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Geachte leden J
Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
Uitkomsten van het onderzoek naar Bestuurlijke Regionale Ecosystemen
in de regio NHN

Uw kenmerk

Inleiding

Wat bepaalt het succes van een regio? Om daar inzicht in te krijgen,
voert de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Berenschot'
een meerjarig onderzoek uit in verschillende regio’s in Nederland. De
regio Noord-Holland Noord (NHN) maakt ook deel uit van dit
onderzoek.

U ontvangt hierbij de uitkomsten van de eindrapportage voor deze
regio. Omdat het rapport een groot aantal pagina’s beslaat, kunt u het
online raadplegen op onze website^.
In Noord-Holland Noord, Noordoost Brabant, Fryslan, Groningen en
Drenthe werken overheden per regio samen in een zogenaamd
Bestuurlijk regionaal ecosysteem (BRE) aan publieke waarden. Centraal
voor dit deelonderzoek in Noord-Holland Noord staat de vraag:
‘Hoe succesvol is het BRE NooKd-Holland Noord in het realiseren van
publieke waarde, welke factoren spelen hierin een rol en hoe kan de
samenwerking worden verbeterd?’
Dit deelonderzoek liep van juni 2021 tot en met december 2021 en
maakt deel uit van een meerjarig onderzoek dat naar verwachting in
2022/2023 opgeleverd wordt. De provincie trok als opdrachtgever en
medefinancier van het onderzoek nauw op met een vertegenwoordiging
van bestuurders en ambtenaren uit de regio Noord-Holland Noord in de
begeleiding van dit traject.
' Het ministerie van Binnenlandse Zaken is financieel en inhoudelijk gecommitteerd.

Via www.noord-holland.nl gaat u naar: bestuur > regionale bestuurskracht > regio’s
Westfriesland, Alkmaar of Kop van Noord-Holland. Daar vindt u aan de rechterzijde, onder
documenten, het rapport.

Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33
2012 DE Haarlem
www.noord-holland.nl
Kvk-nummer 34362354
Btw-nummer NL.001 0.03.1 24.B.08

ft

2I2
Het vervolg

Het onderzoek biedt onder meer aanknopingspunten voor de
versterking van de regionale samenwerking. Deze deelrapportage is
daarom ook één van de bouwstenen voor de besluitvorming over de
aanpassing van de governancestructuur van het Bestuurlijk
Afstemmingsoverleg (BAO) NHN.
Hoogachtend,
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