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Rapport 'Redelijk verdeeld'

Geachte mevrouw, geachte heer,
Het lPG-bestuur heeft zich in zijn vergadering van 10 december jl. unaniem geschaard achter het
nieuwe verdeelmodel voor het provinciefonds.

Het nieuwe verdeelmodel,

neergelegd in het rapport

"Redelijk Verdeeld", is uitgewerkt door een externe commissie onder leiding van de heer mr. G.J.
Jansen. Het lPG-bestuur heeft onder dankzegging en grote waardering voor het werk van de
commissie geconcludeerd dat het nieuwe verdeelmodel

past binnen de randvoorwaarden,

zoals

overeengekomen tussen de provincies en aldus de commissie binnen haar opdracht heeft
geadviseerd.
Het nieuwe verdeelmodel

is eenvoudiger en transparanter

bij de kerntaken en weerspiegelt

dan het oude model, het sluit beter aan

de autonome bestedingsvrijheid

van de provincies.

Het lPG-bestuur biedt u hierbij het rapport "Redelijk Verdeeld" aan, alsmede de aanbiedingsbrief
aan minister Plasterk bij het rapport en het bericht dat hierover op de website van het lPG
geplaatst zal worden.
In de aanbiedingsbrief
minister

aan minister

Plasterk verzoekt het lPG, namens de twaalf provincies,

om de aanbevelingen van het rapport integraalover

verdeelmodel

Provinciefonds per 1 januari
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te nemen en om het nieuwe

2017 in te laten gaan.
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In het bestuurlijk overleg van 30 november jl. dat ik samen met mevrouw Bijleveld-Schouten
(inkomend IPO-voorzitter), met de minister heb gevoerd, heeft de minister de
inspanningsverplichting op zich genomen om bij unanieme provinciale besluitvorming over het
rapport, de benodigde wetswijziging voor 1 januari 2017 re realiseren.
Met vriendelijke

groet,
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