
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Beëindiging procedure samenvoeging provincies 

Doel van deze mededeling: 

De staten informeren over de beëindiging van de provinciale herindelingsproce
dure. 

Toezegging/motie/amendement: 

Motie nr. 73/ toezegging nr. 150. 

Mededeling: 

Op vrijdag 20 juni 2014 heeft de ministerraad besloten om het wetsvoorstel voor 
de samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland niet in 
te dienen bij de Tweede Kamer. In vervolg hierop heeft de minister van BZK de 
Tweede Kamer bij brief van 23 juni geïnformeerd over de directe beëindiging van 
de herindelingsprocedure voor de drie provincies op grond van de Wet algemene 
regels herindeling die de minister op 14 december 2012 is gestart. BZK heeft de 
betrokken provincies, gemeenten en waterschappen hierover inmiddels schrifte
lijk geïnformeerd. 

Hiermee is een eind gekomen aan een lange periode waarin de provincie Flevo
land een weg heeft moeten kiezen in een politiek beladen en complex dossier 
met aan de horizon de dreigende opheffing van de provincie Flevoland. 

Het college Is om Inhoudelijke redenen bijzonder verheugd dat het onderhavige 
plan geen doorgang vindt. 

Het is de overtuiging van het college dat dit resultaat mede te danken is aan de 
grote mate van eensgezindheid over dit onderwerp binnen Provinciale Staten en 
het vertrouwen dat de staten het college heeft gegeven om deze klus te klaren. 
Het college wil u hiervoor allen hartelijk bedanken en wij willen u graag tevens 
feliciteren met het eindresultaat. 

De hierboven genoemde motie en toezegging is met de beëindiging van het 
herindelingsprocedure wat ons betreft afgedaan. 

Het vervolg 

Wij kunnen ons als zelfstandige en unieke provincie weer gaan richten op de 
zaken die voor onze inwoners echt van belang zijn. Pas na de zomer volgt er naar 
verwachting weer bestuurlijk overleg met de andere provincies over wat het 
einde van het fusieproces eventueel betekent voor de onderlinge samenwerking. 
Wij gaan er stellig van uit dat de structuurdiscussie deze kabinetsperiode van de 
baan is. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 
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Niet van toepassing. 


