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Het vervolg 
Niet van toepassing. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

Verdere informatie 

Niet van toepassing. 
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Bezwaren proces samenvoeging Flevoland, Noord-Holland en Utrecht 

Ons kenmerk 
1444440 

Geachte heer Plasterk, 

Op 14 december 2012 heeft u door middel van een brief het startsein gegeven voorde voorbereiding 
van de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Met de brief heeft u 
het overleg gestart met de verschillende betrokken overheden in de drie provincies op basis van 
artikel 19 juncto artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi). 

Met betrekking tot het proces geeft u aan dat het Kabinet de ambitie heeft om de samenvoeging 
van de provincies vóór de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart 2015 te realiseren. Terecht 
geeft u aan dat de samenvoeging een strak tijdpad kent. Graag nemen wi j de gelegenheid te baat 
om u onze bezwaren kenbaar te maken tegen dit strakke ti jdpad dat wat ons betreft te krap is. 
Voor wat betreft de inhoud zuüen wi j op een later moment reageren. 

Samengevat zetten wi j vraagtekens bij de zorgvuldigheid die u als Kabinet nastreeft in het proces 
om te komen tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord Holland en Utrecht. In het 
bijzonder maken v/ij ons zorgen over de ruimte die politieke partijen krijgen om zich voor te 
bereiden op de verkiezingen van Provinciale Staten. De partijen zullen in de loop van 2014 al 
moeten beginnen met het samenstellen van kandidatenlijsten en het schrijven van het 
verkiezingsprogramma. Niet alleen voor de huidige provincie maar ook voor de nieuw te vormen 
provincie. Dat trekt een aanzienlijke wissel op deze partijen en daarmee komt de democratische 
legitimiteit in gevaar van de (eventueel) nieuw te kiezen Provinciale Staten. 

Bovendien brengt het proces behoorlijke bestuurlijk/organisatorische consequenties met zich mee 
waaronder het opstellen van twee provinciale (meerjaren)begrotingen. Eén voor de huidige 
provincie en één voor de nieuwe heringedeelde provincie. 

Tot slot achten wi j het ongewenst dat de ruimte is ingeperkt waarbinnen de maatschappelijke 
instellingen, de gemeenten en de provincies hun standpunten kunnen inbrengen in de overlegfase. 
Daarmee komt het uitgangspunt van zorgvuldigheid onder druk te staan. Wij verzoeken u derhalve 
om de termijn voor de overlegfase niet te laten eindigen op 28 februari 2013 maar te verlengen 
naar de maximale toegestane wettel i jke termijn van 6 maanden. 

Inlichtingen bij 
mr. J.C.F. Broekhuizen 

Doorkiesnummer 
0320-265796 

Bezoekadres 
Visarenddreef 1 
Lelystad 
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Consequenties termijn beslismoment f Kamer - democratische lesit imiteit 
ln uw brief geeft u aan dat de verkiezing van Provinciale Staten van de heringedeelde provincie op 
18 maart 2015 zal geschieden. Dit terwi j l , conform uw planning, de le Kamer uiterlijk in december 
2014 zich zal uitspreken over het wetsvoorstel. De consequentie hiervan is dat politieke partijen 
zich in de loop van 2014 moeten voorbereiden terwi j l pas in december 2014 zekerheid bestaat over 
het wetsvoorstel. In 2014 zullen verkiezingsprogramma's moeten worden geschreven en kandidaten 
worden aangezocht. Bovendien zal het formele proces moeten worden afgerond conform de Kieswet 
wat met zich meebrengt dat de kandidatenlijst al in januari 2015 definitief moet worden ingediend. 

Uiteraard kunnen politieke partijen zich ook eerder prepareren op de komst van de nieuwe 
provincie. Echter dat geeft een dubbele werklast. Men dient zich zowel voor te bereiden op 
verkiezingen in de 'oude' situatie alswel op de 'nieuwe' situatie. Immers pas in december 2014 zal 
het finale besluit vallen in de 1^ Kamer. Voor politieke partijen kan dat grote consequenties hebben 
qua organisatie, financiering, activiteiten en het vinden van geschikte kandidaten. 

in een dergelijke context is het voor politieke partijen extreem lastig om zich goed en zorgvuldig te 
kunnen voorbereiden op de verkiezingen. De democratische legitimiteit komt daardoor in het 
geding. Wat dat betreft zetten wi j vraagtekens bij de zorgvuldigheid van de procedure van het 
kiesproces van Provinciale Staten. 

