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Onderwerp 

Samenwerking P3/ Noordvleugel/ Flevolandse Agenda 
 
 
Doel van deze mededeling: 

Ter informatie.      
 

Toezegging/motie/amendement: 

Toezegging van de portefeuillehouder tijdens panoramaronde 3 van 20 juni 2012.        
 

Mededeling: 

1. P3-samenwerking 
In het voorjaar van 2011 is in P3-verband de stuurgroep effectieve bedrijfsvoe-
ring opgericht. Hierin hebben zitting de commissarissen van de Koningin, drie 
gedeputeerden en drie (algemeen) directeuren van de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland. In eerste instantie hebben deze provincies verkend welke 
mogelijkheden er zijn om samen te werken op het gebied van bedrijfsvoering, 
mobiliteit, milieu en subsidieverlening. Begin dit jaar bleek uit deze verkennin-
gen dat samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering (ICT, PenO, juridische 
zaken) het meeste perspectief heeft. Naar aanleiding hiervan heeft een extern 
bureau onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van intensieve samenwerking 
op het gebied van bedrijfsvoering. Eén van de opties is samenvoeging van be-
drijfsvoeringsonderdelen. Het eindrapport wordt begin juli verwacht. Op basis 
hiervan zullen de algemeen-directeuren met een voorstel komen. U wordt daar-
over nader geïnformeerd. Het college is voorzichtig optimistisch over de samen-
werking in P-3 verband. Maar we houden er ook rekening mee dat de samenwer-
king niet het beoogde perspectief biedt. Juist voor het behoud van onze zelf-
standigheid als provincie is samenwerking en het verbeteren van de kwaliteit 
(‘slimmer en beter’) op allerlei onderdelen voor Flevoland nodig. Voor Flevoland 
blijft ook nauwere samenwerking met Flevolandse gemeenten op bedrijfsvoe-
ringsgebied een optie.    
 
2. Samenwerking Noordvleugel/ Randstad 
Het huidige demissionaire kabinet had als voornemen in het regeerakkoord opge-
nomen om te komen tot provinciale opschaling in de Randstad.  
Op 24 oktober 2011 heeft inmiddels oud-minister Donner dit voornemen nader 
uitgewerkt in de Visienota bestuur en bestuurlijke inrichting. In de brief bij deze 
nota gaf de minister aan graag een stappenplan te ontvangen van Noord-Holland, 
Utrecht en Flevoland voor het samengaan van deze provincies, dan wel een 
voorstel van deze provincies die via samenwerking materieel hetzelfde resultaat 
zou opleveren. Daarbij gaf de minister aan in de tussentijd al te werken aan een 
herindelingsregeling op grond van de Wet ARHI (algemene regels herindeling). 
Kort hierna nam de Tweede Kamer de motie Brinkman aan met als strekking om 
te stoppen met initiatieven die leiden tot de vorming van één provincie Noord-
Holland, Flevoland, Utrecht. Naar aanleiding van de kabinetsplannen hebben de 
drie provincies en de drie gemeenten Amsterdam, Almere, Utrecht een bestuur-
lijk overleg gestart dat in februari 2012 heeft geleid tot een brief aan de nieuwe 
minister van BZK, mevrouw Spies. In deze brief hebben de Noordvleugelpartners 
aangegeven verder te willen bouwen aan de samenwerking tussen de Metropool-
regio Amsterdam (MRA) en de Noordvleugel Utrecht. Tevens willen deze partijen 
de samenwerking van een meer gestructureerde basis voorzien. Voor de Noord-
vleugelpartners staat samenwerking op economische terrein voorop. Er wordt 
gewerkt aan een economische agenda voor de Noordvleugel die naar verwachting 
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aan het eind van het jaar gereed is. Ook is inmiddels een structuur opgezet voor samenwerking op 
Noordvleugelniveau op diverse economische dossiers. In deze opzet zijn onze commissaris van de 
Koningin en gedeputeerde Appelman bestuurlijk trekker voor het thema ‘life science en health’. Zij 
zijn tevens sparringpartner voor het thema ‘agrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen’. De econo-
mische agenda van de Noordvleugel wordt opgesteld in lijn met het topsectorenbeleid van het Rijk.     
Naast economie, werken de MRA-partners intensief samen op het gebied van RO, verstedelijking en 
woningbouw, bereikbaarheid, en natuur en landschap. Inmiddels is afgesproken dat bij de nu lo-
pende actualisatie van de gebiedsagenda's tussen Rijk en landsdelen de Gebiedsagenda Noordwest 
(= Noord-Holland en Flevoland) en Gebiedsagenda Noordvleugel Utrecht worden samengevoegd.  
Het bestuurlijk overleg Noordvleugel heeft dit jaar inmiddels drie keer plaatsgevonden, waarvan de 
laatste keer in Flevoland (Lelystad). De voorzitter van het overleg is de heer E. van der Laan, 
burgemeester van Amsterdam.     
 
3. Flevolandse Agenda 
Het college heeft de uitnodiging uit het coalitieakkoord om een Flevolandse Agenda op te stellen 
samen met de gemeenten en het waterschap opgepakt. Gedeputeerde Witteman heeft in dit ver-
band intensief opgetrokken met burgemeester A. de Jonge van de gemeente Dronten (als voorzitter 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, afdeling Flevoland, hierna VFG). Samen met de VFG is 
een nieuwe portefeuillehouders structuur geïntroduceerd. Ook is intern een werksessie gehouden 
om de organisatie te betrekken bij de Flevolandse Agenda met als doel de kennis van de organisatie 
daarvoor in te zetten. In de nieuwe opzet krijgen de portefeuillehouders de regie en gaan zij de 
samenwerking verder uitwerken.   
  
De nadruk binnen de Flevolandse Agenda ligt op dit moment meer op de ‘cultuur’ dan op inhoud. 
De uitdaging is hoe we als overheden elkaar kunnen helpen, op basis van de gedachte: we worden 
er allemaal beter van. Concrete punten die mogelijk worden uitgewerkt:  
- Kwaliteit openbaar bestuur (samenwerken op gebied van integriteit, bestuurskracht) 
- ‘Duurzaamste Regio van Europa’ 
- Personeelsbeleid 
- Gebiedspromotie 
- Bodemdaling 
- Jongerenparticipatie, bijvoorbeeld via een jongerenraad, zoals aangegeven in de recente motie 
van PS.  
 
Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing.      
 
Verdere informatie 

Als bijlage is bijgevoegd de brief aan de staten van 14 februari 2012 (HB 1277383) waarbij als 
bijlage is gevoegd de brief vanuit de Noordvleugel aan minister Spies van 3 februari 2012 (HB 
1284608).      
 
  


