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Op 14 december 2012 heb ik per brief het startsein gegeven voor de procedure
tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. In dat
kader heb ik de afgelopen maanden overleg gevoerd met direct en indirect
betrokken partijen. Zoals weergegeven in de brief van 26 april 2013 is de fase van
open overleg op 1 mei 2013 afgerond. Dat betekent dat gestart kan worden met
de voorbereidingen voor de fase van de terinzagelegging van het
herindelingsontwerp samenvoeging Flevoland, Noord-Holland en Utrecht.

Met deze brief informeer ik u over de procedure en vraag ik u vriendelijk mee te
werken aan de voorbereidingen ten behoeve van de terinzagelegging.

Terinzagelegging
Het is van belang dat het herindelingsontwerp zo breed mogelijk bekend en
beschikbaar is. Daarom is gekozen voor terinzagelegging bij zowel
gemeentehuizen als provinciehuizen. De terinzagelegging duurt volgens de Wet
arhi acht weken. Gezien de zomerperiode is ervoor gekozen om deze periode te
verlengen, namelijk vier maanden vanaf het moment waarop de terinzagelegging
van het herindelingsontwerp is aangevangen. De bekendmaking van het
herindelingsontwerp is op 17 juni. U wordt hierover per e-mail door ons op de
hoogte gesteld. De periode voor het indienen van zienswijzen loopt van maandag
17 juni tot en met woensdag 16 oktober 2013.

Vindplaats herindelingsontwerp
Het is de bedoeling dat zowel bij de provinciehuizen van Flevoland, Noord-Holland
en Utrecht als bij de gemeentehuizen van inliggende gemeenten van deze
provincies een fysiek exemplaar van het herindelingsontwerp ter inzage komt te
liggen. Ook op het ministerie van BZK is een fysiek exemplaar van het
herindelingsontwerp in te zien.
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Het herindelingsontwerp wordt daarnaast digitaal beschikbaar gesteld via de
websites: Datum

- www.Rljksoverheid.nl/NoordvleuclelDrovlncle 31 mei 2013

- www. 1 nternetconsultatie. nI. Kenmerk
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Indienen zienswijze
Indienen van een zienswijze kan door middel van:
- schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 AE Den
Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie
- per e-mail naar noordvleugelprovincie@minbzk.nl
- via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl.

Indien er reacties bij uw provincie of gemeente worden ingediend, is het verzoek
deze door te sturen naar de hierboven genoemde adressen.

Vormvereisten zienswijze
Het is wenselijk dat de zienswijzen worden voorzien van naam, adres, woonplaats
en eventueel e-mailadres. Dit is niet verplicht, maar indien de gegevens van de
indiener bekend zijn, ontvangt deze een ontvangstbevestiging en na de periode
van terinzagelegging, een inhoudelijke reactie.

De aan u gevraagde voorbereidingen
De nodige voorbereidingen voor de terinzagelegging betreffen de volgende zaken:
- Het voorbereiden van een plek in het provincie- of gemeentehuis waar het
fysieke exemplaar van het herindelingsontwerp ter inzage kan liggen.
Het is belangrijk dat het herindelingsontwerp vier maanden ter inzage ligt en
daarna weer wordt verwijderd.
- Het bekendmaken van de terinzagelegging op de provinciale of gemeentelijke
website en (indien aanwezig) in de provinciale of gemeentelijke rubriek in de
lokale en/of regionale media. U kunt ook gebruik maken van de informatie uit het
informatieblad van het ministerie van BZK. Het informatieblad ontvangt u
gelijktijdig met het herindelingsontwerp.

Wat doet het ministerie van BZK’
Er zal een informatieblad voor indieners van de zienswijzen worden opgesteld.
Hierin staat in het kort de procedure beschreven (periode van terinzagelegging en
de wijze waarop een zienswijze kan worden ingediend) en zijn de relevante
adressen opgenomen. Het informatieblad kan naast het exemplaar van het
herindelingsontwerp worden gelegd en op uw website worden geplaatst.
Daarnaast wordt zorg gedragen voor aankondigingen in lokale en regionale
kranten en huis-aan-huis bladen in de provincies Flevoland, Noord-Holland en
Utrecht.

Ook wordt een digitale postbus opengesteld waar de provincies en gemeenten
terecht kunnen met vragen over de procedure van de terinzagelegging:
noordvleugelDrovincie@minbzk.nl.

Tijdpad
Op maandag 17 juni ontvangt u per e-mail het herindelingsontwerp en het infor
matieblad. Ik wil u vragen om deze zo snel mogelijk na ontvangst te printen en ter
inzage te leggen. Op dezelfde dag worden het herindelingsontwerp en het infor
matieblad ook per post verstuurd.

Pagina 2 van 3



Na woensdag 16 oktober sluit de fase van terinzagelegging. Het ministerie van Datum

BZK betrekt alle ontvangen zienswijzen bij het opstellen van het definitieve ont- 31 mei 2013

werp wetsvoorstel. Kenmerk
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Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.F\Ç.A. Plasterk
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