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Dinsdag 29 maart kwamen Statenleden uit het hele land bij elkaar voor de PS-

bijeenkomst van de gezamenlijke provincies. Deze ontmoetingen waren lange tijd niet 

mogelijk, en Statenleden waren blij elkaar weer te zien. 

Een impressiefilmpje van de volledige bijeenkomst vindt u hier. 

 

Plenair  

In een plenaire opening door Jaap Smit, voorzitter van de gezamenlijke provincies en 

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, was er aandacht voor de stevige ‘rol in de 

ruimte’ die provincies willen pakken. Onze propositie klinkt goed door in de 

verschillende documenten van het Rijk. Zij herkennen en erkennen onze rol in de 

ruimte. In die opdracht zijn we goed geslaagd. Daarnaast was er uiteraard ook 

aandacht voor vrijheid en democratie, in relatie tot de ontwikkelingen in Europa, de 

oorlog in Oekraïne. 

Vervolgens was het woord aan Rosalie Bedijn, penningmeester van Statenlidnu. Zij 

vertelde kort iets over de Nederlandse Vereniging voor Statenleden en de activiteiten 
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van de vereniging. Statenlidnu heeft 2 doelen: enerzijds komt de vereniging op voor de 

positie van de Statenleden en commissieleden. Dit doen zij door onder andere 

aandacht te vragen voor de vergoeding van de Statenleden. Anderzijds zet Statenlidnu 

zich in voor deskundigheidsbevordering door het aanbieden van masterclasses, 

webinars, workshops en de leeromgeving met veel interessante modules voor het 

Statenwerk. Voor meer informatie en contact kunt u terecht op de 

website Statenlidnu.nl, de leeromgeving of volg Statenlidnu via LinkedIn en Twitter. 

 

Na de plenaire opening gingen de deelnemers in groepen uiteen voor drie 

masterclasses. 

 

Masterclass integriteit en rechtspositie 

Eén van de masterclasses ging over integriteit en rechtspositie. Deze masterclass werd 

gegeven door Alain Krijnen en Theo Jorritsma, beide werkzaam voor het ministerie van 

BZK. Bij de start van de masterclass werd al snel duidelijk dat voor beginnende 

Statenleden de arbeidsvoorwaarden soms moeilijk inzichtelijk zijn. Alle regels hierover 

zijn transparant, maar er is niet één document dat alles regelt. Wel is het waardevol dat 

de arbeidsvoorwaarden centraal geregeld zijn. Zo hebben alle Statenleden dezelfde 

aanspraken. 

Als het gaat om integriteit kwam naar voren dat er veel instrumenten zijn om de 

integriteit te bevorderen. Integriteit is geen absoluut begrip, maar iets dat om 

voortdurend gesprek vraagt. Het debat over integriteit wordt steeds intensiever gevoerd. 

Het ministerie werkt aan een ambitieuze agenda van beleid, wetgeving en 

ondersteuning voor de komende jaren. 

De presentatie, inclusief gegevens om desgewenst nader contact te zoeken over dit 

onderwerp, kunt u hier vinden. 

 

Masterclass lobby in Den Haag  

Voor de masterclass over de lobby in Den Haag was onze lobbyist Susan Cohen 

Jehoram en Kamerlid Mark Strolenberg (VVD) aanwezig. Samen gaven zij een korte 

toelichting op de lobby in Den Haag. De lobby begint met gezamenlijke 

standpuntbepaling, en vanaf dan wordt bepaald wat de beste manier is om die voor het 

voetlicht te brengen. Het contact tussen Kamerleden en de gezamenlijke provincies is 

daarbij erg waardevol. Mark geeft aan dat hij altijd contact kan opnemen als hij vragen 

heeft over de inbreng van de gezamenlijke provincies.    

Tijdens de masterclass wordt gesproken over de balans tussen gezamenlijk optrekken 

als provincies, en ruimte houden voor verschillen tussen provincies. Ook is gesproken 
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over de betrokkenheid van Statenleden bij de lobby. 

De inbreng van de gezamenlijke provincies kunt u vinden op deze pagina: Lobby 

(ipo.nl) 

 

Masterclass digitale communicatie  

De derde masterclass ging over digitale communicatie. De aftrap werd gegeven door 

Marlies Klooster (VNG), die inging op digitale communicatie, digitale toegankelijkheid en 

digitale inclusie. Vervolgens nam Arjan Koerts (Statenlid Utrecht) het stokje over met 

een toelichting op politieke participatie. Vanuit de Statenleden werd het belang hiervan 

onderschreven, omdat er soms situaties zijn waarbij dit minder goed is geregeld. Het 

aanjaagteam politieke participatie wordt graag benaderd bij aanvullende vragen. De 

presentatie over digitale communicatie en de contactgegevens van het aanjaagteam 

kunt u hier vinden. Verder kunt u Marlies bereiken via marlies.klooster@vng.nl en Arjan 

Koerts via arjan.koerts@provincie-utrecht.nl. 

En er was nog meer te vertellen over digitalisering. Marcel van Bijnen, 

provinciesecretaris Noord-Brabant en voor de gezamenlijke provincies ambtelijk 

opdrachtgever van de interprovinciale digitale agenda, lichtte toe hoe data gebruikt kan 

worden om de energietransitie in kaart te brengen. Een mooi voorbeeld van hoe 

digitalisering de opgaven kan versterken! 

De Brabantse energietransitie in cijfers kunt u hier vinden. Een filmpje over de monitor 

energieagenda kunt u hier vinden. 
  

   

 

   

     

  
 

    

 

Deze e-mail is verstuurd aan johan.dorst@provincie-utrecht.nl. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@ipo.nl toe aan uw adresboek. 
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