
Periscoop 

Commentaar uit het Wetenschappelijk lnstituut 

Het belang van de provincie 
Vele christen-democraten staan dezer da
gen voor de taak het provinciaal beleid in 
de komende vier jaar mee uit te zetten. Er 
word! nogal eens gezegd dat de onder
handelingen voor de colleges van Gede
puteerde Staten zover afstaan van de 
christen-democratische uitgangspunten. 
Het zou veel meer gaan om een pragmati
sche problematiek, die bovendien nog 
sterk van provincie tot provincie verschilt. 
Luid zijn de stemmen die vragen wat nu ei
genlijk nog de taak van de provincie zal 
zijn in de Jaren negentig. Is de toekomst 
niet veel meer dan stadsagglomeraties 
aan de ene kant of de herstelde regio aan 
de andere kant? Ruimtelijke ordening en 
economische revitalisering zouden loch bij 
uitstek taken zijn van de stadsgewesten; 
die functioneren als trekpaard, ook voor 
wat betreft culturele voorzieningen, onder
wijsfaciliteiten en hoogwaardige gezond
heidszorg. De contacten met Den Haag en 
zelfs Brussel worden liever direct en zon
der provinciale inmenging behandeld. Is 
de provincie dan belangenbehartiger van 
de zwakkere gemeenten en het platte
land? Daar stuiten we op de hergroepering 
van dorpen - en steden - in het nieuwe 
fenomeen van de regio, die niet zelden 
provincie en landsgrens overschrijdt. In in
spraakprocedures en profielschetsen 
word! zelfs dat aanzien- en machtsver
schaffend prerogatief van de hoogste pro-
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vinciale gezagsdrager, namelijk de voor
dracht tot burgemeestersbenoeming en 
tot een aantal andere functies, uitgehold. 
De provincie lijkl een benarde veste te zijn 
geworden, het weeskind van onze staats
inrichting, in de opvattingen van sommi
gen aan opheffing, volgens anderen aan 
samenvoeging toe. 

Staat van dienst 
De staatsrechtelijke beklemming van de 
provincie doet ons nogal eens vergeten, 
dat die provincie in de afgelopen honderd 
jaar een belangrijke sociale en economi
sche rol heeft gespeeld. Als we de ge
schiedenis van de maatschappelijke trans
formatie in Nederland vergelijken met die 
van vele andere Europese Ianden, dan 
word! dat duidelijker. lndustrialisatie en ar
moedebestrijding, werkgelegenheidsbe
vordering en maatschappelijke voorzienin
gen zijn in vele Ianden synoniem voor ur
banisatie. Wie de opkomst van de mijnin
dustrie in de Borinage of het Ruhrgebied 
vergelijkt met die van Zuid-Limburg, reali
seert zich volgens welk een verschillend 
patroon in Nederland, althans op vele 
plaatsen, gestreefd is naar modernisering 
en nieuwe werkgelegenheid. Het ideaal in 
de eerste industrialisatiegolf en zeker ook 
in de na-oorlogse tweede was erop gericht 
werkgelegenheid zoveel mogelijk tot stand 
te brengen met behoud van de bestaande 

Christen Democratrsche Verkenningen 3/91 

1 



Per1scoop 

sociale structuren. Ontworteling en prole
tarisering zijn in Nederland minder dan in 
vele andere Ianden de vruchten van een 
gedwongen huwelijk tussen industrialisa
tie en verstedelijking. Ontsluiting van het 
platteland, de werkgelegenheid in de 
agrarische sector zo hoog mogelijk, de fa
briek zo laat mogeliJk en zo dichtbij moge
liJk, maar ook het doorknippen van de 
band achterlijkheid - dorpsheid door goe
de, dikwijls een centrale maatschappelijke 
functie vervullende, dorpsscholen en niet 
te vergeten door een uitstekende en in 
Europa ongeevenaarde eerstelijnsgezond
heidszorg. Oat alles betekende, dat het 
platteland overeind is gebleven in het so
ciale transformatieproces van de laatste 
honderd Jaar Naast een actief particulier 
initiatief was dat zonder een belangrijke 
functie voor de provincie en van provincia
le instanties niet wei mogelijk geweest. 

