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IPO-inzet voor de kabinetsformatie 

Geacht Statenlid, 

Op 15 maart 2017 vinden de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
plaats. Na de verkiezingen zal een periode van kabinetsformatie zich aandienen. De leden en 
adviseurs van het bestuur van de vereniging het InterprovinciaalOverleg (IPO) hebben deze 
gelegenheid aangegrepen om gezamenlijk, namens de twaalf provincies, een inzet voor de 
kabinetsformatie te realiseren. Wij doen u hierbij deze inzet toekomen. 

De inzet is, zoals u zult lezen, opgebouwd rond de maatschappelijke opgave van de 
energietransitie. De periode tot aan de verkiezingen zal ingezet worden om het verhaal verder te 
concretiseren en tevens van gedachten te wisselen over de uitwerking en realisatie van de 
gezamenlijke inzet. Samen met de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten en 
Unie van Waterschappen werkt het lPO aan een gedeeld traject waarin ook de maatschappelijke 
opgaven van klimaatadaptatie en circulaire economie een belangrijke rol vervullen. 

Het lPO en de twaalf provincies zullen, in nauwe samenwerking, in het externe optreden ook 
aandacht vragen voor deze gezamenlijke inzet. Uw bijdrage daaraan is natuurlijk zeer welkom voor 
het laten zien van de kracht van het middenbestuur en het versterken van de rol van de provincies 
in het aanpakken van de maatschappelijke opgaven, waarvan energietransitie een zeer urgente 
opgave is. 
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Op 13 februari aanstaande zal met een delegatie van de Algemene Vergadering van het IPO 
worden gesproken. Vanuit het IPO-bureau zult u, o.a. via de nieuwsbrief iPOST en de website 
www.ipo.nl, op de hoogte gehouden worden. Een aparte website is in ontwikkeling om de inzet te 
onderbouwen en in beeld te brengen aan de hand van succesvoorbeelden uit de twaalf provincies. 

Wij rekenen op uw medewerking te mogen rekenen. 

Hoogachtend, 
INTERPROVINCIAAL OVERLEG 

mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten 
voorzitter 




