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Geachte Statenleden,

Hierbij bied ik u namens de leden van de werkgroep duaal functioneren de evaluatie van de
toekomstvisie Zeeland 2040 aan. Door middel van deze evaluatie is invulling gegeven aan het besluit van
Provinciale Staten d.d. 31 januari 2014 waarbij is besloten om deze toekomstvisie te evalueren.
Aan bureau WagenaarHoes is gevraagd om de evaluatie uit te voeren. De evaluatie had twee doelen:
inzichtelijk maken welk proces is gelopen na de totstandkoming van ‘Zeeland 2040’. En vervolgens om
een marginale inhoudelijke toets van ‘Zeeland 2040’ uit te voeren. Dit is gedaan aan de hand van drie
hoofdvragen. In hoeverre is bij de beleidsvoorstellen van GS de relatie met ‘Zeeland 2040’ uitdrukkelijk
aan de orde gesteld? Wat heeft het college en wat hebben de Zeeuwse partners gedaan met de oproep
om in gezamenlijkheid aan ‘Zeeland 2040’ te werken? Hoe heeft PS gebruik gemaakt van ‘Zeeland 2040’
bij zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol?
Evaluatiepunten
De onderzoekers geven de volgende evaluatie punten mee. Er is meer scherpte nodig in de wijze waarop
de Staten zich wensen te verhouden tot het College van GS. Welk duet willen de Staten spelen met het
College. In het traject van totstandkoming en de fase erna zijn de Staten hierover niet altijd even duidelijk
geweest.
Voorwaarde hiervoor is dat de Staten scherper worden over de vraag hoe zij met name de kaderstellende
rol jegens het College willen gaan invullen gegeven de gedeelde ambitie om als Provinciaal Bestuur
actief op te treden in de Zeeuwse netwerksamenleving. Ook is voorwaardelijk dat de Staten scherper
worden hoe zij hun controlerende rol gaan vormgeven, bijvoorbeeld in het kader van de jaarlijkse cyclus
van begroting en rekening.
Daarnaast is het de moeite waard stil te staan bij de vraag wat de rol van de Staten is in de Zeeuwse
netwerksamenleving. De volksvertegenwoordigende rol biedt directe aangrijpingspunten om de binding
met de achterbannen en het electoraat te organiseren. De verbindende rol – nogmaals: ontleend aan de
praktijk van de gemeenten – biedt mogelijk aanknopingspunten om zelf ook directe relaties te
onderhouden met gemeenteraden in het kader van het levend en levendig houden van het Zeeuwse
verlangen.
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Een laatste evaluatiepunt bij het bepalen en preciseren van de rollen van de Staten betreft het
voorkomen van zichzelf overvragen en overvoeren door te veel op de hooivork te nemen. Tijd en
capaciteit – met inbegrip van de steun van de Griffie – zijn belangrijke factoren bij het vaststellen van het
eigen ambitieniveau in termen van activiteiten en inspanningen.
Aanbevelingen
In het rapport wordt (onder paragraaf 6.3) een aantal aanbevelingen gedaan over de wijze waarop kan
worden omgegaan met netwerksturing. Netwerksturing is een buitengewoon belangrijk component in
‘Zeeland 2040’. Zoals uit de evaluatie blijkt zijn de afgelopen jaren stappen voorwaarts gezet, maar er is
nog een weg te gaan.
Ik stel u voor deze evaluatie te behandelen in de vergadering van Provinciale Staten op 26 oktober 2018.
Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep duaal functioneren,
G.D. Roeland
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