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Geachte heer/mevrouw. 

Met deze brief informeren wij u over de recente ontwikkelingen rond de bestuurlijke organisatie en 
de brief die de commissarissen van de Koningin in de provincies Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland hierover met goedkeuring van de colleges op 2 februari 2011 aan minister Donner van BZK 
hebben gestuurd. 

In deze brief wordt aangegeven dat de drie provincies de reeds bestaande onderlinge samenwerking 
willen intensiveren. Tevens wordt aangegeven dat de drie provincies gezamenlijk onderzoek zullen 
doen naar de voordelen van bestuurlijke samenvoeging. 

De brief moet worden gezien in de context van de discussie over de bestuurlijke organisatie in de 
Randstad. Het kabinet heeft het voornemen om te komen tot opschaling van de Randstadprovincies. 
Ook wil het kabinet de (stads)deelraden en de WGR-H afschaffen en komen tot één 
Randstadautoriteit op het gebied van infrastructuur. Het kabinet wil hiermee het openbaar bestuur 
in de Randstad efficiënter en effectiever maken. 

Minister Donner van BZK heeft de afgelopen maanden met diverse betrokken bestuurders gesproken 
over mogelijke oplossingsrichtingen. De verwachting is dat minister Donner in maart 2011 de eerste 
contouren schetst voor de herinrichting van de bestuurlijke organisatie in de Randstad. In dat 
verband wordt gesproken over een 'visie openbaar bestuur'. De minister heeft ook de 
commissarissen van de Koningin in de Randstad uitgenodigd om met voorstellen te komen. 

Recent hebben de commissarissen van de Koningin en betrokken bestuurders van de provincies 
Noord-Holland en Utrecht overlegd over een gezamenlijk voorstel richting het kabinet. In dat 
overleg is voorgesteld om ook Flevoland bij dit proces te betrekken. Flevoland heeft zich op het 
standpunt gesteld dat alleen als kan worden aangetoond dat de bewoners van Flevoland beter wordt 
van een andere bestuurlijke inrichting zij bereid zal zijn hieraan een bijdrage te leveren. Tot op 
heden hebben onze eigen analyses dit voordeel niet opgeleverd. Toch heeft het college besloten om 
mee te werken aan een onderzoek vanuit de idee dat het beter is mee te praten dan dat er over je 
wordt gesproken. De drie colleges hebben vervolgens de lijnen uitgezet voor een gezamenlijke 
inbreng vanuit de drie provincies voor de discussie over de herinrichting van de Randstad. 

De secretarissen van de drie provincies hebben dit uitgewerkt in een voorstel dat de drie colleges 
op 1 februari j l . hebben geaccordeerd. Zoals in de brief aan minister Donner verwoord bevat het 
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voorstel van de provincies twee hoofdelementen (zie hierna). Voor de uitwerking hiervan is een 
stuurgroep ingesteld bestaande uit de drie commissarissen en één gedeputeerde per provincie. 
Tevens zal een interprovinciale projectgroep worden ingesteld. De verdere samenstelling en 
werkwijze van deze projectorganisatie moet nog nader worden bepaald. De provincies gaan zoals 
gezegd de volgende twee hoofdelementen uitwerken: 

I. een verkennend onderzoek naar de voordelen van bestuurlijke samenvoeging van de drie 
provincies. De planning is dat dit onderzoek voor de zomer wordt afgerond. De provincies 
willen bij dit proces ook de grote steden betrekken. De provincies zullen het 
onderzoeksrapport vervolgens aanbieden aan de minister van BZK. 

II. Een gemeenschappelijke samenwerkingsagenda. De samenwerking wordt vooral gezocht op 
de volgende terreinen: 
1. OV, inclusief aanbesteding concessies; 
2. onderhoud en beheer van provinciale wegen; 
3. vergunningverlening en handhaving; 
4. subsidieverlening en 
5. bedrijfsvoering. 

De drie provincies zullen de komende weken deze twee elementen verder gaan uitwerken. Zeker bij 
de samenwerkingsagenda gaat het om complexe processen die de nodige ti jd in beslag zullen 
nemen. In welke mate dit interfereert met het lopende 'profielversterkend ombuigen' kan op dit 
moment nog niet worden gezegd. 

