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3. Optimale inrichting organisatie en cultuur

Reikwijdte 
Provincie

1. Realistisch 
begroten

2. Adequaat 
sturen Realisatie

4. Afhankelijkheid externe partijen
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Waardering voor kunst en 
cultuur/3020 beleid en financiën • 

• 
• 


• 








Leefbaar landelijk gebied/3077 
actiegebieden 
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• 
• 




Duurzaam Waterbeheer/2050, 2055 • 
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Economische ontwikkeling/3049 
duurzame 
bedrijventerreinen/bedrijfs-
verplaatsingen 
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Mobiliteit en openbaar vervoer/6001 
Mobiliteits-management en 
Mobiliteit en openbaar vervoer/6002 
OV 
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Bereikbaarheid en infrastructuur / 
6093 fondsen en kapitaallasten 
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Tabel B1: Geïnterviewde Statenleden 





 



 


 






 


Tabel B2: Geïnterviewde bestuurders 


  











































































































































 
 

Tabel B3: Geïnterviewden managers/medewerkers 
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