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Op 20 maart gaat Nederland naar de stembus om
de leden van de Provinciale Staten te kiezen.
Voorafgaand aan de verkiezingen op 13 maart
verschijnt het boek Provinciale politiek, onder
redactie van Harmen Binnema en Hans Vollaard.
Over het boek
Maakt het iets uit op welke partij je stemt bij de
verkiezingen voor de Provinciale Staten? Kunnen
provinciebesturen wel uitvoering geven aan de
wensen van kiezers? Dat zijn cruciale vragen voor
wie de democratische kwaliteit van de provincies wil
bepalen. Opmerkelijk genoeg is hierover tot
nu toe nauwelijks gepubliceerd. Als provincies al
aandacht krijgen, dan is het bijvoorbeeld vanwege de
vraag of de provinciale bestuurslaag nog moet blijven
bestaan tussen gemeenten en Rijk.
Provinciale politiek presenteert voor het eerst de
bestaande en nieuwe inzichten van experts op het
gebied van provinciale democratie. Het boek gaat niet
alleen over de historische wortels van
provinciebesturen, maar ook over de manier waarop
vandaag de dag de leden van de Provinciale Staten
hun burgers vertegenwoordigen en controle
uitoefenen op Gedeputeerde Staten. Dit boek biedt
kiezers, politici, ambtenaren, journalisten en
studenten een uitstekend overzicht van het
functioneren van de provinciale democratie.
Thema's in en bijdragen aan Provinciale politiek







Onbekende provincies in internationaal
persperctief – Hans Vollaard en Harmen
Binnema
Een historische schets van het provinciale
bestuur – Hans Vollaard
De commissaris van de koning en het geloof
in Sinterklaas – Joop van den Berg
De verkiezingen van Provinciale Staten: Toen
en nu – Ron de Jong en Julien van Ostaaijen
Tussen eigenheid en zakelijkheid: De
architectuur van de Nederlandse
provinciehuizen – Diederik Smit







Vertegenwoordiging en participatie in de
provincies – Harmen Binnema
De invloed van Provinciale Staten op
Gedeputeerde Staten – Hans Vollaard
Kunnen provincies voorkeuren van kiezers
omzetten in effectief beleid? –Michiel
Herweijer
Provinciale democratie, het kán
wel – Harmen Binnema en Hans Vollaard

Presentatie
De boekpresentatie vindt plaats op maandag 18
maart vanaf 15.15 in het Departement Organisatieen Bestuurswetenschap van de Universiteit Utrecht,
Bijlhouwerstraat 6.
Harold van de Velde, voorzitter van de Vereniging
van Statenleden zal het eerste exemplaar in
ontvangst nemen.
Provinciale politiek | Harmen Binnema & Hans
Vollaard | ISBN 9789024424702 | 200 blz.
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Harmen Binnema is universitair docent
Bestuur en Beleid aan de Universiteit Utrecht
en publiceerde over
burgerparticipatie, democratische vernieuwing
en lokale politiek.
Hans Vollaard is universitair docent
Nederlandse en Europese Politiek aan
dezelfde universiteit en schreef over de
gemeenteraad, de SGP en Europese
desintegratie.

Noot voor de redactie
Voor een digitale proef, een recensie-exemplaar of
interview met de auteur(s) kunt u contact opnemen
met Boom uitgevers Amsterdam, Stephan Debouillé:
s.debouille@bua.nl / TEL 020 215 11 41 / M +31 6
814 21 673
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