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Panoramaronde 1       

Onderwerp 
Zienswijze ARHI-procedure fusie provincies 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

-Informeren statenleden over proces herindeling 
(presentatie portefeuillehouder) 
-Input van de statenleden voor de zienswijze. De 
stukken over het herindelingsontwerp treft u 
hier aan: 
http://provincie.flevoland.nl/bestuur-
organisatie/flevoland/ 
 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

Actief meedenken over de vraag welke 
elementen belangrijk zijn voor de zienswijze. 
Bij de oplegmemo treft u een indeling aan die 
wordt gehanteerd voor het opstellen van de 
eigen zienswijze. 
     

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

In december 2012 is de minister van BZK de 
procedure gestart voor de samenvoeging van de 
provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. 
De eerste fase van deze procedure, de overleg 
fase, is in maart 2013 afgerond. De minister van 
BZK heeft in februari 2013 gesproken met GS en 
PS. De planning van de minister is dat de nieuwe 
provincie op 1 januari 2016 van start gaat.     
      

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Op 17 juni 2013 heeft de minister van BZK het 
herindelingsontwerp voor de samenvoeging van 
de drie provincies openbaar gemaakt. Het 
ontwerp ligt van 17 juni tot en met 16 oktober 
2013. In deze periode kan iedereen zijn of haar 
zienswijze over de voorstellen indienen bij het 
ministerie van BZK. De planning is erop gericht 
dat Provinciale Staten op een laat moment 
(gedacht wordt aan 16 oktober) de provinciale 
zienswijze vaststellen.    
  

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Met de staten c.q. de fractievoorzitters zullen 
afspraken worden gemaakt over het betrekken 
van de staten bij de voorbereiding van de 
zienswijze.       

  