Snoerenbundel 
Vanuit historisch oogpunt is daarom mee
warigheid over de rol van de provincie vol
strekt misplaatst. Die meewarigheid is wei 
heel opmerkelijk in de maanden, waarin ie
dereen de mond vol heeft over de overbe
laste overheid. Die term slaat immers voor
al op de centrale overheid, de overheid op 
afstand, die haar eigen burgers niet kent 
en die niet gekend wordt door de burgers. 
Zeker de provincie raakt ook niet direct 
aan de burgers en omgekeerd, maar zij 
kan wei de snoerenbundel vormen van de 
verbindingen tussen die centrale overheid 
en het lokale bestuur. De aarzelingen bij 
een centrale overheid gezag te delegeren, 
de onderste lagen opnieuw tot hun recht te 
Iaten komen, worden door niets meer ge
voed dan door de ongecobrdineerde, dui
zendvoudige benaderingen direct vanaf 
het lokale niveau. De snelle dienstauto, de 
fax en de telefoons van de stadsbestuur
ders of de dorpsburgemeesters suggere
ren de mogelijkheid van directe be·lnvloe
ding, in feite geven ze door hun verspreid
heid vrij schootsveld en houden de arbi
tersrol op een te hoog niveau. Als 
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president Mitterrand de balans zal opma
ken van twee perioden Ieiding geven aan 
de Franse natie, zal het herstel van de 
functie van het departement, als tegen
wicht tegen de centrale overheden als een 
van de belangriJkste verworvenheid gel
den. Het departement krijgt grotere auto
nomie, met een gekozen prefect, met gro
te bevoegdheden op bestuurlijk, econo
misch, maatschappelijk en cultureel ge
biedl 

Zoals geschiedenis een 
ander beeld geeft, zo zou 
ook de toekomst een ander 
Iicht op de taak van de 
provincie kunnen werpen 

De rol van de provincie kan worden be
naderd vanuit het staatsrecht, en dan kan 
inderdaad geconstateerd worden dat die 
zwak is. Maar zoals de geschiedenis een 
ander beeld geeft, zo zou ook de toekomst 
wei eens een ander Iicht op de taak van de 
provincie kunnen werpen. De nieuwe reali
teit van Nederland en de nieuwe prioritei
ten voor de komende jaren plaatsen pro
vinciaal beleid in een heel nieuw perspec
tief. 

Gerechtigheid en solidariteit 
Daar zijn op de allereerste plaats de nieu
we zwakken in de samenleving, of tenmin
ste de nieuwe groepen, die bescherming 
en speciale aandacht van de overheid ver
dienen. Denk aan ouderen, de kinderen en 
degenen die een plaats moeten (her)vin
den in het arbeidsproces. Zoals bevol
kingsexplosie en arbeidsuitstoot uit de 
landbouw honderd jaar geleden een pro-
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ces van maatschappelijke transformatie 
op gang bracht, zo zullen nu emancipatie, 
vergrijzing en de derde golf in het produk
tieproces opnieuw herinrichtingskeuzen 
van onze samenleving noodzakelijk rna
ken. En opnieuw zijn de dilemma's stede
lijke concentratie, de burgers naar de 
voorzieningen en mogelijkheden toe, of 
omgekeerd. 

Ouderen 
Het duidelijkst wordt dit in de sfeer van het 
ouderenbeleid. Ondanks aile nota's en on
danks bekendheid met de consequenties 
van de - dubbele - vergrijzing, ontgroe
ning van onze samenleving, is het besef 
van de omvang en radicaliteit van deze 
demografische revolutie nog niet echt 
groot. In het CDA-modelprogram voor de 
provinciale statenverkiezingen werd de 
nadruk gelegd op de noodzaak van be
leid, dat gericht was op de oudere en niet 
op de instelling. De institutionalisering van 
het ouderenbeleid dreigt onbetaalbaar te 
worden; er is het probleem van de nieuwe 
ghetto-vorming, er is de verplaatsing, juist 
op een moment, dat men meer dan ooit 
aan het vertrouwde, het bekende hecht. 

De voorwaarden voor nieuw ouderenbe
leid, dat niet onbetaalbaar is, niet onzelf
standig maakt, niet vervreemdt, zullen in 
belangrijke mate geschapen moeten wor
den op provinciaal niveau. Het gaat- op
nieuw- om de opbouw van een eerstelijns
gezondheidszorg die de mensen zo lang 
mogelijk thuis laat. De kwaliteit van die 
zorg werd ooit gemeten aan de mogelijk
heid om zoveel mogelijk bevallingen thuis 
te Iaten plaatsvinden. Nu moet die kwaliteit 
gemeten worden aan de verzorgingsfacili
teiten thuis, dikwijls tot in de terminale fase 
toe, de bereikbaarheid ook van de achter
liggende gezondheidsvoorzieningen, ge
makkelijk- openbaar- vervoer en dichtbij. 

