
Aan: de griffies 
 
Beste griffies,  
 
Op 7 november vindt in Nieuwegein de IBP boost plaats. In onderstaande mail heb ik aangegeven dat 
voor jullie Statenleden specifiek de sessie die gepland staat van 11.30-12.30 bij de start van de 
bijeenkomst relevant is. We constateren echter dat er slechts enkele aanmeldingen zijn voor deze 
sessie. Dat maakt dat we dit programma-onderdeel schrappen. Onze excuses daarvoor. Mocht het 
zo zijn dat jullie nog twijfelden over het bijwonen van deze sessie of een reservering in de agenda 
hadden staan dan kan die vervallen. Willen jullie dit zonodig ook aan jullie statenleden doorgeven? 
De paar Statenleden die zich hadden aangemeld, hebben van ons persoonlijk bericht gehad hierover. 
 
Uiteraard zijn alle Statenleden nog steeds van harte welkom om bij een van de andere programma-
onderdelen aan te sluiten, want de dag zelf gaat wel gewoon door! Zie www.ibpboost.nl 
 
Er is wel degelijk behoefte om, ook vanuit de bestuurlijke praktijk interbestuurlijke samenwerking 
een (extra) impuls te geven. Als jullie signalen kennen over de verwachtingen ten aanzien van (een 
boost voor) interbestuurlijke samenwerking en het Interbestuurlijk Programma, dan horen we die 
graag, bel of mail me dan! 
 
Met vriendelijke groeten, 

Mariëlle de Ruijsscher 
Interprovinciaal Overleg 
Procesbegeleider 
 

Herengracht 23 
2511EG 

Tel:  
 

Email:  
 

 Den Haag 

+31615457113  

 

mdruijsscher@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 energietransiti

e.  

 

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. 

 
 
 
Van: Mariëlle de Ruijsscher  
Verzonden: vrijdag 20 september 2019 15:17 
Onderwerp: Uitnodiging IBP-boost 7 november  
 
Aan: de griffies 

Beste collega’s,  

7 november vindt een brede bijeenkomst plaats over het Interbestuurlijk programma. Zouden jullie 

onderstaande uitnodiging daarvoor onder de aandacht willen brengen van uw Statenleden?  

https://protect-de.mimecast.com/s/9f6MC08woBCJgNkUwfbZZ?domain=ibpboost.nl
tel:
mailto:mdruijsscher@ipo.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/BmFRCjYXgPtlGoYH5V5LM?domain=nieuws.ipo.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/2u6rCmq10Pt1PypUDVfyS?domain=ipo.pageflow.io
https://protect-de.mimecast.com/s/2u6rCmq10Pt1PypUDVfyS?domain=ipo.pageflow.io
https://protect-de.mimecast.com/s/OLeMCgpRDPCPwEqhopnE9?domain=ipo.nl
https://protect-de.mimecast.com/s/OvnBCk2YjPUYX2kf9EgcF?domain=twitter.com
https://protect-de.mimecast.com/s/1JKXClRZkPUOPR1i1adQM?domain=linkedin.com
https://protect-de.mimecast.com/s/BmFRCjYXgPtlGoYH5V5LM?domain=nieuws.ipo.nl


Voor (nieuwe)statenleden is met name de bijpraatsessie over ‘wat is het IBP?’ tussen 11.30 en 12.30 

relevant, maar uiteraard kunnen zij ook deelnemen aan de rest van het programma. 

Mocht dit vragen oproepen, kunnen u of uw Statenleden bij mij terecht.  

Dank en met vriendelijke groet,  

Mariëlle de Ruijsscher 
Interprovinciaal Overleg 
Procesbegeleider 
 

Herengracht 23 
2511EG 
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Email:  
 

 Den Haag 

+31615457113  

 

mdruijsscher@ipo.nl 
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Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het gebied van de energietransiti

e.  

 

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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