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Uw kenmerk

Ter uitvoering van art. 1 67, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) ontvangt u met deze brief het evaluatierapport
Westfriesland Pact door!”.
Aanleiding voor de evaluatie

In 201 3 hebben de raden en colleges van Westfriesland, het Pact van
Westfries land vastgesteld. De provincie heeft, na vijf jaar het Pact van
Westfriesland, een voorstel gedaan om samen met de regio de invloed
van het Pact op de samenwerking in de regio te evalueren. De regio
heeft dat voortvarend opgepakt en in samenwerking met de provincie is
dit rapport tot stand gekomen.
Doel

Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de wijze waarop
de samenwerking zich heeft ontwikkeld, tot welke resultaten dat heeft
geleid en welke uitdagingen er nog liggen. De insteek van het
onderzoek was niet om causaal verband te leggen tussen het Pact en de
samenwerking en resultaten die daaruit zijn voortgevloeid. Wel om in
kwalitatieve zin duiding te geven aan de invloed en meerwaarde van het
Pact voor de samenwerking in de regio. Het onderzoek is ook
agenderend voor de verdere samenwerking tussen regio en provincie.
Uitvoering
De uitvoerder van het onderzoek was Wim Dijkstra, voormalig
(waarnemend) burgemeester van diverse gemeenten. Hij is deskundige
op het gebied van (regionale) samenwerking en heeft via diepteinterviews op ambtelijk en bestuurlijk niveau met gemeenten, provincie
en externe partijen een zoveel mogelijk geobjectiveerd beeld geschetst
van de wijze waarop de samenwerking in de regio wordt ervaren en wat
deze samenwerking heeft opgeleverd.
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De begeleidingscommissie onder voorzitterschap van de burgemeester
van Hoorn bestond voorts uit vertegenwoordigers van de deelnemers
uit de Westfriese Samenwerkingsdriehoek en de gedeputeerde Bestuur.
De commissie kwam vier keer bijeen.
Korte samenvatting conclusies uit het rapport

Het rapport van Wim Dijkstra biedt een kleurrijk inzicht in de Westfriese
regio en onderlinge samenwerking. Het bleek niet mogelijk om concrete
resultaten van het Pact te duiden.
Het Pact zelf is op hoofdlijnen geschreven en er is ook geen eenduidige
uitvoeringsagenda opgesteld. Tegelijk constateert de heer Dijkstra, dat
de gesprekspartners dat nu ook niet het belangrijkste vinden. De
meerwaarde van het Pact zit, zowel bestuurlijk als ambtelijk, op de
sterk gegroeide samenwerking, met als resultaat goede, open en
constructieve verhoudingen in de regio (en met de provincie), onderling
vertrouwen, een steeds grotere gunfactor, tal van documenten die een
vertaling zijn van de in het Pact geformuleerde ambities en handvat
voor complexe en controversiële dossiers en steeds meer inzicht in het
belang van regionale samenwerking. En dat ging gepaard met vallen en
opstaan.
Het Pact is een belangrijke impuls voor de regio gebleken en legt zo het
fundament voor de toekomst. Helder is ook dat de raden zich een stuk
minder eigenaar voelen van het Pact dan de colleges en ambtenaren.
Dat komt vooral door in de afstand, die ze ervaren bij regionale
besluitvormingstrajecten en gemeenschappelijke regeling(en).
Over de relatie met de provincie zijn er overwegend positieve geluiden.
En andersom ook. Wat beter zou kunnen, is het verbeteren van
communicatie en partnerschap. Neem de gemeenten tijdig mee in
beleidsontwikkeling en het proces en wees transparant over de
voortgang. En wees helder over de rol die je hebt als provincie. Externe
partners en stakeholders zien ook een belangrijke meerwaarde in het
feit dat de gemeenten hebben aangetoond dat ze kunnen samenwerken
en hun gezamenlijke belangen op tafel kunnen leggen.
De uitdaging naar de toekomst toe wordt in operationele termen
benoemd: Houd vast wat is begonnen in 201 3, zet in op een Pact 2.0
met alle betrokken partijen, geconcretiseerd in een SMART (Specifiek,
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerde
uitvoeringsagenda. Wat de inhoud betreft zijn volgens de heer Dijkstra
van belang: continuïteit van beleid, de nieuw gesloten coalitieakkoorden
en onvoorziene actuele ontwikkelingen, die zich met de regelmaat van
de klok zullen aandienen.
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Wij gaan er vanuit dat de bestuurders van de nieuwe colleges en

gemeenteraden in Westfriesland aan de hand van de evaluatie op korte
termijn tot uitwerking van de aanbevelingen zullen overgaan. Met dien
verstande dat op sommige aanbevelingen al acties lopen, zoals het
optuigen van een regionale energiestrategie op Noord-Holland Noord
niveau. Wij zullen het proces om te komen tot een Pact 2.0 met
belangstelling volgen en waar nodig en nuttig zijn wij graag bereid daar
in samen op te trekken of onze medewerking te verlenen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
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