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Bijgaand ontvangt u de brief waarmee ik op 26 april de Tweede Kamer heb 
geïnformeerd over de procedure tot samenvoeging van de provincies Flevoland, 
Noord-Holland en Utrecht. Gelet op het verloop van het open overleg heb ik 
besloten om de datum van provinciale samenvoeging te verschuiven van 26 maart 
2015 naar 1 januari 2016. 

In de komende periode wil ik, samen met u, het proces van samenvoeging 
voortzetten. Het concept wetsvoorstel voor samenvoeging van de provincies 
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht zal ik vóór het zomerreces ter inzage te 
leggen. 

Hoogachtend, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

dr. ^.H.A. Plasterk 
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De open overlegfase van de arhi-procedure voor de voorgenomen samenvoeging 
van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht is afgerond per 1 mei 
2013. In de tijdsplanning zoals ik die eerder heb voorgelegd, is de vervolgstap dat 
een concept wetsvoorstel inclusief memorie van toelichting ter inzage wordt 
gelegd. Dit zou gebeuren per 1 mei 2013 opdat betrokkenen tot en met 31 jul i 
2013 hun zienswijze kunnen geven. De open overlegfase heeft veel relevante 
opvatt ingen, wensen, suggesties en voorwaarden opgeleverd waar in het 
wetsvoorstel en de memorie van toelichting op zal worden teruggekomen. Er zijn 
er echter enkele die gevolgen hebben voor de ti jdsplanning, en om die reden leg 
Ik die reeds nu aan u voor. 

De twee belangrijkste en meest gehoorde kritische kanttekeningen zijn dat de 
ti jdsplanning te krap is en dat de taken van een door samenvoeging nieuw te 
vormen provincie nader dienen te worden ingevuld en aangevuld. Ik wil aan deze 
commentaren tegemoet komen en doe dat aan de hand van de volgende drie 
punten: 

1. Om tegemoet te komen aan de kritiek op de krappe tijdsplanning wordt de 
voorgenomen datum van herindeling verschoven van 26 maart 2015 naar 1 
januari 2016. Dit heeft tot gevolg dat bij de verkiezing voor provinciale staten van 
maart 2015 nog gestemd zal worden voor de provinciale staten van de drie nu 
bestaande provincies. Daarom zullen na het besluit tot samenvoeging tussentijdse 
herindelingverkiezingen gehouden worden. Hierbij zij aangetekend dat deze 
herindelingverkiezing geen consequentie heeft voor de samenstelling en 
zitt ingsduur van de Eerste Kamer. Tegenover het nadeel van de noodzaak tot het 
houden van een herindelingverkiezing staat het voordeel dat politieke partijen 
meer t i jd hebben voor de voorbereiding van de verkiezingen en dat de ambteli jke 
en bestuurlijke samenvoeging meer t i jd kri jgt. Dit komt de zorgvuldigheid van het 
samenvoegingsproces ten goede. Het concept wetsvoorstel voor de samenvoeging 
van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht zal ik vóór het zomerreces 
ter inzage leggen. 

2. Doelstelling van de samenvoeging van provincies is het versterken van het 
middenbestuur, doordat het beter samenvalt met de schaal waarop de 
beslissingen op de terreinen van de kerntaken van de provincie (ruimtelijke 
ordening, natuur- en milieubeleid, verkeer, regionaal economisch beleid) spelen. 
Wanneer door die samenvoeging het landsdeel in goede positie is, is het in staat 
om op het terrein van die kerntaken beter te acteren dan nu. Ik zal in 
samenspraak met de drie provincies inventariseren welke taken die nu nog bij het 
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Rijk berusten, kunnen worden gedecentraliseerd. Daarbij zal verkend worden of 
deze taken bij wijze van experiment uniek kunnen worden toebedeeld aan het 
nieuw te vormen landsdeel. nr*""", 

26 apnl 2013 

3. De nu in gang gezette samenvoeging gaat terug op meer dan tien jaar 2oiToToo2656i9 
discussie, rapporten, studies en plannen over versterking van het middenbestuur 
in de Randstad, onder meer het initiatief van de vier Commissarissen van de 
Koningin van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht, en 
de burgemeesters van de vier grote steden (Holland Acht), de Commissie 
Geelhoed, en de Commissie Kok. Het is duidelijk dat een dergelijk traject, inclusief 
initiatieven van onderop, bij de andere provincies niet heeft plaatsgevonden. 
Vanuit bijvoorbeeld Friesland, Limburg en Noord-Brabant komen signalen dat men 
weinig animo heeft, van elders komen ook andere opvattingen. Ik zal 
inventariseren of er initiatieven zijn om tot de vorming van meer landsdelen te 
komen. Het kabinet zal de keuzes van de provincies daarbij respecteren. 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

.H.A. Plasterk 

Overeenkomstig hef oorspronkelijke 
DE WND. SECRETARIS-GENERAAL VAN HET 
MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES 
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Reactie provincie Flevoland op uitstel fusie 
Planning was vanaf begin onhaalbaar. 
Verbazing over abrupte koerswijziging en 
bestuurlijk experiment. 
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Gedeputeerde Staten hebben met verbazing kennis genomen van het feit dat de minister heeft besloten 
dat de opschaling van provincies alleen nog op basis van vrijwilligheid zal plaatsvinden waarbij hij voor 
Noord Holland, Utrecht en Flevoland een uitzondering op die regel lijkt te maken. 
 
De bestuurlijke onbalans tussen de provincies die door de vrijwillige fusies gaat ontstaan leidt in de ogen van 
het college tot een scheefgroei van het middenbestuur. Bovendien is de vorming van de landsdelen een 
onderdeel van het regeerakkoord tussen PvdA en VVD.  ‘Ik kan me niet voorstellen dat een voor de VVD zo 
belangrijk punt uit het regeerakkoord makkelijk zal worden losgelaten’, geeft Witteman weer. 
 
Minister Plasterk maakte vrijdag 26 april bekend de fusie van Flevoland met Utrecht en Noord-Holland met 9 
maanden uit te stellen. De fusie staat nu pas gepland in januari 2016. Daarnaast gaf de minister aan dat de 
overige provincie niet hoeven te fuseren tot landsdelen. 
 
In reactie op het besluit geeft gedeputeerde Witteman aan het uitstel met 9 maanden een logisch en 
verstandig besluit te vinden. ‘Vanaf het begin heeft het college van Gedeputeerde Staten laten weten dat de 
gehanteerde termijnen volstrekt onrealistisch waren’, aldus Witteman.  
 
‘Daarnaast lijkt de minister niets te doen met het gegeven dat inwoners, bedrijven en de 
volksvertegenwoordigers massaal hebben laten weten dat het draagvlak voor fusie volstrekt ontbreekt. De 
minister wil de fusie doorzetten ondanks kritiek en argumenten daartegen’, zo geeft Witteman aan. 
 
Ook de abrupte koerswijziging van de minister leidt tot vraagtekens. Met het besluit van vandaag lijkt de 
minister volledig afstand te nemen van de visienota die hij slechts 3 weken geleden naar de Eerste en Tweede 
kamer stuurde. Een en ander toont eens te meer aan dat een overkoepelende visie voor de plannen van deze 
minister volstrekt ontbreekt. Door de huidige werkwijze krijgt het college van GS het gevoel onderdeel te zijn 
van een bestuurlijk experiment in het binnenlands bestuur. 
 
- einde persbericht- 
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