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InterprovinciaalOverleg 

COM 07296/2015 8 april 2015 
onderwerp 
Uitnodiging debat Provinciale Statenleden en leden Eerste Kamer op 19 mei 

Geachte mevrouw Kost, 

Op 18 maart zijn de kiezers naar de stembus gegaan voor de Provinciale Statenverkiezingen. Op 
26 mei gaan de nieuw verkozen Statenleden naar de stembus om de leden van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal te kiezen. Als voorzitter van het InterprovinciaalOverleg (IPO) heb ik - in de 
aanloop naar 26 mei - het initiatief genomen om een uniek debat te organiseren met en tussen de 
lijsttrekkers van de Eerste Kamerfracties en nieuwe Statenleden. Het debat zal de 
keuzemogelijkheden voor de Statenleden aanscherpen en de beoogd senatoren de kans bieden de 
visie op de nieuwe Eerste Kamerperiode met u te delen. 

Het openbare debat, georganiseerd door het IPO in nauwe samenwerking met Nieuwspoort, zal 
plaatsvinden op dinsdag 19 mei 2015, tussen 17.00 en 19.00 uur in de Sociëteit Nieuwspoort, 
te Den Haag. 

Gelet op de beschikbare ruimte en het groot aantal Statenleden stellen wij per Provinciale Staten 
12 plekken beschikbaar. Ik wil u, als statengriffier, vragen om in overleg met de fractievoorzitters 
deze 12 Statenleden te selecteren en daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met de politieke 
verhoudingen in de Provinciale Staten. 

Het verzoek is om uiterlijk op 3 mei aan te geven welke Statenleden zullen deelnemen aan het 
debat. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar communicatie@ipo.nl. Vanuit het IPO wordt 
vervolgens met deelnemers gewerkt aan de voorbereiding van het debat op 19 mei. 
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Ik hoop van harte dat u aan dit bijzondere initiatief uw medewerking wilt verlenen en dat wij een 
afvaardiging uit uw Provinciale Staten mogen verwelkomen in Den Haag op 19 mei. Mocht u nadere 
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het IPO (hmenninga@ipo.nl / 06 2890 1236). 

Ik kijk uit naar een mooi debat, u hopelijk ook! 

Met vriendelijke gro , 
INTERPROVINCI L 


