
Voor u ligt het communicatiepakket over Rol in de Ruimte 
en het coalitieakkoord. Rol in de ruimte is de provinciale 

doorvertaling van het Gezamenlijke aanbod (IPO, VNG, 
UvW) aan het kabinet met ‘’Krachtig Groen Herstel 
van Nederland’’. In deze doorvertaling wordt de 
positie van de provincies neergezet als basis voor 
het maken van afspraken met een nieuw kabinet. 
Dit communicatiepakket helpt u om het gesprek te 
voeren in het provinciehuis, met zowel statenleden, 
bestuurders als ambtenaren, maar ook daarbuiten 
met de partners in de gebiedenaanpak. Het pakket 
bestaat onder andere uit een presentatie, een video 

en bouwstenen voor een statenbrief. Ook voegen 
we de ambtelijke analyse van het IPO mee van het 

coalitieakkoord, inclusief de gedachten over de uitwerkfase.

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven. 
In de fysieke leefomgeving speelt van alles. Van het 

bouwen van 900.000 woningen, het opwekken van 35 
Twh duurzame energie, stikstofreductie, de transitie naar 
een meer duurzame landbouw tot en met economische 
innovatie. Al deze vraagstukken hebben ruimte nodig en 
die is er onvoldoende. Oplossingen liggen op dezelfde 
vierkante kilometer en dat lukt alleen door de opgaven 
met elkaar te verbinden. 

De provincies nemen de verantwoordelijkheid voor 
de realisatie van de transities in onze fysieke 

leefomgeving met de actiegerichte gebiedenaanpak. 
Daarvoor moet het Rijk heldere kaders stellen. We 
gaan in overleg over de middelen en onderlinge 
samenwerking die hiervoor nodig zijn. De provincies 
zorgen voor realisatie op gebiedsniveau, samen 
met andere overheden en partners in de gebieden. 
Samenwerken aan één coalitie voor Nederland en aan 
de noodzakelijke transities in onze fysieke leefomgeving.
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Het akkoord van de coalitiepartijen bevat 
aanknopingspunten voor het aanpakken 
van de grote maatschappelijke opgaven. 
De woorden klimaat, energie, wonen en 
stikstof vallen veelvuldig in het akkoord. 
Ook komen er grote bedragen voor 
beschikbaar. Deze grote opgaven zijn on-
derdeel van ‘Krachtig Groen Herstel’, de 
krachtige oproep van decentrale over-
heden van voor de verkiezingen. Omdat 
veel van die opgaven samenkomen in de 
gebieden zijn de decentrale overheden 
onmisbaar bij de uitvoering. 

Hieronder kunt u de ambtelijke analyse 
downloaden. Inclusief het filmpje met 
Jaap Smit en de doorkijk naar fase 2. 
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https://www.ipo.nl/media/1y5nd4xq/coalitieakkoord-document-2021-versie-17-12-2021.pdf
https://youtu.be/W5sxIainZr0
https://www.ipo.nl/media/uiadcagx/presentatie-volgende-fase.pptx
https://www.ipo.nl/media/l1anjdh4/rol-in-de-ruimte-met-toelichting.ppt
https://youtu.be/1iFj6Ubp6EY
https://www.ipo.nl/media/ujwnkots/rolinderuimte_infographic_pdf.pdf



