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 Geachte Voorzitter, 

 

Tijdens het AO Post van 6 december jl. heb ik met uw Kamer van gedachten 

gewisseld over de inrichting van een maatschappelijke dialoog met stakeholders 

over de toekomstige inrichting van de postmarkt: een postdialoog. In mijn brief 

van 5 december 2016 (Kamerstuk 29502, nr. 147) ben ik reeds ingegaan op de 

inhoudelijke aspecten van deze dialoog. Het resultaat van deze dialoog moet de 

basis zijn voor een concrete beleids- en wetgevingsagenda waarmee de 

financierbaarheid van een voor iedereen betaalbare en beschikbare 

postvoorziening voor de langere termijn geborgd is.  

 

Ik heb geconstateerd dat er in uw Kamer veel steun is voor een dergelijke 

postdialoog. Er werd daarbij wel aangedrongen op spoed. Ik heb toegezegd dat er 

voor het zomerreces van 2018 concrete voorstellen op tafel zullen liggen. 

Inmiddels heb ik ook een geschikte voorzitter bereid gevonden om leiding te 

geven aan deze postdialoog. Dit is mw. Marjan Oudeman. Zij zal gelijk na het 

kerstreces met haar werkzaamheden aanvangen. Mw. Oudeman heeft via 

verschillende bestuursfuncties en commissariaten ruime ervaring in het omgaan 

met een verdeeld krachtenveld. Een verbindende rol heeft zij moeten spelen 

tijdens haar voorzitterschap van het Actieteam crisisbestrijding van het Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij ook de vakbonden betrokken 

waren. Ik ben ervan overtuigd dat mw. Oudeman ook een dusdanig onafhankelijk 

profiel heeft dat zij het vertrouwen zal genieten van de verschillende betrokken 

marktpartijen. 

 

Ik vind het belangrijk om uw Kamer regelmatig op de hoogte te houden van de 

voortgang van dit traject zodat u ook betrokken bent bij de discussie.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

mr. drs. M.C.G. Keijzer 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 


