
Geachte heer, mevrouw,
 
Op donderdag 4 juli organiseert het ministerie van BZK, in samenwerking met de IPO 
en de Unie van Waterschappen, een bijeenkomst over de effectiviteit en legitimiteit van 
interbestuurlijke samenwerking op basis van de Wgr. 
 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd! Bovendien willen wij u vragen een of twee 
Statenleden uit te nodigen om aanwezig te zijn.
 
De bijeenkomst duurt van 19.00-21.00 uur en vindt plaats in Utrecht (exacte locatie 
volgt). In bijgevoegde brief vindt u meer informatie over het doel en het programma van 
de bijeenkomst.
 
U kunt zich aanmelden via deze link. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor deze 
bijeenkomst, dan kunt u zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten in regio Noord, 
Zuid of West. Bij deze bijeenkomsten zullen voornamelijk bestuurders, raadsleden en 
gemeentesecretarissen/directeuren van gemeenten aanwezig zijn. 
 

1. Zuid: deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 3 juli. De bijeenkomst duurt van 
19.00-21.00 en vindt plaats in Eindhoven. U kunt zich aanmelden via deze link.

2. Noord: deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 8 juli. De bijeenkomst duurt van 
19.00-21.00 en vindt plaats in Zwolle. U kunt zich aanmelden via deze link  .  

3. West: deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 10 juli. De bijeenkomst duurt 
van 19.00-21.00 en vindt plaats in Den Haag. U kunt zich aanmelden via deze link.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.
 
Wij hopen u op 4 juli te mogen ontvangen!
 
Hartelijke groet,
 
Pepijn van der Beek, MSc | Adviseur Samenwerking en Publieke Innovatie

T 030-2916408 | M 06-55364787 | https://www.linkedin.com/in/pepijn-van-der-beek-32474092/ 
 
Europalaan 40, 3526 KS Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA Utrecht
Berenschot Groep B.V., KvK-nummer: 30155100
 
Volg Berenschot op:
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