
-Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Flevoland, Noord-
Holland en Utrecht 
-Colleges van Burgemeester en Wethouders van de inliggende gemeenten Bestuur, Democratie en 

FfnanciSn 

Datum 1 februari 2013 
Betreft Open overiegfase samenvoeging provincies Flevoland, 

Noord-Holland en Utrecht 

In mijn brief van 14 december 2012, waarmee ik formeel het startsein heb 
gegeven voor de procedure tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-
Holland en Utrecht, heb ik aangegeven dat ik, in het kader van de fase van open 
overieg, diverse bijeenkomsten zal organiseren met de betrokken inwoners en 
bestuurders. Voorts heb ik in deze brief aangegeven dat de fase van open overieg 
zal duren tot en met 28 februari 2013. Met deze brief informeer ik u over de stand 
van zaken. 

Kenmerk 
2013-0000061592 

Inmiddels is duidelijk geworden dat er meer tijd nodig is om met alle betrokken 
inwoners, volksvertegenwoordigers en bestuurders in gesprek te gaan over het 
voornemen tot samenvoeging van de drie provincies. Ik heb daarom besloten om 
de fase van open overieg te veriengen met één maand tot 1 april 2013. De 
doelstelling om de samenvoeging vóór de Provinciale Statenverkiezingen op 18 
maart 2015 te hebben gerealiseerd, blijft gehandhaafd. 

In de bijlage treft u het overzicht aan van de gesprekken die ik in het kader van 
de open overlegfase zal voeren. De bestuurders van (inliggende) gemeenten, 
waterschappen, buurprovincies, maatschappelijke organisaties en bedrijven 
hebben inmiddels een schriftelijke uitnodiging ontvangen voor de bijeenkomsten. 
De inwoners van de drie provincies worden uitgenodigd via advertenties in lokale 
en regionale dagbladen en op (overheids)websites. 

In het regeerakkoord staat dat de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland 
worden samengevoegd, waarbij over de positie van de Noordoostpolder later een 
beslissing valt. Vanwege de bijzondere positie van de regio Noordoostpolder zal ik 
vóór afronding van de fase van open overieg, aanvullend op de bovenstaande 
bijeenkomsten, een apart overieg organiseren met de colleges van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeenten Noordoostpolder en Urk. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

dr. R. H.A. Plasterk 



Bijlage: overzicht bijeenkomsten open overlegfase samenvoeging 
provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht Datum 

01 februari 2013 

Leden van Provinciale Staten Kenmerk 
• Noord-Holland (Haarlem): 4 februari 2013-0000061592 
• Utrecht (Utrecht): 5 februari 
• Flevoland (Lelystad): 27 februari 

Leden van Gedeputeerde Staten 
• Noord-Holland (Haariem): 4 februari 
• Utrecht (Utrecht): 5 februari 
• Flevoland (Lelystad): 11 februari 

Bestuurders van (inliggende) gemeenten, waterschappen, 
buurprovincies, maatschappelijke organisaties en bedrijven 
• Noord-Holland Zuid (Haariem): 13 februari 
• Noord-Holland Noord (Alkmaar): 25 februari 
• Utrecht (Utrecht): 11 maart 
• Zuidoost Flevoland (Lelystad): 18 maart 
• Noordoostpolder (Emmeloord): 27 maart 

Inwoners van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht 
• Noord-Holland Zuid (Haariem): 28 februari 
• Noord-Holland Noord (Alkmaar): 4 maart 
• Utrecht (Utrecht): 13 maart: 
• Zuidoost Flevoland (Lelystad): 26 maart 
• Noordoostpolder (Emmeloord): 28 maart 
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