Consequenties in orsanisatorische zin 
De consequenties die zich voordoen voor de politieke partijen doen zich tevens voor met betrekking 
tot het provinciaal bestuur. Concreet moeten de provincies hun meerjarenbegroting in oktober vast 
stellen. Dit terwi j l in december duidelijkheid ontstaat over het wetsvoorstel. Daarnaast zullen 2 
begrotingen moeten worden gemaakt. Eén begroting voor het geval de 1^ kamer niet besluit tot een 
herindeling en (in gezamenlijkheid met de overige provincies) één begroting voor het geval de 1^ 
Kamer wel instemt. 

Aigetiele zor^vuldisheid 
Oe wet Arhi kent een duidelijke rol toe aan de participatie van belanghebbenden bij de 
totstandkoming van herindeUngvoorstellen. De wet gaat daarbij uit van een stelsel van zorgvuldig 
ingerichte procestappen die opeenvolgend moeten worde doorlopen. Om de zorgvuldigheid te 
waarborgen zijn daartoe termijnen opgenomen die van toepassing zijn op de verschillende 
processtappen. Hoewel er geen minimale termijnen worden benoemd gaat de wet wel uit van 
maximale termijnen. Zo is bijvoorbeeld conform artikel 8 Arhi de maximale termijn voor de 
overlegfase 6 maanden. 

Uit uw brief begrijpen wi j dat u deze termijn inperkt tot een maximum van 10 weken (14 december 
2012 tot 28 februari 2013). In deze periode dient u conform de wet in overleg te treden met de 
desbetreffende colleges van Gedeputeerde Staten en de colleges van Burgemeesters en wethouders 
van de inliggende gemeenten. Daarnaast acht u het wenselijk om te overleggen met provinciale 
Staten en de waterschappen. 

Met het inkorten van deze termijn brengt u de maatschappelijke instellingen, de gemeenten en ons 
als Provincie Flevoland in een onwenselijke situatie. Als provinciale overheid willen wi j op onze 
beurt onze meningsvorming en inbreng in de overlegfase baseren op een weloverwogen en 
zorgvuldig proces met betrokkenheid en inbreng van maatschappelijke instellingen en gemeenten. 
Dat kan alleen wanneer wi j in staat worden gesteld om de wensen, standpunten en opmerkingen te 
inventariseren van de betrokken gemeenten, inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke 
organisaties. Feitelijk is dat niet te realiseren binnen de aangegeven termijn. 
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Het hanteren van een dergelijke termijn voor een complex herindelingstraject dat nu voorligt (3 
betrokken provincies, 5 indirect betrokken provincies als 'buren' en ruim 100 inliggende 
gemeenten) is des te opmerkelijker omdat in de afgelopen jaren bij (relatief) eenvoudige 
herindelingen van gemeenten de maximale termijnen van de Arhi v/el zijn toegepast. Het is voor het 
eerst in de geschiedenis dat de wet Arhi zal worden toegepast voor de herindeling van provincies. 
Daar past een zorgvuldig proces bij. 

Ook medeoverheden laten ons weten dat zij de termijn tekort achten om al op 28 februari 2013 tot 
een weloverwogen en zorgvuldig tot stand gekomen inbreng te komen. Wij verwijzen hierbij onder 
andere naar de brief van de gemeenten Urk en Noordoostpolder d.d. 21 december 2012. Daarin 
schrijven deze beide gemeenten dat zij in de overlegfase een zo breed mogelijk gedragen 
gemeentelijk standpunt willen bepalen op basis van een inhoudelijke analyse. Daarbij is 
nadrukkelijk de wens de bevolking te betrekken. Concreet geven beide gemeenten aan dat uw 
voortvarende aanpak een dergelijke zorgvuldige afweging voor het gebied vanuit bottom up 
perspectief feitelijk onmogelijk maakt. 

Graag vernemen wij van u of u de zorgen die wij hebben met ons deelt en in hoeverre u daaraan 
tegemoet kunt komen. 

Hoogachtend, 
Het college van Gedeputeerde Staten, 

voorzi 

UIL dJsT.wisiS!®? 


