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“Samenwerken met Acanthis

Provincie Gelderland
De provincie Gelderland, met haar 5.100 km2 de grootste provincie van Nederland, heeft ruim 2 miljoen inwoners in 56 gemeentes, een rijke cultuurhistorie en prachtige natuur. Haar politieke bestuurszetel is gevestigd in
provinciehoofdstad Arnhem. Vanuit het Huis der Provincie bestuurt Provinciale Staten de provincie onder
leiding van de commissaris van de Koning en ondersteund door een organisatie met ruim 1500 medewerkers.
De provincie vervult veelal een coördinerende en regisserende rol in samenwerking met andere overheden,
bedrijfsleven, organisaties en instellingen op vele terreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer,
economie, agrarische zaken, milieu, recreatie, natuur en landschap, welzijn, cultuur, bestuurlijke organisatie,
en toezicht.
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