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ONDERWERP Communicatiepakket Rol in de Ruimte 

 

Op 24 november heb ik met u gesproken over hoe in IPO-verband gewerkt wordt aan een zogenaamde “Rol in de 

Ruimte” aanpak. In aanvulling hierop stuur ik u nu graag het door het IPO opgestelde communicatiepakket met 

aanvullende informatie.  

 

De decentrale overheden (IPO, VNG en UVW) hebben eerder een gezamenlijk aanbod aan het nieuwe kabinet 

gedaan getiteld: “Krachtig Groen Herstel van Nederland”. Dit aanbod bevatte een drietal opgaven: (1) 

klimaat/energie (2) wonen/leefomgeving en (3) regionale economie. Daarbij is aangegeven dat de decentrale 

overheden deze opgaven gebiedsgericht en in samenhang willen uitvoeren.  

 

Het IPO heeft op basis daarvan nagedacht over wat voor een “Rol in de Ruimte” provincies hierbij hebben. Deze 

insteek vormt daarmee ook een basis voor het maken van afspraken met andere overheden. “Rol in de Ruimte” is 

een aanbod naar het Rijk (het nieuwe kabinet) en de andere decentrale overheden om komende decennia 

gezamenlijk de handschoen van de grote (ruimtelijke) opgaven en transities op te pakken. Daarbij hebben we als 

medeoverheden elk onze rol te spelen en hebben we elkaar hard nodig. Het IPO voert hierover het gesprek met 

de andere koepels en het Rijk. 

 

Met “Rol in de Ruimte” staan we als samenwerkende provincies een integrale gebiedsgerichte aanpak voor op de 

grote transities in de fysieke leefomgeving.  De provincies nemen verantwoordelijkheid en zorgen samen met 

andere overheden en partners voor realisatie op gebiedsniveau. Het Rijk stelt hiervoor heldere kaders en doelen. 

In overleg maken we afspraken over de benodigde middelen, instrumenten en onderlinge samenwerking die 

nodig is om de ambities waar te maken.  

 

Het bijgevoegde pakket bestaat uit een sheet met algemene informatie. Vanuit deze sheet kan men doorklikken 

naar een infographic, twee powerpoint presentaties (tevens bijgevoegd) en twee video’s. Deze bevatten 

informatie over het gesprek over “Rol in de Ruimte”. Indien gewenst ga ik graag met u hierover in gesprek. 
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