Om het belang van onze provincie in dit precaire proces optimaal te behartigen is het naar het 
oordeel van Gedeputeerde Staten essentieel dat wij als provincie participeren. Het kan niet zo zijn 
dat er wel over ons wordt gesproken, zonder dat wij aan tafel zitten. 

Zoals de commissaris in de commissie Bestuur van 2 februari 2011 met u heeft besproken stellen wij 
voor dat zodra de nieuwe Provinciale Staten zijn geïnstalleerd wij met u in overleg treden over de 
wijze waarop u wordt betrokken bij dit onderwerp. 

Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zullen 
wij u nauwgezet informeren over de verdere ontwikkelingen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, ^ _ de voorzitter. 



PROVINCIE F L E V O L A N D 

\S&-n Provincie V^ - iStss^ïw^i^ • • • i x / x 
Noord-Holland ^ ^ S provmcie i i Utrecht 

POSTBUS 3007 2001 OA HAARLEM 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
de heerJ.P.H. Donner 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 

Provinciaal Bestuur 

Uw contactpersoon 

T. Kampstra 

Waarnemend Provinciesecretaris 

Doorkiesnummer (023) 514 3656 

kampstrat@>noord-holland.nl 

1 12 

Betreft: middenbestuur in de Randstad Kenmerk 2011-5765 

Geachte heer Donner, 

Samen met het kabinet willen de provincies Flevoland, Utrecht en 
Noord-Holland werken aan een slagvaardiger openbaar bestuur. Onze 
Colleges zijn het eens met de doelstellingen van het kabinet. Op korte 
termijn moeten duidelijke stappen worden gezet om te komen tot 
minder bestuurlijke drukte en bundeling van krachten. 
Voor onze 3 Colleges gelden daarbij de volgende uitgangspunten: 

1. De WGR-h komt conform het regeerakkoord te vervallen; 
2. Daar waar relevant blijft doorgaande opschaling op gemeentelijk 

niveau noodzakelijk; 
3. Doorgaande decentralisatie van rijkstaken naar provincies en 

gemeenten conform het regeerakkoord. 

Uw kenmerk 

Vervolgstappen op het provinciale schaalniveau zullen zich in dit kader 
richten op vermindering van de bestuurlijke drukte, het verbeteren van 
de bovenlokale regie ten behoeve van de stedelijke economie, en de 
stimulering van de regionaal-economische dynamiek mede gelet op de 
aanbevelingen van de OESO. Daarmee willen wij de economische kant 
van de metropolitane strategie ondersteunen. 
In de Noordvleugel van de Randstad hebben de 3 Colleges van 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht besloten 
hun bestaande samenwerking te intensiveren. Op basis van onze 
kerntaken conform het rapport-Lodders zal op korte termijn vorm 
worden gegeven aan een verdergaande samenwerking op in ieder geval 
de volgende terreinen: 

1. OV, inclusief aanbesteding concessies; 
2. Onderhoud en beheer provinciale wegen; 
3. Vergunningverlening en handhaving; 
4. Subsidieverlening 
5. Bedrijfsvoering 
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Wij verwachten dat intensivering van onze samenwerking op de 
hierboven genoemde terreinen een belangrijke bijdrage zal leveren aan 
een beter en efficiënter bestuur. 

Daartoe gaan wij de komende 6 maanden gezamenlijk verkennen welke 
voordelen er zijn in geval van een bestuurlijke samenvoeging. 

Wij betrekken de grote steden in onze provincies, Amsterdam, Utrecht 
en Almere, bij dit proces, zodat wIJ uiteindelijk gezamenlijk met deze 
steden een concreet voorstel aan het Kabinet kunnen presenteren. 
Tegen deze achtergrond hebben ondergetekenden er behoefte aan om 
op korte termijn met u van gedachten te wisselen om te onderzoeken of 
onze voorstellen voldoende aansluiting kunnen vinden bij de gedachten 
van het Kabinet. 

Afhankelijk van de uitkomsten van ons overleg zullen wij dan 
vervolgens onze voorstellen in nauw overleg met Amsterdam, Utrecht 
en Almere uitwerken teneinde deze zomer een concreet aanbod aan het 
Kabinet te kunnen doen. 

Hoogachtend, namens de Colleges van Gedeputeerde Staten 

De commissaris van de Koningin 
in de provincie Flevoland, Utre JJoord-Holland, 

R.C. Robberfsen 


