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Geachte leden van Provinciale Staten, 

Hierbij zend ik u ter informatie een brief in afschrift, aangaande de provinciale 
SER, welke ik heden aan uw college van Gedeputeerde Staten verzonden heb. 

Hoogachtend, 
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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

De provinciale SER'en zijn onafhankelijke organisaties van sociale partners in de 
provincie die hun provinciebestuur onder andere voorzien van adviezen op een 
breed sociaal-economisch terrein. De provinciale SER'en worden hiervoor 
gefinancierd door drie organisaties; de provincie, de betrokken Kamer(s) van 
Koophandel en de SER. 

Mede als gevolg van financiële taakstellingen waartoe provinciebesturen zich 
genoodzaakt zien, is de tendens zichtbaar geworden waarbij diverse provinciale 
besturen overwegen de cofinanciering van de provinciale SER substantieel te 
vernninderen o f te beëindigen. Deze ontwikkeling kan tot gevolg hebben dat het 
voortbestaan van de provinciale SER onder druk komt te staan. 

Provinciale SER'en kunnen provinciebesturen voorzien van relevante en 
deskundige adviezen over bestaand en nieuw provinciaal beleid. Ook het 
gegeven dat deze advisering daarbij voorzien wordt van benodigd draagvlak bij 
sodale partners, is daarbij van belang. Besluit- en beleidsvorming kan hiermee 
op effectievere wijze gestalte krijgen dan zonder de ingebrachte expertise van 
uw provinciale SER en het benodigde draagvlak van sociale partners voor de 
uitvoering van uw sociaal-economisch beleid. 

Hierbij spreek ik dan ook de hoop en verwachting uit dat uw college, ondanks 
financiële taakstellingen of andere ontwikkelingen, toch bereid en in staat zal 
blijken om ook in uw provincie de instandhouding van de provinciale SER te 
waarborgen. 
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