Veiligheid en bescherming, in het ver
keer en tegen criminaliteit, ook dat zijn 
voorwaarden voor nieuw ouderenbeleid. 
Als de dorpen hun ouderen willen behou
den, dan is dit de conditie. En openbaar 
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vervoer en verbindingen moeten zo zijn, 
dat stad of regionaal centrum de culturele 
en economische voorzieningen kunnen 
blijven bieden, zonder dat men er moet 
gaan won en. Maar ouderenbeleid he eft 
ook alles te maken met intergemeentelijke 
voorzieningen, soms op het terrein van 
maaltijdverstrekking, recreatieve facilitei
ten, en een anti-concentratiebeleid van de 
onvermijdelijke instellingen. Oat betekent 
ook een nieuwe discussie over de tendens 
naar grootschaligheid, over de minimum
beddennorm ook van verzorgingsinstellin
gen. 

Het is juist de provincie, die op dit beleid 
van fijnmazigheid en veelomvattendheid 
een beslissende invloed kan uitoefenen. 
We moeten in de komende jaren naar een 
echt alternatief ouderenbeleid, dat de 
mensen zelfstandig houdt, in hun eigen 
omgeving, maar temidden van de mensen 
en met toegankelijkheid tot volwaardige 
voorzieningen. Hoe een beschaving met 
zijn ouderen omgaat, is wei eens de toets
steen van de humaniteit van zo'n bescha
ving genoemd. Tenminste de kwaliteit van 
het Ieven in Nederland in de komende de
cennia wordt bepaald door de wijze waar
op ons ouderenbeleid gestalte krijgt. Die 
gestaltegeving is een duidelijke en ten 
dele nieuwe uitdaging voor de provincie. 

Kinderen 
De andere kant van de demografische re
volutie is de absolute en relatieve afname 
van het aantal kinderen in onze samenle
ving. Zoals bij het ouderenbeleid de voor 
de hand liggende oplossing de concentra
tie van en opberging in oudereninstellin
gen leek, zo doet zich hier een dubbele 
versnelling van de onderwijsconcentraties 
voor. De afname van het aantal kinderen 
op de buurt- en dorpsscholen bedreigt het 
voortbestaan van de school in de eigen 
beloopbare omgeving. En tezelfdertijd 
worden de scholingseisen hoger. De nieu
we ambtelijke voorstellen gaan ervan uit, 
dat een basisschool van minder dan twee
honderdvijftig leerlingen eigenlijk niet 
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goed kan functioneren. Het betekent op 
termijn op belangrijke gedeelten van het 
platteland en in vele wijken het einde van 
de bereikbare school, zeker van de bereik
bare en bijzondere school. In de Peris
coop van december is nog eens gewezen 
op de gigantische sociale consequenties 
die het verdwijnen van de dorpsschool 
heeft. Betekent dat toch weer op termijn 
dat goede scholing een stedelijke voorzie
ning wordt, die kinderen en ouders uit hun 
omgeving trekt? 

Het zou ook hier wei eens juist de provin
cie kunnen zijn, die een alternatief school
en jongerenbeleid zou kunnen helpen ver
wezenlijken. Tegenover de schaalvergro
ting in het onderwijs staat de lesplaatsen
constructie, die een paging is kleinschalig
heid, doorstroming, pluriformiteit en be
stuurlijke kwaliteitsverhoging te combineren. 
Het betekent wei een regionaal voorzienin
genbeleid, dat op zijn beurt weer conse
quenties heeft voor mobiliteitsvoorzienin
gen, veilige verkeersroutes, openbaar ver
voer en bereikbaarheid. Kinderen als be
dreigde groep in onze samenleving 
bereikbare scholing is een goed, er zijn vele 
andere voorzieningen die nodig zijn; de vei
ligheid, maar ook zaken als de jeugdhulp
verlening, de toegang tot recreatie en sport
faciliteiten. Een alternatief jeugd- en jonge
renbeleid, dat vervreemding en ontworte
ling tegengaat, in de jongste jaren 
veiligheid en nabijheid van schoolvoorzie
ningen garandeert en later bereikbare ont
plooiingskansen biedt en voldoende facili
teiten voor de non-commerciele recreatie, 
ook in dat beleid heeft de provincie een gra
te en ten dele nieuwe rol, zeker nu vanwege 
de teruglopende aantallen kinderen op lo
kaal niveau die voorzieningen soms niet te 
creeren of zelfs te handhaven zijn. De chris
ten-democratische provinciebestuurder 
heeft een bijdrage aan het herstel van de 
kindvriendelijkheid van onze samenleving 
op zijn agenda staan. 

