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Stellingen behorend bij het proefschrift

Een besef van eigen kracht

Limburgse provinciale politiek in de periode 1962 - 2007

1.

Het beschikken over bevoegdheden en instrumenten zegt weinig over hoe een provincie
in de praktijk functioneert noch over de manier waarop besluitvorming tot stand komt.

2.

De verschillen tussen provincies zijn groter dan de overeenkomsten.

3.

De Provincie Limburg heeft de Limburgse gemeenten lange tijd genegeerd als serieuze
partner voor samenwerking.

4.

De afstand tussen ambtenaar en gedeputeerde heeft weinig te maken met de grootte van
de organisatie. Binnen de Limburgse provinciale organisatie van 1962 (358 fte) was de
afstand velen malen groter dan de organisatie van 2007 (894 fte).

5.

De samenwerking tussen Provincie, Bisdom, particulier initiatief en de Mijnindustrie vanaf
de jaren ´30 tot begin jaren ´60 zouden we nu een voorbeeld van ´netwerksamenleving´
noemen.

6.

Alhoewel ruimtelijke ordening dikwijls als een kerntaak van de provincie wordt
omschreven, werd dit beleidsveld pas eind 20e eeuw een belangrijke portefeuille in het
Limburgse College van Gedeputeerde Staten.

7.

Het provinciale welzijnsbeleid was jarenlang eerder een zoektocht naar de juiste
organisatiestructuur dan dat het ging om het formuleren van inhoudelijke doelstellingen
en bijbehorende projecten.

8.

Bevoegdheden, instrumenten of (organisatie)structuren zijn veel meer een gevolg van
nieuwe provinciale agendavorming, dan dat zij een basis hiervoor vormen.

9.

Het leven van een buitenpromovendus speelt zich vooral binnenskamers af.

10. Wil de Universiteit Maastricht een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de regio, zou
het aantrekken van meer buitenpromovendi en het afschaffen van de jaarlijkse ‘fee’ voor
deze groep een effectieve maatregel zijn.

