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Geachte mevrouw Kost, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van de statenfracties van het 
CDA en D66 van 7 januari 2014 over het fusieproces en het (opschorten van) de samenwerking met 
de provincies Noord-Holland en Utrecht. Het college van Gedeputeerde Staten heeft de antwoorden 
op deze vragen vastgesteld op 14 januari 2014. 

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter 

f. drs T. van der Wal 
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mr. E.M. Strating 
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Schriftelijke statenvragen van de Statenfractie van CDA en D66 over het proces rond de 
mogelijke fusie van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, ingediend op 7 januari 
2014, en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten zoals vastgesteld op 
14 januari 2014 (HB 1572744). 

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

Antwoord: De gesprekken die met beide provincies worden gevoerd in het kader van de ARHI-
procedure zijn niet opgeschort en verlopen sinds december 2012 in een constructieve sfeer. 

In het door u genoemde interview geeft de cdK aan dat de gesprekken over verdergaande 
samenwerking op het vlak van uitsluitend bedrijfsvoering zijn opgeschort. Dit is gebeurd toen 
duidelijk werd dat de Noordvleugelfusie een serieus voornemen in het regeerakkoord was. 

Wij hebben de staten hierover tijdens verschillende gelegenheden geïnformeerd. Zo schreven 
wij in ons Jaarverslag 2012 over de plannen voor verdergaande samenwerking in P3-verband het 
volgende: 

In het begin van 2012 hebben de drie provincies besloten om niet verder te gaan met 
intensievere samenwerking ten aanzien van beheer en onderhoud wegen, subsidies, 
vergunningverlening en handhaving en de vorming van een OV-autoriteit. Wel hebben de 
drie provincies afspraken gemaakt over samenwerking voor de uitvoering van de wet BIBOB. 

Verder zijn in 2012 verkennende gesprekken gevoerd over samenwerking op het terrein van 
de bedrijfsvoering, waaronder begrepen aanbestedingen, verzekeringen en 
schadeafhandeling, werkplek- en netwerkbeheer, bezwaar en beroep, administratief 
beheer in ruime zin (financiën, inkoop, HRM). In de zomer van 2012 is een concept 
intentieverklaring opgesteld waarin de ambitie is neergelegd om uiterlijk in 2015 te komen 
tot een gezamenlijke bedrijfsvoering. De voornemens van het Kabinet om een 
samenvoeging te realiseren van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland hebben 
de gesprekken over een dergelijke intensieve samenwerking echter (voorlopig) stilgelegd. 

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? 

Antwoord: Zie de beantwoording onder vraag 1. 

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

Antwoord: Zie de beantwoording onder vraag 1. 

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

Antwoord: Zie de beantwoording onder vraag 1. 

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? 

Antwoord: Ja, en daar hebben wij ook in voldoende mate gebruik van gemaakt. 

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

Antwoord: Dat hebben we niet besloten, deze informatie was immers eerder met u gedeeld. 
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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. 

Antwoord: Wij zullen ons ook in de toekomst houden aan de gemaakte afspraken omtrent de 
actieve informatieplicht. 

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? 

Antwoord: Ja 

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. 

Antwoord: Op dit moment lopen er geen besprekingen over verregaande samenwerking in P3-
verband. in de lopende ARHI procedure stemmen de drie provincies zowel ambtelijk als 
bestuurlijk intensief en veelvuldig af. Over de stand van zaken en de onderwerpen die hierbij 
aan de orde zijn wordt u met enige regelmaat bijgepraat, zowel mondeling in bijeenkomsten 
met de fractievoorzitters en in de Staten alsook schriftelijk via mededelingen van het college. 
Zie verder ook het antwoord op vraag 1. 

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? 

Antwoord: Zie de beantwoording onder vraag 1. We benadrukken dat alleen de gesprekken over 
een samenvoeging van de bedrijfsvoering zijn opgeschort. Rondom de plannen van het kabinet 
om te komen tot een fusie voeren de drie provincies constructief en in een goede sfeer overleg. 

11. Welke consequenties heeft een verslechterde verstandhouding voor lopende 
samenwerkingstrajecten van Flevoland met Noord-Holland en Utrecht? 

Antwoord: In onze ogen is geen sprake van een verslechterde verhouding. 


