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Reactie op uw brief over 'Maak verschil'

16007616

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Hartelijk dank voor uw brief van 18 mei jongstleden waarin u met herkenning en
enthousiasme reageert op het rapport 'Maak verschil' van de Studiegroep
Openbaar Bestuur. Met genoegen heb ik kennis genomen van uw voorstel om,
samen met een aantal Zeeuwse partijen, aan de slag te gaan met de
aanbevelingen van de Studiegroep. In een pilot wilt u het functioneren van de
Zeeuwse overheden, bezien vanuit de (economische) opgaven, verder verbeteren
en processen versnellen. U refereert daarbij aan het advies van de commissie
Economische Structuurversterking Zeeland (commissie Balkenende).
In de aanloop naar de totstandkoming van het rapport van de commissie
Balkenende hebben medewerkers van het secretariaat van de commissie, de
provincie Zeeland, de vier grootste Zeeuwse gemeenten (Z4) en het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) contact gehad over het
opzetten van een experiment bestuurlijke vernieuwing Zeeland. Dit is verkend op
basis van de lijnen in het rapport 'Maak verschil' en dit heeft geleid tot een
constructieve en werkbare aanbeveling door de commissie.

Tevens heeft Zeeland zich aangemeld voor deelname aan de regionale
proeftuinen die Rijk, IPO en VNG organiseren om het rapport 'Maak verschil'
vanuit de regionale praktijk te gaan uitwerken. Op 17 juni hebben Harry van der
Maas (gedeputeerde Zeeland) en René Verhuist (burgemeester Goes) namens
Zeeland een pitch gegeven over de plannen en ambities die Zeeland heeft. Zij
hebben een pleidooi gehouden om te komen tot een bestuurlijke samenwerking in
Zeeland die aansluit op de (economische) opgaven in het gebied. Op het
symposium 'Maak verschil' op 30 juni is bekend gemaakt dat Zeeland is gekozen
als een van de zes proeftuinregio's.

Ik zie een proeftuin 'Maak verschil' als een prima gelegenheid om met de relaties
tussen de aanbevelingen van de Studiegroep Openbaar Bestuur en de commissie
Balkenende in de Zeeuwse praktijk aan de slag te gaan. Naast Rijk, IPO en VNG
zullen daarbij in ieder geval de provincie Zeeland en de Z4 een rol vervullen. Naar
ik hoop sluiten ook andere Zeeuwse partijen, in het bijzonder de overige Zeeuwse
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gemeenten, het Zeeuwse bedrijfsleven en de Zeeuwse maatschappelijke
instellingen zich hierbij aan.
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In de komende periode zal gestart worden met de operationalisering van de
inhoud en de aanpak van de proeftuin, waarbij ik waarde hecht aan een zo breed
mogelijk draagvlak en eigenaarschap in Zeeland. Dit is ook relevant om de
ervaringen te benutten die reeds zijn opgedaan met 'de tafel van vijftien' alsmede
de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt op bijvoorbeeld het terrein van
grensoverschrijdende samenwerking en bevolkingsdaling.

Een belangrijk doel van de proeftuinen is om van elkaar te leren. De ervaringen
die wij gezamenlijk opdoen in de proeftuin Zeeland kunnen benut worden in
andere regio's in Nederland. Omgekeerd kan Zeeland leren van de inzichten die
elders zijn opgedaan.

Ik zie uit naar de samenwerking met u.
Met vriendelijke groet,
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Richard van Zwol
Secretaris-generaal
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