen komen zijn de inmiddels behaalde 
resultaten en recente ontwikkelingen, met name ook die met betrekking tot duurzaamheid. 
 
Haven 
Het havengebied van Zeeland Seaports omvat de havens van Vlissingen en Terneuzen. Ideaal gelegen in 
noordwest Europa, vanwege de strategische positie aan de Westerschelde tussen Rotterdam 
en Antwerpen en de open verbinding met de Noordzee. Deze haven behoort tot één van de snelst 
groeiende havens in Europa. In het havengebied zijn een groot aantal bedrijven gevestigd die 
verantwoordelijk zijn voor bijna 20% van de werkgelegenheid in de provincie Zeeland. Dankzij de vestiging 
van deze bedrijven heeft het havengebied van Zeeland Seaports zich de afgelopen veertig jaar ontwikkeld 
tot derde zeehaven van Nederland. Het behoort zelfs tot één van de snelst groeiende havengebieden in 
Europa. 
 
De activiteiten in de industrie, logistiek en maritieme dienstverlening, maar ook naar de ontwikkeling van 
aanverwante projecten in de haven kunnen tijdens het werkbezoek aan de orde komen. 
 
Financiële consequenties 
De kosten van het wijkbezoek worden gedekt uit het daarvoor beschikbare budget. 
 
 
Het presidium wordt voorgesteld in te stemmen met een werkbezoek van de gemeenteraad en het college 
van b&w aan de gemeente Vlissingen op vrijdag 9 november 2012 (onder voorbehoud van 
ontvangstmogelijkheid). 