Arbeidszoekenden 
Er is een derde categorie burgers die in 
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het beleid van de provincie speciale aan
dacht verdient en dat ziJn degenen die met 
moeite in het arbeidsproces kunnen intre
den of die met uitstoting bedreigd worden. 
Ook hier is wei eens gesteld, dat de rol van 
de provincie sterk verminderd is, zeker nu 
de stedelijke concentraties zelf de stimule
ring van arbeidsplaatsen ter hand nemen 
in nationale, Europese en zelfs interconti
nentale promoties en nu op regionale ba
sis georganiseerde maatschappelijke or
ganisaties een belangrijke functie in dear
beidsvoorziening zouden kunnen gaan 
bekleden. 

Anderen daarentegen zien wei degelijk 
nieuwe kansen en taken in de economi
sche promotierol van de provincie. Afge
zien van de klassieke taken, zou hier ook 
sprake kunnen zijn van nieuwe problemen 
en nieuwe mogelijkheden. Afstand tot pas
send werk, is een van de grate, sommigen 
zeggen overdreven, oorzaken van werk
loosheid, althans niet gemakkelijke (her)in
treding in het arbeidsproces. Daarentegen 
zien we, dat de toename van de werkgele
genheid zich vooral afspeelt in de dienst
verlening, in de informatica, in het alge
meen in de kleinere eenheden. Volgens 
sommigen staan we wat de decentralisatie 
van de arbeidsvoorzieningen betreft nog 
maar aan het begin en ligt er met de mo
gelijkheden van de computerisering een 
geweldig perspectief voor met name thuis
werk, en kan de rol van kleinere regionale 
dienstencentra voor bedrijven nog sterk 
verbeterd worden. Een deconcentratiebe
leid van arbeidsplaatsen veronderstelt 
nieuwe creativiteit: kleinere industriepar
ken, zeer hoge voorzieningen op het ter
rein van de telecommunicatie, in het alge
meen verbindingen, maar ook een gericht 
knelpuntenbeleid, niet te vergeten bereik
bare bij- en herscholingsvoorzieningen. 
De bromfiets bracht de stedelijke werkplek 
na de oorlog binnen het bereik van de 
dorpsbewoner. Nabijheid van werk is nu 
vooral essentieel voor een nieuwe zeer be
langrijke categorie werkzoekenden in onze 
samenleving: de kindverzorgende ouder. 
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Het CDA staat voor keuzevrijheid bij de 
vraag naar participatie voor de kindverzor
gende ouder in het arbeidsproces. Maar 
dan moet er ook van reele vrijheid sprake 
zijn. Zeker, de mogelijkheden van part
timewerk ziJn enorm toegenomen, maar de 
afstand tot het werk, de tijd die dat neemt 
in combinatie met de schooltijden, vormen 
voor die keuzevrijheid nog steeds de 
grootste belemmering. Het is geen pro
bleem dat zichzelf na verloop van tijd op
lost hoe Ianger men het arbeidsproces 
verlaten heeft, hoe moeilijker en voor zeer 
velen feitelijk onmogelijk, het herintre
dingsproces wordt. In de nieuwe arbeids
marktverhoudingen, in de doorvoering van 
de emancipatie, maar ook bij andere vor
men van herintreding, zoals bij WAO-ers, 
is een provinciaal beleid, dat gericht is op 
de ondersteuning van een gevarieerd, ook 
hoogwaardig en gespreid werkgelegen
heidsaanbod, onmisbaar. 

Drie categorieen die in de komende ja
ren in het provinciale beleid speciale aan
dacht vragen ouderen, kinderen en (her)
intreders in het arbeidsproces. Een kwes
tie van solidariteit en gerechtigheid. 

