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Geacht statenlid, 

In vervolg op de brief van het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van 16 april 
2014 (1606689) met betrekking tot de stand van zaken rond de samenvoeging van de provincies 
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland delen wij u het volgende mee. 

Vanavond om 20.00 uur zullen de bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland in Nieuwspoort, Den Haag, een gezamenlijke persconferentie geven waarin zij 
hun reactie geven op het aanbod van het Rijk met betrekking tot het instrumentarium voor de door 
het kabinet beoogde Noordvleugelprovincie. 

Deze persconferentie is een uitvloeisel van het overleg van de drie provincies van vorige week 
woensdag 16 april met een delegatie van het kabinet onder leiding van minister-president Rutte 
over de extra taken en bevoegdheden voor de nieuwe provincie. 

Dit bestuurlijk overleg had plaats in het kader van de besprekingen tussen de drie provincies en het 
kabinet vanaf december 2013 over het takenpakket voor de Noordvleugelprovincie. In het overleg 
van vorige week lag het 'finale aanbod' van het Rijk op tafel. In dat overleg is afgesproken dat het 
aanbod binnen een paar dagen nog op een aantal ondergeschikte punten zou worden aangepast. 

De provincies hebben ervoor gekozen om vanavond hun reactie te geven op het aanbod van het Rijk 
aangezien wij signalen hebben ontvangen dat het kabinet ondanks het standpunt van de drie 
provincies toch voornemens is het betreffende wetsvoorstel op korte termijn aan de kamer te 
sturen. Alhoewel de definitieve tekst van het wetsvoorstel nog niet openbaar is hebben de 
provincies er geen vertrouwen meer in dat het Rijk alsnog met een toereikend bod komt. 

Van onze kant zal daarbij worden aangegeven dat het geen zin heeft door te gaan met de fusie van 
de drie provincies als die nieuwe Noordvleugelprovincie niet wordt toegerust met de extra taken, 
bevoegdheden en budget zoals voor een nieuw landsdeel zou mogen worden verwacht. 

Inlichtingen bij 

mr. E.M. Strating 
Doorkiesnummer 

0320-265279 
Bezoekadres 

Visarenddreef 1 

Lelystad 



Bladnummer 

2 
Ons kenmerk: 

1609419 

Wat ons betreft is dit de centrale boodschap van de persconferentie vanavond. 

Wij vertrouwen erop hiermee te handelen overeenkomstig de uitgangspunten die Provinciale Staten 
van Flevoland ten aanzien van de voorgenomen herindeling hebben vastgesteld. 

Zoals eerder met u afgestemd informeren wij u zo snel mogelijk nadat het wetsvoorstel voor de 
fusie (met de uitkomst van de takendiscussie en het advies van de Raad van State) bekend is 
gemaakt, zodat u hierover in een statendebat uw opvatting kenbaar kunt maken. 

Tot zover deze informatie. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretarisr-^ de voorzitter. 


