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Bijlage(n):   6 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Op 17 juni jl. heeft de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties zijn herindelingsontwerp voor de 

samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht toegezonden en startte de fase van 

terinzagelegging. Wij hebben een zienswijze voorbereid. Daarbij hebben we de randvoorwaarden zoals die door u 

op 5 februari jl. aan Minister Plasterk zijn meegegeven betrokken, de inhoudelijke verkenning door Twynstra 

Gudde, de second opinion op de business case, opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland en de 

uitkomsten van de opiniepeiling en de stakeholdersbijeenkomsten die door ons zijn georganiseerd.  

 

Voorgeschiedenis 

Op 14 december 2012 is de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) de 

voorbereiding van de samenvoeging van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland gestart. Op 5 

februari 2013 heeft de minister in ons provinciehuis van Utrecht met uw Staten en met ons college van gedachten 

gewisseld over zijn plannen voor fusie. Tijdens dit overleg heeft u randvoorwaarden aan de minister meegegeven.  

U heeft aan de minister aangeven het wetsvoorstel te toetsen aan deze randvoorwaarden.  

 

Essentie / samenvatting 

Hier wordt verwezen naar de zienswijzebrief aan de minister 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Een modern en doelmatige middenbestuur met daarbij passende taken, bevoegdheden  en schaal.  

 

Financiële consequenties: n.v.t. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid: nvt 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven: nvt 

 

Proces en procedure  



2 

 

De minister van BZK heeft belanghebbenden en belangstellenden tot en met 16 oktober 2013 de tijd gegeven om 

een zienswijze op het herindelingsontwerp in te dienen. Met betrekking tot het proces is een bestuurlijke 

stuurgroep met de drie provincies ingericht (portefeuillehouder en commissaris van de Koning).  Tevens is in deze 

samenstelling een bestuurlijk overleg met minister Plasterk ingericht.     
 

Voorstel 

Wij stellen u voor de zienswijze (bijl. 1) vast te stellen en aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties te verzenden.  

 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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 Ontwerp-besluit 

 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 30 september 2013; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 10 september 2013, afdeling BDO, nummer: 80EB028A; 

 

Gelezen het Statenvoorstel Zienswijze op herindelingsontwerp voor de samenvoeging van Flevoland, Noord-

Holland en Utrecht van Gedeputeerde Staten van 10 september 2013,  

 

Gelet op;  

 Het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, 

 De resultaten van de inhoudelijke verkenning, opiniepeiling en stakeholdersbijeenkomsten, 

 het wetsvoorstel voor de afschaffing van de Wgr+-regio’s 

 De indieningstermijn voor de zienswijze op het herindelingsontwerp van de minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties; 

 

Besluiten:  

 
1. De zienswijze op het herindelingsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast    
te stellen;  

2. De zienswijze aan de minister aan te bieden;  
 
3. Na aanbieding aan de minister een kopie van de zienswijze toe te zenden aan de Utrechtse gemeenten en 
betrokken stakeholders.   

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

Griffier, 
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 Toelichting 

 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

Wet algemene regels herindeling 

 

2. Beoogd effect 

Beïnvloeding van het wetgevingstraject gericht op de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland 

en Utrecht. 

 

3. Argumenten 

 

Zie voor samenhangende argumentatie de zienswijzebrief.  

 

4. Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

5. Financiën 

n.v.t. 

 

6. Realisatie 

Tot 16 oktober kunnen belangstellenden en belanghebbenden een zienswijze indienen op het 

herindelingsontwerp. De minister zal de zienswijzen behandelen en besluiten of aanpassing van de zienswijzen 

aanleiding geven tot aanpassing van het herindelingsontwerp. Het eventueel aangepaste herindelingsontwerp 

wordt door de minister van BZK verzonden aan de Raad van State voor een advies. Vervolgens zal het 

wetsontwerp, voorzien van het advies van de Raad van State worden aangeboden aan de Tweede en Eerste 

Kamer. De beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2016. 

 

7. Juridisch 

n.v.t. 

 

8. Europa 

n.v.t. 

 

9. Communicatie 

Na vaststelling wordt de zienswijze verstuurd aan de minister van BZK. Daarna volgt externe communicatie.    

 

10. Bijlagen 

 

 1 Zienswijze-brief en 5 bijhorende bijlagen: 

(1): Inhoudelijke verkenning voor de zienswijze op de Noordvleugelprovincie, Twijnstra Gudde, september 2013, 

(2): Opiniepeiling; Toekomst van de provincie Utrecht, de mening van Utrechters, TNS/NIPO,  

(3): M.J.W. van Twist e.a., De maatschappelijke ‘business case’ Noordvleugelprovincie in relatie tot de Wet tot 

samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Een second opinion, augustus 2013, 

(4): Weergave stakeholdersbijeenkomsten 27 augustus en 4 september, 

(5): Commentaar op ontwerpartikelen  


