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 Onderwerp  Vervolgbrief evaluatie Hanzeproject 

   

  Leden van de raad, 
 
 
Door middel van onze brief van 28 oktober 2008 hebben wij uw Raad op de hoogte 
gebracht van onze bereidheid om de evaluatie van het Hanzeproject ter hand te nemen.  
Dit naar aanleiding van de in de raadscommissie van 9 oktober jl. uitgesproken behoefte 
hiertoe. Ook hebben we, vanuit oogpunt van efficiency van tijd en geld, aangegeven om 
in dit onderzoek de aangekondigde evaluatie van het College mee te nemen. Dit laatste 
uiteraard alleen op voorwaarde dat het College hiermee ook instemt.  
 
Wij hebben u toegezegd om voor 13 november a.s. te komen met een nadere notitie over 
de evaluatie van het Hanzeproject. Bij deze laten wij u de toegezegde informatie 
toekomen. 
 
In de afgelopen weken hebben wij afstemming gezocht met het College over het 
gezamenlijk uitvoeren van de evaluatie. Tot op heden hebben wij hierover nog geen 
uitsluitsel gekregen van het College. Inhoudelijke afstemming heeft derhalve ook nog niet 
plaats kunnen vinden.  
 
De rekenkamercommissie staat ter uitvoering van de evaluatie van het afgelegde traject 
van het Hanzeproject een kort en bondig beleidsonderzoek voor ogen. Een onderzoek 
dat niet tot doel heeft om af te rekenen, maar vooral om te leren voor het vervolg en voor 
toekomstige projecten: wat ging goed, wat kan beter en wat moet absoluut anders. 
Centraal in dit onderzoek staan de kaders zoals die in november 2001 door uw raad voor 
het Hanzeproject zijn vastgesteld. De kaders kwamen voort uit een ambitie en beleving 
ten gevolge van de komende aanleg van de Hanzespoorlijn met een station/halte in 
Dronten.  
 
Eén van de vragen is in hoeverre de bovenbedoelde ambitie en beleving overeenkwam 
met de realiteit, zoals die zich sinds de genoemde besluitvorming van 2001 ontvouwde.  
De kaders bevatten inhoudelijke, maar vooral ook procesmatige onderdelen. Deze laatste 
hadden betrekking op de te ondernemen stappen en de communicatie rond en ten 
aanzien van Hanzeproject. Op welke wijze en in hoeverre deze kaders als basis hebben 
gediend voor de daadwerkelijke uitvoering (voorbereiding) van het Hanzeproject is één 
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van de centrale vragen in het onderzoek. Daarnaast zal de vraag beantwoord worden 
welke invloed eventuele (bewuste of onbewuste) afwijking van de in 2001 vastgestelde 
kaders, heeft gehad op de voortgang van de planvorming en de (bestuurlijke) beleving 
hiervan.  
 
Zoals al gesteld streven wij naar een kort en bondig onderzoek. Gezien de verwachte 
omvang van het onderzoek en de door ons gewenste snelheid van realisatie, zal de 
daadwerkelijke uitvoering van het onderzoek aan een gerenommeerd onderzoeksbureau 
worden uitbesteed. De kosten van dit onderzoek zullen deels worden gedekt uit het 
resterende onderzoeksbudget 2008.  
Wij hopen het onderzoek medio april 2009 af te kunnen ronden. Hierbij gaan wij er vanuit 
dat de resterende weken in 2008 worden benut voor voorbereiding, teneinde medio 
januari 2009 daadwerkelijk te kunnen starten. Deze planning gaat er wel vanuit dat de 
rekenkamercommissie op korte termijn weer op volle sterkte kan opereren. We verwijzen 
hierbij naar ons verzoek hiertoe, zoals opgenomen in onze brief van 28 oktober jl..  
 
We hopen u hiermee voor dit moment, voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
de Rekenkamercommissie Dronten 
 
J. Elzinga 
J. Kodde 
D. Petrusma 
 
 
 