Rentmeesterschap 
Maar er is ook nog de zaak van het rent
meesterschap. Hier ligt een nog steeds 
groeiende verantwoordelijkheid van de 
provincie, een verantwoordelijkheid, die 
ook moeilijk aan anderen in die omvang 
over te dragen is. Het betreft de zorg voor 
het leefklimaat in brede zin. Dan gaat het 
om bodem, Iucht en water, om de afval
stoffenverwerking, het gaat uiteraard ook 
om het ruimtelijk beleid in het algemeen. 
Twee zaken zullen er de komende jaren 
uitspringen: daar is het terrein van de 
handhavingsprogramma's wanneer de 
wetgeving in tal en last groeit, zal men 
steeds meer tegen de grenzen van de uit
voering en handhaving aanlopen Die 
grenzen worden bepaald door het draag
vlak, dat in een provincie opgebouwd 
wordt, en de personificering van het be
lang van het leefklimaat door sommige 
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provinciebestuurders is daarbij van groot 
nut, maar die grenzen worden uiteraard 
ook bepaald door inventiviteit en kracht 
van de handhaving. De gemakkelijke ont
duikbaarheid van milieuwetten, de zeer 
grote financiele belangen en de inventivi
teit van de overtreders maken die handha
ving en dat draagvlak tot een centrale op
gave. 

Een tweede punt is de confrontatie in de 
komende jaren met nieuwe kansen en ta
ken op het terrein van het natuurbehoud 
en de herbebossing. De hervorming van 
het EG-Iandbouwbeleid en de technologi
sche ontwikkelingen zullen kunnen, en vol
gens velen moeten, leiden tot een verre
gaande inkrimping van het landbouware
aal. Oat en de veranderingen in de inko
mensstructuur in de landbouw leiden tot 
de vraag naar de basis voor de instand
houding van het minder produktieve ge
deelte van het grondbezit. Wanneer we 
willen voorkomen, dat niet aileen de bevol
king, maar ook de natuur vergrijst op ons 
platteland, dan zal een nieuwe, ook econo
mische zin gegeven moeten worden aan 

We willen voorkomen dat 
naast de bevolking ook de 
natuur vergrijst 

onderhoud en functioneren van die natuur. 
Recreatie is een functie, maar het gaat ver
der met de vraag, of het bos, de boom, ook 
in economisch opzicht anders te waarde
ren is dan op het onmiddellijk rendement 
als gebruikshout. De provincies zullen gro
te verantwoordelijkheid gaan dragen voor 
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een cultuur-historisch verantwoord natuur
behoud, en zoals zij ooit stonden voor de 
taak om het aanzien van hun gebied zo in 
te rtchten, dater plaats was voor wonen en 
werken, en daarmee de gestalte ingrij
pend te wijzigen, zo komt de provinciebe
stuurder in de komende Jaren voor de taak, 
wellicht voor generaties na ons, het natuur
profiel opnieuw te ontwerpen en op te bou
wen. Wat we nu aan bossen hebben in ~~e
derland is voor een groot gedeelte te dan
ken aan een energiek herbebossingspro
gramma van ons land in het midden van 
de vorige eeuw. Wat we aan herkenbaar 
landschap en reconditionerende natuur 
zullen hebben voor de komende genera
ties zal te danken zijn aan de energie, de 
prioriteit en de inventiviteit, waarmee voor
al provinciebestuurders van de komende 
nieuwe herverkaveling van het landbouwa
reaal gebruik zullen maken. Het vereist wei 
bij velen een mentale omschakeling pro
vinciebeleid IS zoveel meer dan ruimtelijke 
ordening ten bate van nieuwe industrieen, 
aandacht voor technologische vernieu
wing, stadsuitbreiding. 

Leefklimaat is meer dan milieu 
Een mentale verandering vraagt ook de 
systematische aandacht voor het geeste
lijk leefklimaat. De culturele eenheid die 
vele provincies vormden en hun functie als 
draagster van het eigene, het onderschei
dene, is vervallen en cultureel beleid zou 
heel gemakkeltjk kunnen worden verengd 
tot de op zichzelf overigens buitengewoon 
belangrijke en in ons land ook goed ge
slaagde kunst- en theaterpromotie en de 
- marginale - aandacht voor folklore en 
heemkunde. 

