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Provincies in 2020 – met visie naar de toekomst 
Landelijk symposium over de fusie van provincies, de visie op het binnenlands bestuur  

en het proces richting de provincie 2020 

 

27 september 10.00 – 13.00 uur (locatie: de Unie - Culemborg) 

 

- Wat zijn de meningen en standpunten over het huidige proces van de beoogde 

fusie van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht?  

- Dreigt er een impasse in het fusieproces van Flevoland, Utrecht en Noord-

Holland of is er gewoonweg meer tijd nodig?  

- En leidt het uitstel tot afstel of tot meer draagvlak?  

- Hoe verhoudt de schaalvergroting van deze drie provincies zich tot de 

schaalvergroting van de andere provincies en die van gemeenten? 

- Levert samengaan meer voordelen op dan samenwerken? 

- Welke ervaringen zijn er tot op heden met samenwerkende provincies? 

- Hoe ziet het binnenlands bestuur er in 2020 uit, hoeveel provincies zijn er dan 

en hoe moet het proces richting 2020 verlopen?  

De minister is hard aan het werk, de Kamer beraadt zich. Het debat in het land mag wel 

een tikkeltje steviger. 

  

Organisatie: Arno Seinstra en Herman Sietsma, auteurs van het boek Provincies van 

binnen en van buiten (2012)   

 

Programma (onder voorbehoud): 

 

1. Opening: Dr. Ronald Plasterk – Minister BZK: visie op de Provincie 2020 en 

laatste stand van zaken beoogde fusie Utrecht, Flevoland en Noord-Holland 

(middels videoboodschap ten behoeve van dit symposium opgenomen) 

2. Visies en standpunten van verschillende provinciebestuurders, waaronder: 

a. De heer Leen Verbeek (CdK Flevoland) of Marc Witteman (gedeputeerde 

Flevoland) 

b. Mevrouw Ank Bijleveld- Schouten (CdK Overijssel) 

c. De heer Max van den Berg (CdK Groningen) 

3. Analyses en waarnemingen door: 

a. Mr. Drs. Liesbeth Spies, voormalig Minister BZK en voormalig lid GS 

Zuid-Holland 

b. Prof. Hans Engels, hoogleraar Thorbecke-leerstoel Leiden en D66-senator 
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c. Prof. Dr. Roel in ’t Veld, hoogleraar bestuurskunde 

4. Drs. Arno Seinstra - waarnemingen en reflecties  

5. Bijdrage door de Raad voor het Openbaar Bestuur 

6. Debat en conclusies 

7. Netwerk-lunch 

Doelgroep: leden provinciale staten, leden Tweede Kamer en gemeenteraden, bestuurders 

van provincies en gemeenten, wetenschappers openbaar bestuur en ambtenaren. 

 

Kosten voor deelname: euro 65,- (exclusief: BTW; inclusief: boek Provincies van binnen 

en van buiten, lunch en symposiumverslag).  

 

Locatie:  

UniePlaza (vakbond de Unie)  

Multatulilaan 12 

4103 NM CULEMBORG 

 

Bereikbaarheid UniePlaza: 

Met auto: 10 min vanaf Utrecht 

Openbaar vervoer: Station Culemborg, 800 meter lopen 

 

Aanmelden/ info bij mevr. Elise van Leest: e.vanleest@seinstravandelaar.nl (06-41120728) 

 

Aanmeldgegevens: 

- Naam 

- Organisatie 

- Functie 

- Emailadres 

 

Er is een beperkte inschrijving, na aanmelding ontvangt u een factuur, bevestiging van 

inschrijving geschiedt na betaling.  
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