
 

 
 

 
 

Uitnodiging PCL gastlezing  
 
“Effectief sturen met Multi-level Governance: uitdagingen voor de provincie” 
door Prof. Martijn van der Steen op woensdag 8 mei 2019 van 12.00 tot 13.30 uur  
in de Foyer van het Provinciehuis 

 
 
Geachte voorzitter en leden van Provinciale Staten,     12 april 2019 
 
Om resultaat te boeken bij het werken aan grote maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie 
of de woningbouwopgave, is een goede samenwerking tussen de verschillende overheidslagen en 
maatschappelijke partners noodzakelijk. Hoogleraar Martijn van der Steen (Erasmus Universiteit 
Rotterdam) heeft samen met anderen een essay geschreven over de uitdagingen die zich daarbij 
voordoen met als titel “Effectief sturen met Multi-level Governance” (NSOB 2018).  
 

  
Martijn van der Steen 

 
Op verzoek van de PCL houdt hij op woensdag 8 mei 2019 een gastlezing in de Foyer van het 
Provinciehuis Utrecht. De bijeenkomst duurt, inclusief discussie, van 12.00 tot 13.30 uur. Hierbij 
nodigen wij u van harte uit om deze lezing bij te wonen en mee te doen met de discussie. Graag 
aanmelden via de link:  
https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/EXT_AanmGastlezingMultiGov 
 
 
Ook de onafhankelijke Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Paul Roncken organiseert dit voorjaar enkele 
bijeenkomsten op het Provinciehuis. Deze brengen wij hierbij ook graag onder uw aandacht:   

24 april, 12.00-13.15 uur:  “De lege kamer tussen participatie en inspraak, over het communiceren en 
participeren van de overheid” , gesprek met prof. dr. Noëlle Aarts 

29 mei, 12.00-13.15 uur:  “De bodem daalt onder landbouw en natuur, over aangepaste kerntaken voor 
landbouw en natuur door klimaatveranderingen” , gesprek met landschapsarchitect Paul Plambeck 

12 juni, 12.00 tot 13.15 uur:  “Ingeklemd tussen klimaatjongeren en grote graaiers ligt een land dat 
terugverlangt naar gouden tijden, over politieke blinde vlekken, hier en nu, fysiek en digitaal”,  gesprek 
met Lynn Berger, werkzaam bij de Correspondent. 

Voor deze drie bijeenkomsten kunt u zich opgeven via: adviseur@provincie-utrecht.nl 

 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Dorien de Wit, 
Voorzitter PCL 

https://formulieren.provincie-utrecht.nl/provincieutrecht1/EXT_AanmGastlezingMultiGov