Maar als vervreemding en anonimise
ring, het niet kunnen participeren in de 
leefomgeving, tot het ziektebeeld van onze 
samenleving hoort, dan had dat ook alles 
te maken met het moeten Ieven in verban
den die niet meer op de menselijke maat 
zijn toegesneden, niet herkenbaar zijn ook. 
Zeker: werk, Ieven en recreeren spelen 
zich niet meer af op dezelfde plaats, in de 
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buurt of het dorp. Die scheiding is niet te
rug te draaien, maar wei vallen ze dikwijls 
in dezelfde provincie samen. De nationale 
uniformering van stadsplanning, waning
en kantorenbouw, zelfs dikwijls de land
schapsarchitectuur, de nieuwe druk- en 
distributietechnieken, waardoor de Am
sterdamse en Rotterdamse bladen niet 
meer een dag later in de brievenbus val len 
dan de gewestelijke pers, en vele andere 
verschiJnselen verhullen wellicht de paten
tie van provincies om hun bijdragen te le
veren aan het weer herkenbaar worden 
van het eigen geestelijk leefmilieu. Er is 
plaats voor een christen-democratisch 
provinciaal cultuurbeleid. Maar vanwege 
de verengende betekenis van de term cul
tuur is het wei Iicht beter te spreken van de 
verantwoordelijkheid van de provincie 
voor het geestelijk leefklimaat. Het is een 
taak, die snel in de belangstelling oprukt. 

Geestelijk leefklimaat wordt bepaald 
door de herkenbaarheid, de eigenheid van 
bouwstijlen, van landschapsplanning en 
ook uiteraard door een energieke aanpak 
van het behoud en herstel van monumen
ten, inclusief de natuurmonumenten en 
daar waar dat nog aan de orde is de 
streekcultuur. Het gaat niet aileen om be
houd; modernisering hoeft toch niet het
zelfde als uniformisering en onherkenbaar
heid te betekenen. Oat geldt ook voor het 
theaterbeleid en andere culturele voorzie
ningen, zoals het bibliotheekwezen. 

Een beleid van behoud is van de andere 
kant geen program van kneuterigheid: een 
gezond cultuurbeleid verwijst naar de toe
komst en heeft daarom ruimte en stimulans 
voor bewustmaking van de milieuproble
matiek, ook internationaal, en het plaatst 
ook de provincie in de enig juiste setting 
van de toekomst: de wereldgemeenschap, 
en daarom is er ruimte voor informatie over 
en programma's voor mens en problemen 
in andere continenten. Het centrale ijkpunt 
in een nieuw beleid voor het geestelijk leef
klimaat is de vraag of het leidt tot stimule
ring en bescherming van de eigen initiatie
ven van de burgers, hun - ook nieuwe -
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maatschappelijke verbanden, hun aanpak 
van sociale problemen, hun zich organise
ren in kringen van vertrouwdheid Het ijk
punt is daarom ook of de provincie er in 
slaagt de kleinere lokale gemeenschap
pen te beschermen en, zoals het rapport 
Groot-stedelijk besturen van het Weten
schappelijk lnstituut zegt, te bevorderen, 
dat noodzakelijke intergemeentelijke sa
menwerking ook tijdig tot stand komt als 
alternatief op uniforme stedelijke groot
schaligheidsformules. Het is duidelijk dat 
de centrale overheid de stimulerende en 
toezichthoudende rol van de provincie in 
deze ook mogelijk moet maken. 

Conclusie 
Provinciale politiek krijgt in de jaren negen
tig nieuwe, buitengewoon boeiende as
pecten. Juist de verlegging van macht 
naar het verre Brussel, de overbelasting 
van de centrale overheid en de verleiding 
tot de grootstedelijkheid geven aan de 
provincie als bestuurlijke tussenlaag een 
nieuwe duiding. Niet zo maar beheer: voor 
nieuwe groepen die bescherming en mo
gelijkheden zoeken, kan een daarop in-
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spelend provinciaal bestuur van essentiele 
betekenis ziJn de groeiende groep oude
ren, kinderen die nabij onderwijs moeten 
blijven houden en tezelfderliJd hoogwaar
dige opleidingsmogelijkheden; n1euwe in
treders en herintreders in het arbeidspro
ces, niet op de laatste plaats zij die de 
zorg voor kinderen willen combineren met 
bereikbaar werk. Van onvervangbare en 
groeiende betekenis is de provincie bij de 
aanpak en wetshandhaving van de milieu
problematiek Niet aileen het fysieke mi
lieu juist ten aanzien van het geestelijk 
leefklimaat is er een nieuwe opdracht. 
Waar voelen mensen zich thuis, wat ziJn 
culturele mogelijkheden, hoe krijgen instel
lingen van waardenoverdracht voldoende 
kansen, hoe word! een klimaat van vrijwil
ligheid bevorderd. 

J.JAM. V. G. 
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