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Het regionale niveau is in Nederland belangrijker geworden. Gemeenten werken steeds
vaker en intensiever op regionaal niveau samen en ook de provincies richten zich steeds
meer op die schaal. Economie, werk, infrastructuur, energie- en klimaatopgaves; de
krachten worden op regionaal niveau gebundeld. De rol van de provincies meandert
daarin mee; sommige provincies, zoals Zeeland, zijn vaak zelf een regio.
De provincies werken in verschillende rollen samen met vele partners. Deze partners
beïnvloeden de keuzes van het provinciale bestuur. Maatschappelijke organisaties, het
bedrijfsleven, gemeenten, de Rijksoverheid en individuele burgers weten de provincie
steeds beter te vinden. Vaak via ambtenaren en de bestuurders in het college van
Gedeputeerde Staten, en als het nodig is via de politieke partijen in Provinciale Staten.
De provincie als middenbestuur functioneert in een extern netwerk. In ‘Brussel’ zijn
provincies aanwezig om daar de handen ineen te slaan met gelijkgestemde regio’s. Zo
proberen we samen Europese regelgeving te beïnvloeden en samen te werken. We zijn
in ‘Den Haag’ om de provinciale belangen, die van de inwoners en van de stakeholders
goed voor het voetlicht te brengen. Daarnaast overleggen we binnen de provincie met
mede-overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
over relevante issues en bundelen we de krachten, ook in gezamenlijke lobby’s die zijn
gericht op het gezamenlijke belang.
Provincies hebben eigen belangen en werken samen. Elke provincie heeft ambtenaren die
de weg kennen in Den Haag en Brussel. Er is een constante stroom van informatie tussen
de verschillende overheden. Informatie wordt gehaald en gebracht, de juiste personen
worden met elkaar in verbinding gebracht en belangen worden inzichtelijk gemaakt en
waar mogelijk gekoppeld.
Dit boek belicht vele kanten van het functioneren van de provincie. Door middel van
observaties, interviews en verhalen wordt een mooi beeld gegeven van mogelijkheden
van belangenbehartiging door en bij de provincie.
Dit boekje geeft mooie handvatten, mede met het oog op aanstaande provinciale
verkiezingen en de nieuwe bestuursperiode die daarna start!
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De wereld van politiek en bestuur is dynamisch en verandert continu.
Het Amsterdamse adviesbureau WKPA helpt organisaties, bedrijven en
individuen bij het ontwikkelen van een winnende public affairs-strategie
in het moderne informatietijdperk.
Emmy Andriessestraat 280
1087 ML Amsterdam
+31 (0)20 3346620
» info@wkpa.nl
» www.wkpa.nl
» @WallaartKussePA
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