
Beste Statengriffies,
 
Vandaag is de uitnodiging voor het IPO Jaarcongres 2019 op 1 en 2 oktober 2019 in Groningen per 
post en digitaal verzonden. De Statenverkiezingen waren voor ons een goed moment een nieuwe 
genodigden lijst op te stellen, en daar eens een kritische blik op te werpen. 
 
Met de toegenomen samenwerking tussen de provincies, zeker ook in IPO-verband, hechten we 
eraan het jaarlijkse netwerk-moment – naast de Statenleden en gedeputeerden - ook in te zetten voor 
onze collega’s. De uitnodiging voor het congres is de afgelopen jaren niet expliciet ook aan de 
medewerkers van de griffies en provincies gericht, we willen dit jaar daar verandering in brengen, en 
per provincie ook een aantal collega’s nodigen. Helaas biedt de logistiek, project-ondersteuning niet 
de mogelijkheid een enorm aantal extra uitnodigingen te versturen.  
 
Wij stellen voor om alle Griffies in de gelegenheid te stellen om circa 3-5 medewerkers bij het IPO 
Jaarcongres aanwezig te laten zijn. De betreffende medewerkers kunnen zich gewoon via de website 
aanmelden, https://jaarcongres.ipo.nl/ 
Jullie kunnen eventueel ook de namen/mailadressen van degenen die wij moeten uitnodigen ook aan 
ons doorgeven, dan verzorgen wij de verzending.
 
Naast dit bericht aan jullie wordt een eensluidend bericht gestuurd aan de Provinciesecretarissen.
 
Het thema van het congres is “Economie van de Toekomst”.
 
Voor vragen/opmerkingen hierover kunnen jullie contact opnemen met Hester Menninga via 06-
28901236 of hmenninga@ipo.nl 
Voor overige vragen over het IPO Jaarcongres kunnen jullie contact met mij opnemen of met Corrie 
de Jongh via jaarcongres@ipo.nl  
 
Bedankt en hartelijke groet, 
mede namens Hester en Corrie,
 
 

Leonieke Hurts
Interprovinciaal Overleg
Projectleider IPO Jaarcongres 2019
Herengracht 23
2511EG
Tel: 
Email: 

 Den Haag
+316209 77 078 
lhurts@ipo.nl

 

 

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de IPO-
Newsroom

Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransit
ie. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to 
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. IPO, the Association of the provinces of the 
Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of 
messages.
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