
 

7 januari 2014 

 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, 

 

Overeenkomstig artikel 60 van het reglement van Orde van Provinciale Staten 2013 stellen 

wij u, namens de fracties van D66 en CDA, de volgende vragen over het proces rond de 

mogelijke fusie van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en de berichtgeving 

daaromtrent op Omroep Flevoland van 3, 4 en 5 januari van dit jaar. De zorgvuldige 

voorbereiding op een eventuele fusie is naar mening van onze fracties van groot belang voor 

de Provincie Flevoland en haar inwoners. Voor D66 was dit al eerder reden om hier 

schriftelijke vragen over te stellen (in februari en maart van vorig jaar). 

 

Op vrijdag 3 januari 2014 verscheen op Omroep Flevoland het nieuwsbericht “CdK hekelt 

autoritaire houding Noord-Holland’, waarin de heer Verbeek onder meer melding maakt van 

het afbreken van de besprekingen met Noord-Holland en Utrecht over samenwerking, die 

mede ter voorbereiding op de eventuele fusie liepen. Deze samenwerking past onder meer in 

het verzoek van de minister over verkenning van samenwerking, taken en bevoegdheden. 

Reden voor het afbreken van het overleg zou volgens de heer Verbeek liggen in de slechte 

verhoudingen tussen de betrokken overheden in het algemeen en in de autoritaire opstelling 

van de Provincie Noord-Holland in het bijzonder. 

 

Op zaterdag 4 januari werd een uitgebreidere versie van het gesprek met de Commissaris van 

de Koning met Omroep Flevoland uitgezonden bij het programma ‘Over Flevoland gesproken’. 

De strekking van deze uitzending is gelijk aan die van het nieuwsbericht van de dag ervoor. 

 

Op zondag 5 januari publiceert Omroep Flevoland een bericht met de titel ‘Remkes: “kritiek 

Verbeek niet terecht”, waarin de Commissaris van Noord-Holland, de heer Remkes, de kritiek 

van de heer Verbeek op provincie Noord-Holland weerspreekt, maar bevestigt dat de 

gesprekken met de provincies Flevoland en Utrecht zijn opgeschort. 

 

Wij waren onaangenaam verrast door deze berichtgeving. Niet alleen vanwege het belang dat 

onze fracties hechten aan de betreffende verkenning van mogelijke synergie in de 

bedrijfsvoering, maar ook omdat het bericht in tegenspraak is met hetgeen Gedeputeerde 

Witteman aan Provinciale Staten mededeelde in de meest recente Statenvergadering van 18 

december 2013. Daar stelde de heer Witteman nog, in antwoord op mondelinge vragen van 

de heer Pels (PvdA), dat de verkenning van de samenwerking tussen de drie provincies wordt 

voortgezet, zoals diezelfde dag afgesproken met een brede vertegenwoordiging van het 

Kabinet. Dit geeft ons aanleiding voor de volgende vragen: 

 

1. Op welke datum zijn de besprekingen met de provincies Utrecht en Noord-Holland 

opgeschort? 

2. Indien dit vóór de Statenvergadering van 18 december was, waarom heeft de heer 

Witteman of een ander lid van het college hier dan geen melding van gemaakt in de 

Statenvergadering? 

3. Indien dit op een later tijdstip was, wanneer is dan het besluit gevallen de besprekingen 

op te schorten?  

4. Op welke informatie baseerde u de beslissing om op te schorten en van welk tijdstip 

dateert deze informatie? 

5. Bent u het met ons eens dat er via de beschikbare communicatiemogelijkheden tussen GS 

en PS voldoende gelegenheid is (geweest) om PS rechtstreeks te informeren over deze 

belangrijke strategiewijziging? 

6. Wat heeft u doen besluiten deze mededeling via Omroep Flevoland te doen? 

7. Op welke wijze gaat u in toekomstige gevallen met de communicatie met PS om? Wij 

vragen hier met name naar de manier waarop u invulling wilt geven aan de actieve 

informatieplicht aan de Provinciale Staten. 

8. Bent u het ons eens dat het voor onze provincie van belang is om een goede positie te 

verwerven ten opzichte van de andere provincies, en met name Noord-Holland, voordat 
een eventuele fusie een feit is? 



9. Graag ontvangen wij van u een overzicht van de lopende en opgeschorte besprekingen en 

processen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, in het kader van samenwerking en/of fusie 

tussen de drie provincies, welke thema’s hierbij aan de orde zijn en een indruk van de 

stand van zaken. 

10. Welke consequenties heeft het opschorten van de besprekingen concreet voor het 

voornemen van het Kabinet voor het instellen van een Landsdeel en de positie van 

Flevoland hierin? 

11. Welke consequenties heeft een verslechterde verstandhouding voor lopende 

samenwerkingstrajecten van Flevoland met Noord-Holland en Utrecht? 

 

Wij ontvangen graag zo spoedig mogelijk een antwoord op bovenstaande vragen. 

 

Hoogachtend, 

namens de fracties van D66 en CDA Flevoland, 

 

 

Michiel Rijsberman en Marianne Luyer 


