
 

 

     Motie ‘Brexit effect in Zeeland’   

Helaas verlaat in maart 2019 de UK (United Kingdom) de Europese Unie. Dit heeft grote gevolgen 

voor de handel tussen UK en Nederland. De export naar de UK bedroeg in 2015 nog 38 miljard euro, 

de import 20,9 miljard.  Bekende financiele instellingen en multinationals overwegen verplaatsing van 

hun hoofdvestigingen naar het vasteland van Europa. Im- en exportbedrijven herorienteren zich op de 

meest logische vestigingsplaats en in de UK werkzame arbeidskrachten kijken naar kansen buiten de 

UK. De gevolgen van een harde exit, zachte exit of bilaterale handelsverdagen tussen UK en EU zijn 

nog niet bekend, maar de regionale impact op de economie is in Nederland het grootst in de regio 

Zuidwest (bron: theconversation.com/how-brexit-will-hit-different-uk-regions-and-industries-91287). 

Zeeland kan zich nu actief opstellen als aantrekkelijk vestigingsregio voor bedrijven én 

arbeidskrachten uit de UK.  

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 8 juni 2018,   

Constateren dat: 

- Op 19 maart 2019 de UK de Europese unie helaas gaat verlaten;  

- Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat heeft voor buitenlandse bedrijven;  

- Brexit negatieve gevolgen heeft voor de Zeeuwse economie, maar mogelijk ook kansen biedt;  

- De economische gevolgen van Brexit voor de internationale handel via en vanuit Zeeland bekend zijn, 

maar de beinvloeding van de effecten hiervan nog onvoldoende is geactiveerd. ;  

Overwegen dat:  

- Veel Britse bedrijven deel uit willen blijven maken van de Europese interne markt en bereid zijn hun 

activiteiten naar het vasteland van Europa te verplaatsen;  

- In de UK veel werkzaamheden worden verricht door arbeidskrachten uit andere EU landen 

- Het Zeeuwse bedrijfsleven zich tijdig moet voorbereiden op de gevolgen van Brexit;  

- Brexit in hoofdzaak negatieve effecten zal hebben op export uit de sectoren (agro)food en chemie, die 

een belangrijk deel vormen  van de totale Zeeuwse export;  

- Het belang van de internationale handel voor Zeeland sterk groeit door de fusie van de havens tot 

nieuwe North Sea Port;  

- Zeeland zich als aantrekkelijk vestigingsgebied voor bedrijven, zelfstandigen en personeel uit de UK 

kan profileren.  

Dragen GS op:  

- De positieve effecten voor Zeeland te vergroten door een actief promotiebeleid te voeren, waarbij 

mogelijkheden liggen in online campagnes, deelname aan beurzen, het openen van één of meer  ‘pop-

up Zeeland stores’ in de UK met informatievoorziening over de vestigingskansen in Zeeland.  

En gaan over tot de orde van de dag,  

Ton Veraart – D66 Zeeland      Patricia van Veen – D66 Zeeland 

      


