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Zuid-Hollandplein 1     2596 AW   Den Haag 

Ruimte voor provinciaal beleid 
 

Op 6 februari wordt  het boek "Ruimte voor provinciaal beleid" gepresenteerd. Het boek bevat 

belangrijke handvatten voor de gekozen volksvertegenwoordigers op provinciaal en lokaal niveau, de 

staten- en raadsleden, de waterschapbestuurders om hun (grond)wettelijke positie als hoofd van de 

provincies , gemeenten en waterschappen te accentueren. 

Op 18 maart vinden verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Algemene Besturen van de 

Waterschappen plaats. Tijd voor reflectie en debat met de focus op de Staten. Maar zeker ook 

interessant voor de raadsleden en de volksvertegenwoordigers in de waterschappen. De eerste drie 

inleiders behoren tot de auteurs van het boek. Het tweede deel van het symposium is met Johan 

Remkes, raadslid John Witkamp, wethouder René van der Weide en statenlid Rense Weide. Dit 

wordt afgesloten met een paneldiscussie over de provinciale en lokale autonomie en hoe in de 

wisselwerking tussen provincie en gemeente onze democratie kan worden versterkt. 

Hoe kunnen de Statenleden hun invloed op het provinciale beleid verder vergroten? 

De provincie heeft belangrijke wettelijke  bevoegdheden  bij de ruimtelijke ontwikkeling van ons 

land. Dat geldt niet alleen voor het aanwijzen en beheren van natuurterreinen, het aanleggen en 

beheren van wegen, kanalen en energie tracés, maar het geldt ook bij de locatiekeuze van 

windturbines, de aanpak van de leegstaande kantoorruimte en de aanwijzing van nieuwbouwlocatie. 

Of het nu gaat om medebewindstaken of autonome taken de beleidsruimte is erg groot. Maar hoe 

kunnen de gekozen volksvertegenwoordigers van de provincie, de statenleden,  daar meer gericht en 

meer doelmatig hun democratisch gelegitimeerde stempel op zetten? En hoe  gaan zij samenwerken 

met hun collega’s van  de gemeenten, de raadsleden, om de lokale autonomie te beschermen en de 

lokale democratie te versterken?  

Het belang om tegenspraak te organiseren 

Piet de Kroon, directeur Zuidelijke Rekenkamer 

Het is van belang om tegenspraak te organiseren, stelt Piet de Kroon.  Vooral  bij ingrijpende 

projecten die om een forse investering van de provincie vragen. In zijn bijdrage  wordt aandacht 

besteed aan de redenen waarom en wanneer  bestuurders geneigd zijn om  vooral de zonzijde van 

de door hun voorgestelde projecten voor het voetlicht te brengen.  

Meer greep op de samenwerkingsverbanden 
Mr.dr. Han G. Warmelink, universitair hoofddocent staatsrecht, Rechtenfaculteit Groningen 

Provinciale Staten kunnen meer greep krijgen op de samenwerkingsverbanden wanneer zij sterker 

sturen op de beleidsprestaties die zij van de samenwerkingsverbanden verwachten, stelt Han 

Warmelink. Ook laat deze inleider zien dat ten opzichte van private rechtspersonen die financieel in 

een lastig parket zitten te lang terughoudend wordt opgetreden. Het is in het bestuurlijke en 

financieel belang dat de  

 



 

private rechtspersonen waarin de provincie participeert er financieel goed voorstaan. De heer 

Warmelink was betrokken bij het Rekenkameronderzoek naar de Blauwe Stad in Oost-Groningen. 

Subsidies als sturingsinstrument van de provincie 

Dr. Haedewych van Kampen, filosofe, onderzoeker bij de Noordelijke Rekenkamer 

Subsidies zijn een belangrijk sturingsinstrument van de  Provinciale Staten.  Vele 

rekenkameronderzoeken hebben de afgelopen tien jaar laten zien dat de effecten van subsidies vaak 

onbekend zijn. Dit wordt verhuld met woorden als versterken, faciliteren, stimuleren etc.  "Rond het 

vragen en geven van geld vindt een spel van woorden plaats, waarbij manipulatie, bluf en detectie 

het  spelkarakter bepalen. ", zo stelt mevrouw Van Kampen. Door dit spel inzichtelijk te maken en 

ook stil te staan bij (retorische) trucs kunnen statenleden beter sturen op de onbedoelde èn 

bedoelde effecten van het subsidie-instrument. 

 

De samenwerking tussen provincie en gemeenten - Hoe staat het met de 

lokale autonomie? Ruimte tegen windmolens? 
 

Meer beleidsruimte voor de staten, maar geldt dat ook voor de gemeenteraden? 

Tegenspraak  vanuit de bevolking tegen provinciale projecten speelt  zich af ook op lokaal niveau. 

Dan zijn de raden aan zet. Hoe gaan de provincies, hoe gaan de Provinciale Staten daarmee om? 

Zoals m.b.t. windmolens. Terwijl andere  technologieën de EU-doelstelling voor  14 % meer 

hernieuwbare energie in 2020 evengoed of  beter kunnen realiseren.  De EU geeft de nationale, 

provinciale en lokale overheid alle ruimte voor een eigen invulling. De Rijksoverheid en de provincies 

lijken  tot nu toe niet op te treden  voor het benutten van die ruimte door de gemeenten. In plaats 

daarvan ervaren vele gemeenten de druk van een centralistische planning. 

 

De vraag of ruimte voor  provinciaal beleid de lokale autonomie ook ten gunste  komt wordt 

voorgelegd aan de volgende inleiders.  De praktijk is nu dat provincies  met  aanwijzingbesluiten 

dreigen naar  gemeenten om windmolenparken op te leggen. 

 De heer Johan Remkes, CdK, provincie Noord Holland en voorzitter van het IPO 

(Interprovinciaal Overleg) 

 De heer John Witkamp, gemeenteraadslid en presidiumvoorzitter in de Gemeente Westland,  

 De heer Réne van der Weide, wethouder in de gemeente Emmen, portefeuille o.a. 

Ruimtelijke Ontwikkeling, landschap beleid en duurzaamheid 

 De heer Rense Weide, statenlid in Zuid-Holland 

Het symposium sluit af met een paneldiscussie waarvoor  alle inleiders uitgenodigd zijn. Na de 

sluiting om 13:00 uur is er gelegenheid om te netwerken. De lunch wordt u aangeboden door 

Deloitte. 

Aanmelden   
Aanmelden is mogelijk via de website van Lokaal13:  www.lokaal13.nl/aanmelden  of via  
onderstaande QR-code*. Voor uw deelname worden geen kosten in rekening gebracht. 
 

Naast de mogelijkheid tot aanmelden vindt u op onze vernieuwde website een routebeschrijving 
naar de locatie van het symposium, informatie over eerdere symposia en diverse interessante 
achtergrond artikelen over de actuele thema’s van ons kennisnetwerk.  
 

*Indien u problemen ondervindt met het aanmelden op de website of de QR-code kunt u zich altijd  
nog per mail aanmelden op het volgende e-mail adres: thphendriks@gemeentewestland.nl  

 
 
Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: 

http://www.lokaal13.nl/aanmelden
mailto:thphendriks@gemeentewestland.nl

