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Zelfs politici zien niets in provincie
SECTION: A01 (1)
LENGTH: 341 words
HIGHLIGHT:
Felle verdediging van het provinciaal bestuur blijkt een farce.

Steeds minder provinciale politici verwachten dat er over twintig jaar nog twaalf
provincies zullen bestaan. Veel ambtenaren zijn op zoek naar een andere baan.
ARNHEM - Provinciale politici en ambtenaren hebben weinig met hun eigen
provincie.
Waar Statenleden of gedeputeerden aan de vooravond van de verkiezingen voor de
Provinciale Staten in de media het bestaansrecht van de provincie fel verdedigen,
zeggen ze in de anonimiteit zich nauwelijks met hun provincie te identificeren.
Onderzoek van bestuurskundigen van de Radboud Universiteit Nijmegen, waarbij
289 politici en leidinggevende ambtenaren zijn ondervraagd, toont dat aan.
"Als je van een groep mag verwachten bij de provincie betrokken te zijn, dan zijn
dat de eigen politici. Maar ze hebben meer met hun gemeente. Dan moet je je er
niet over verbazen dat de kiezer ook niet geienteresseerd is", zegt prof. dr. Michiel
de Vries onder wiens supervisie het onderzoek naar de problemen, ambities en
perspectieven van de provinciale politici en ambtenaren plaatsvond.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de slagvaardigheid van de provinciale besturen
veel te wensen over laat. De belangentegenstellingen zijn met name in de
provincies Gelderland en Overijssel zo groot dat er, zeggen de regionale politici en
topambtenaren, nauwelijks provinciaal beleid tot stand komt. Het gaat dan vaak
om tegenstellingen tussen allerlei belangengroeperingen en gemeenten enerzijds
en de provincie aan de andere kant.
De bestuurlijke problemen, zo is de inschatting op het provinciehuis in Arnhem, zijn
in Gelderland minstens even groot als in de Randstad waar wordt gepleit voor een
speciaal randstadbestuur.
Juist op het moment dat het nieuwe kabinet meer taken wil toebedelen aan de
provincies, verwachten steeds minder politici in de provinciehuizen dat er over
twintig jaar nog twaalf provincies zullen bestaan. Slechts een kleine minderheid wil
grotere bevoegdheden voor provincies. Bijna de helft van de ondervraagde
ambtenaren is op zoek naar een andere baan.
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