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bestuurlijke inrichting   
 

   1492694 

Voorgenomen samenvoeging Noordvleugelprovincies   

Geachte Kamerleden, 
 
Naar verwachting vindt op 15 mei 2013 het debat plaats in de Tweede Kamer over de visienota 
‘Bestuur in samenhang’ die minister Plasterk u heeft aangeboden. Naar aanleiding van deze nota en 
brengen wij graag een aantal punten onder uw aandacht.  
 
Met de nota ‘Bestuur in samenhang’ is de minister tegemoet gekomen aan de toezegging van de 
minister-president in reactie op de motie Kox van december 2012 waarin werd verzocht om de 
voornemens in het regeerakkoord ten aanzien van de bestuurlijke organisatie in samenhang te 
presenteren.  
 
Inmiddels heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Tweede Kamer bij 
brief van 26 april geïnformeerd over de procedure voor de totstandkoming van de 
Noordvleugelprovincie. In deze brief heeft de minister laten weten dat de datum van herindeling 
wordt verschoven naar 1 januari 2016. Verder heeft de minister in deze brief aangegeven dat hij 
samen met de drie provincies wil inventariseren welke taken die nu nog bij het Rijk rusten kunnen 
worden gedecentraliseerd. Daarbij zal volgens de brief verkend worden of die taken bij wijze van 
experiment uniek kunnen worden toebedeeld aan het nieuw te vormen landsdeel. In deze derde 
plaats geeft de minister aan dat de in gang gezette samenvoeging terug gaat op meer dan tien jaar 
discussie, rapporten etc. over versterking van het middenbestuur in de Randstad. Hierbij verwijst 
de minister onder meer naar het zogenaamde Manifest van de Holland Acht uit het najaar van 2005. 
De minister wijst erop dat dergelijke trajecten, inclusief trajecten van onderop, bij de andere 
provincies niet hebben plaatsgevonden. De minister geeft hierbij aan dat hij de keuze van de 
andere provincies bij de vraag of er al dan niet sprake is van initiatieven om tot de vorming van 
meer landsdelen te komen zal respecteren.  
 
Niet van onderop 
De minister impliceert dat de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland 
gebaseerd is op initiatieven ‘van onderop’. Wij hechten eraan om aan u duidelijk te maken dat deze 
aanname onjuist is. Vanuit onze provincie zijn nimmer initiatieven genomen om te komen tot een 
herindeling van onze provincie. Het initiatief van de Holland Acht was een oproep tot versterking 
van de slagkracht van het bestuur in de Randstad gedaan door de burgemeesters van de grote 
steden en de vier commissarissen van de Koningin. De Holland Acht werd gevormd door acht 
kroonbenoemden en de voormalig commissaris van de Koningin van Flevoland, Michel Jager, 
handelde in de hoedanigheid van commissaris van de Koningin en niet als lid van het college van 
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Gedeputeerde Staten of namens Provinciale Staten. Hierbij is het van belang te laten weten dat 
Provinciale Staten in hun eerste vergadering ná publicatie van het manifest afstand hebben 
genomen van het streven naar opschaling van de provincie Flevoland. Ook is het vermeldenswaard 
dat de staten in september 2006 bij motie nog eens uitdrukkelijk hebben aangegeven dat de 
discussie over de provinciale inrichting gevoerd dient te worden met betrokkenheid van de gekozen 
volksvertegenwoordigers.  
Ook anderszins zijn in Flevoland nooit daadwerkelijk initiatieven geweest om te komen tot een 
andere bestuurlijke inrichting van onze provincie.  
 
Wij willen graag in herinnering brengen dat de achtereenvolgende initiatieven om te komen tot een 
andere bestuurlijke inrichting in de Randstad sinds het rapport van de commissie Geelhoed (2002) 
zijn ondernomen van Rijkszijde (2005-2007, minister Remkes; 2010-2011, ministers Donner en 
Spies).  
 
Er is al succesvolle samenwerking 
De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hebben de afgelopen jaren intensief overlegd 
over een versterking van de onderlinge samenwerking. De discussies over de rol en het profiel van 
de provincies hebben de afgelopen jaren daarnaast gezorgd voor meer duidelijkheid over de 
kerntaken en de gewenste bestuurlijke rol van de provincies. Onze insteek daarbij was en is dat er 
niet één ideale schaal is voor alle relevante opgaven van de provincies en dat er op de schaal van de 
Noordvleugel (met name de driehoek Amsterdam – Almere – Utrecht) alle betrokken overheden (rijk, 
gemeenten, provincies) op basis van vertrouwen dienen samen te werken voor het meest optimale 
resultaat. 
 
Die samenwerking op de Noordvleugel heeft zich de afgelopen tien jaar gaandeweg steeds meer 
uitgekristalliseerd tot een succesvolle samenwerking tussen de drie verschillende overheidslagen. 
Op de schaal van de Noordvleugel is nu sprake van een zorgvuldig bestuurlijk evenwicht waarbij de 
partijen vanuit ieders verantwoordelijkheid en samen waar dat nodig is met elkaar samenwerken, 
denk aan het opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke economische agenda op de schaal van de 
Noordvleugel. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de samenwerking op het gebied van OV (R-net), 
infrastructuur, de woningbouwopgave, en recreatie en toerisme. Het spreekt voor zich dat deze 
vorm van samenwerking zich altijd zal moeten blijven aanpassen aan veranderende 
omstandigheden, daar zit misschien wel de kracht van deze vorm van samenwerking. Het afgelopen 
jaar bijvoorbeeld zijn voorstellen gedaan voor een steviger bestuurlijke structuur voor de 
Metropoolregio Amsterdam (waarin de diverse gemeenten en de provincies Noord-Holland en 
Flevoland participeren). 
 
