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Geacht statenlid, 

Op 29 oktober 2012 is het regeerakkoord tussen VVD en PvdA in Den Haag gepresenteerd. Het 
regeerakkoord bevat vergaande voornemens met betrekking tot de herinrichting van het openbaar 
bestuur. In het akkoord is aangegeven dat voor de lange termijn het perspectief bestaat van 
opschaling van de provincies naar vijf landsdelen met een gesloten huishouding. 

Nog in deze kabinetsperiode worden volgens het akkoord de provincies Noord-Holland, Utrecht en 
(delen van) Flevoland samengevoegd. Verder worden provincies en gemeenten in de plannen 
uitgenodigd om met initiatieven te komen gericht op vergroting van de gemeentelijke schaal. 

Gezien de in het regeerakkoord verwoorde ambitie, verwachten wij dat de minister van 
Binnenlandse Zaken op korte termijn het gesprek met de provincle(s) zal aangaan. 

Het coalitieakkoord dat de Statenfracties van de WD, de PvdA, CDA en CU in het voorjaar van 2011 
hebben vastgesteld droeg als titel 'Flevoland: zelfstandig en uniek'. De collegepartijen gaven in dit 
akkoord aan dat een opschaling alleen zinvol is als dat een duidelijke meerwaarde oplevert voor 
Flevoland. Letterlijk staat er: "Een andere bestuurlijke inrichting is alleen dan bespreekbaar als dat 
voor de Flevolanders aantoonbaar een aanzienlijke verbetering oplevert." Verder gaat het 
coalitieakkoord uit van zelfstandige, krachtige Flevolandse gemeenten. 

De collegepartijen in de staten gaven eerder te kennen het bedoelde coalitieakkoord in beginsel te 
willen continueren. De plannen van dit kabinet zijn echter zo ingrijpend het college het van groot 
belang acht om met u als Provinciale Staten op korte termijn een duidelijke lijn en strategie vast te 
stellen die we kunnen hanteren In de richting van het Rijk en in onze contacten met de provincies 
Noord-Holland en Utrecht. Welke boodschap dragen we uit en wat is onze houding? 

Daarnaast zijn wij van mening dat het gaat om een onderwerp dat bij uitstek onderdeel uit moet 
maken van de Flevolandse agenda. Zowel bij opschaling van de provincie als opschaling van 
gemeenten hebben de gemeenten een zeer groot bestuurlijk belang. Het uiteindelijke standpunt 
van de gemeenten is ook van belang voor de besluitvorming op rijksniveau. 
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Daaruit volgt dat beïnvloeding van de besluitvorming op rijksniveau alleen dan succesvol kan zijn 
wanneer we samen met de gemeenten tot een gedragen Flevolands standpunt kunnen komen. Om 
te verkennen wat de kansen zijn voor een gedragen Flevolands standpunt zullen wij op korte 
termijn in overleg treden met de gemeenten. 

Wij verzoeken u op korte termijn initiatief te nemen voor een statendebat ter zake. Indien gewenst 
zijn wij graag bereid een voorzet voor dit debat te doen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter. 

Verbeek 


