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Geachte heer/mevrouw,
In de PS vergadering van 4 novemb er hebben wij toegezegd Provinciale Staten te informeren over de
ontwikkelingen rond de Strategie Board Delta Region.
In 2015 is een evalua tie uitgevoerd naar de werking van de Strategie Board Delta Region. Hieruit zijn
een aantal conclusies en aanbevelingen voortgekomen ten aanzien van het verbeteren van het functi
oneren van de Strategie Board en de Delta Region Office. Hierbij werd nadrukkelijk het signaal gegeven
om deze taak op te pakken, om het commitment van de partners niet te verliezen.
In de boardvergadering is echter geconstateerd dat er onvoldoende capaciteit en urgentie is om uitwer
king te geven aan deze aanbevelingen. Er is besloten dat de overheden het initiatief nemen om een
houtskoolschets te schrijven aangaande het herijken van de doelstellingen en de opzet van een nieuwe
structuur. Deze is weergegeven in de houtskoolschets Strategie Board Delta Region. Eind mei is deze
met de leden van de Board besproken en vastgesteld.
De Provincie Zeeland heeft deze zomer haar reeds gereserveerde bijdrage verleend om een soepele
transitie naar de nieuwe organisatie mogelijk te maken en aan de continueringen van de activiteiten die
waren gericht op lobby en het behouden van het netwerk van de Delta regio. In 2017 is het voornemen
om, wanneer de nieuwe organis atie is ingericht en alle uitgangspunten zijn vastgesteld, een subsidie bijdrage vanuit de Provincie Zeeland te verlenen.
De belanqriikste wijzigingen ziin:
Van een relatief sturende Board naar een Delta Network gericht op lobby en kennisdeling met de
regio;
Uitvoering komt te liggen bij bestaande partners in de regio m et daarbij een verbindende rol voor
de regionale ontwikkelingsmaatschappijen voor bovenregionale afstemming (geen Delta Region
Office meer);
Geografische kern zijn provincie Zeeland en West-Brabant met open mind naar de omliggende
regio's;
Jaarlijks roulerend voorzitterschap tussen gedeputeerde De Bat en burgemeester Depla;
Een lean en mean inrichting van het Delta Network en de ondersteuningsstructuur leveren effici
ency voordelen op, welke resulteert in een lagere bijdrage vanuit de Provincie Zeeland.
De Regio West Brabant heeft onder leiding van dhr. Depla het initiatief genomen om de houtskoolschets
verder uit t e werken. Rewin heeft, als beoogd secretaris van de Delta Network Board, hiervoor een
inventarisatie uitgevoerd om de transitie naar de nieuwe organisatie in goede banen te leiden. Er wordt
gestreefd om deze inventarisatie voor eind januari met de huidige boardleden te bespreken en met de
nieuwe organisatiestructuur in te stemmen. Vanuit een volwaardige triple helix samenstelling zal dan
gezamenlijk met de partners in de regio worden samengewerkt om de economische ontwikkeling van
de regio Zuidwest te ontwikkelen als topkennis regio en daarmee bij te dragen aan de internationale
(kennis-) concurrentiepositie van Nederland en Europa.
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In 2017 zullen wij u infornneren over de voortgang en de effecten van het Delta Network voor de triple
helix samenwerking in Zeeland.
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