Wat kost de verstoring van bestuurlijk evenwicht? 
Ministerieel ingrijpen van bovenaf zoals nu gebeurt, verstoort het bestuurlijke evenwicht zoals dat 
in jaren is opgebouwd en het is onze overtuiging dat het nog vele jaren en misschien wel decennia 
zal duren tot er een nieuw succesvol bestuurlijk evenwicht is hervonden. Het is uitermate moeilijk 
om de maatschappelijke en bestuurlijke effecten en kosten van een dergelijk langdurig proces in 
geld uit te drukken. Toch mag van de minister worden verwacht dat hij een eerlijk beeld schetst 
van de mogelijke efficiencywinst van de beoogde samenvoeging en ook van kosten en negatieve 
effecten die met de herindeling voor langere tijd zijn gemoeid, wat hij tot nu toe niet gedaan 
heeft. 
 
Wij schatten bijvoorbeeld de ambtelijke frictiekosten voor de samenvoeging van de drie provincies 
op circa 200 miljoen euro (de minister houdt in een conceptrapportage rekening met incidentele 
frictiekosten tot maximaal 104 miljoen euro). Let wel, dit betreft alleen de organisatorische 
frictiekosten (bedrijfsvoering) en derhalve niet de kosten die zouden kunnen worden aangeduid als 
bestuurlijke transitiekosten en kosten die mede te maken hebben met een verlies aan bestuurlijke 
slagkracht, vermindering van de snelheid en kwaliteit van besluitvorming gedurende de periode van 
het zoeken naar een nieuw bestuurlijk evenwicht in de Noordvleugel.  
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Uitzonderingspositie Noordvleugelprovincies berust op misvatting 
De lopende herindelingsprocedure gebaseerd op artikel 19 van de Wet algemene regels herindeling 
is een initiatief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat tegen onze wil 
wordt opgelegd. Er is in Flevoland geen sprake van een beweging van onderop om te komen tot een 
samenvoeging met Noord-Holland en Utrecht en een dergelijke beweging is er in het verleden ook 
nooit geweest.  
 
Voor ons is het dan ook uitermate wrang en eigenlijk niet te verteren dat de minister op basis van 
deze misvatting een fundamenteel onderscheid maakt tussen de drie Noordvleugelprovincies en de 
rest van de provincies.  
 
Er is in onze ogen geen rechtvaardiging voor het feit dat de minister de overige provincies wel de 
vrije keus laat om al dan niet in gesprek te gaan over een eventuele samenvoeging met andere 
provincies, terwijl de minister Flevoland dwingt tot een onvrijwillige samenvoeging met Noord-
Holland en Utrecht, zonder dat de minister in een ordentelijk proces de inwoners en bestuurders 
van onze provincie heeft weten te overtuigen van nut en noodzaak van een dergelijke herindeling.  
 
Wij vinden het hierbij overigens merkwaardig dat de minister het eindperspectief van de vorming 
van vijf landsdelen zoals dat is gepresenteerd in het regeerakkoord van dit kabinet zo lichtvaardig 
heeft verlaten. De vorming van de Noordvleugel heeft de minister steeds genoemd als eerste stap 
op weg naar de realisatie van vijf landsdelen, maar in de brief van 26 april is dat perspectief 
verdwenen. Dit roept bij ons de vraag op waarom en in welke context de vorming van de 
Noordvleugelprovincie c.q. landsdeel dan wel moet doorgaan. Een unieke overdracht van 
(rijks)taken, zoals de minister in zijn brief noemt, zal leiden tot een grote ongelijkheid en 
onevenwichtigheid van het landsdeel ten opzichte van de overige provincies.  
 
Draagvlak onontbeerlijk 
Voor de samenvoeging van Flevoland met Noord-Holland en Utrecht is zoals blijkt uit een peiling van 
Een Vandaag (februari 2013) in de provincie Flevoland geen draagvlak. 75% van de inwoners van 
Flevoland is tegenstander van de vorming van een dergelijk landsdeel. Overigens is volgens deze 
peiling ook een meerderheid van de inwoners in de provincies Noord-Holland (51%) en Utrecht (60%) 
tegen de samenvoeging. Ook de rondgang die de minister door onze provincie maakte in het kader 
van de open overlegfase leverde geen ander beeld op.  
 
Met de procedure voor de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland 
loopt de minister vooruit op de behandeling van de visie op de inrichting van het openbaar bestuur. 
De minister is al aan de slag gegaan met de verbouwing, terwijl de bouwtekening nog moet worden 
besproken. 
 
Wij zijn van mening dat het openbaar bestuur in Nederland gediend is met een goede en werkbare 
visie die wordt gedeeld met de betrokken overheden van rijkszijde (dus ook de vakdepartementen) 
provincies en gemeenten. Alleen vanuit een gemeenschappelijke visie zal de herinrichting van het 
openbaar bestuur werkelijk succesvol kunnen zijn.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 


