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Geachte leden van Provinciale Staten, geacht college,
Op verzoek van de raad van de gemeente Lelystad brengen wij bijgevoegde motie onder uw
aandacht. Deze motie handelt over hetgeen in het regeerakkoord is opgenomen over de opschaling
van het provinciaal bestuur in de Randstad.
De raad van de gemeente Lelystad heeft de motie op 9 november 2010 aangenomen en het college
opgedragen het in de motie verwoorde standpunt van de raad ter kennis te brengen van alle instanties
die betrokken zijn bij de voorbereiding van de besluitvorming over de voorgenomen opschaling.
Deze brief is gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, aan de
Tweede Kamer der Staten Generaal, aan de gemeenten in Flevoland, aan de provinciale besturen
van Noord- en Zuid Hollend, Utrecht en Flevoland, aan de gemeente Amsterdam, aan de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en aan de provinciale afdeling van de VNG in Flevoland.
Hoogachtend,
het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris^_
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MOTIE
Datum raadsvergadering: 2 en 9 novemer 2010
Agendapunt:
Onderwerp: -Vaststelling begroting 2010.
Overwegende dat:
In het regeerakkoord van het Kabinet Rutte Verhagen is opgenomen:

I

"Het kabinet komt met een voorstel tot opschaling van het provinciaal bestuur in de
Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland), ook om nieuwe
bestuurlijke hulpstructuren te voorkomen."
Van oordeel:
1. De gemeenteraad van Lelystad het zelfstandig voortbestaan van de provincie Flevoland voor
de verdere ontwikkeling van deze provincie van groot belang acht.
2. Uitvoering van de voornemens van het kabinet kunnen leiden tot een andere provinciale
indeling van de Flevolandse gemeenten.
3. Het belang van de gemeente Lelystad voor de toekomstige ontwikkeling van Lelystad en van
het vliegveld Lelystad met het samenwerkingsverband Omala in het bijzonder, vereist dat in
welke regionale indeling dan ook, Lelystad en Almere tot dezelfde provincie blijven behoren.
Draagt het college op dit standpunt van de gemeenteraad ter kennis te brengen van alle instanties
die betrokken zijn bij de voorbereiding van de besluitvorming over de voorgenomen opschaling.
En gaat over tot de orde van de dag.
GEMEENTE LELYSTAD
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