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Bijlagen: 1. Notitie van college GS aan PS 

 2. Strategische reflectie deskundigen 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Minister Plasterk is met de brief van 14 december 2012 gestart met de Wet arhi-procedure voor 

samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Dit vooruitlopend op het 

voornemen van het kabinet Rutte II om te komen tot vijf landsdelen in 2025.  

Er zijn twee formele momenten voor de provincie Utrecht voor inhoudelijke discussie en 

beïnvloeding: (1) de consultatiefase in januari-februari en (2) periode april-juni: de fase voor het 

indienen van zienswijzen na het ontvangst van het herindelingsontwerp. Het is belangrijk om kritisch 

af te wegen welke inhoudelijke argumenten nu in het consulterend overleg met de minister ingebracht 

kunnen worden en wat later de inhoudelijke inbreng wordt voor de zienswijze op het 

herindelingsontwerp. 

Met dit Statenvoorstel en de bijbehorende notitie aan PS wil het college samen met PS de inhoudelijke 

lijn voorbereiden voor de consultatiegesprekken met de minister op 5 februari a.s. op grond van de 

arhi-procedure. 

 

Voorgeschiedenis 

Minister Plasterk heeft op 5 december 2012 de kabinetsvoornemens toegelicht aan de cvdK en de 

portefeuillehouder mw. Pennarts. De minister heeft als doel om de samenvoeging van de drie 

provincies voor de Statenverkiezingen van 2015 te hebben afgerond. De brief, die ook gelijk de start 

van de Wet (algemene regels herindeling) arhi-procedure aankondigt, is op 14 december 2012 in de 

Ministerraad vastgesteld en verstuurd naar de provincies. 

De arhi-procedure is een artikel 19 procedure van de Wet Arhi, dat wil zeggen: een door de minister 

voorbereide en geleide procedure. Er zijn geen juridische mogelijkheden om voorwaarden te stellen 

aan onze medewerking of om onze medewerking te weigeren. 
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Essentie / samenvatting 

In consultatiegesprekken voor gemeentelijke herindelingen is het gebruikelijk dat er wordt toegelicht 

waarom de arhi-procedure is gestart, met welk(e) voorstel(len) de bestuurlijke problematiek kan 

worden opgelost en dat er wordt gevraagd hoe de betrokken partijen daartegen aan kijken. Het is 

daarom van belang dat de provincie in de consultatiegesprekken inhoudelijk reageert op de in de brief 

van de minister  gestelde overwegingen om de arhi-procedure te starten. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Zoveel mogelijk ruimte zoeken binnen de arhi-procedure. 

 

Financiële consequenties 

Door de minister wordt er met het kabinetsvoornemen in het regeerakkoord al een korting ingeboekt, 

maar verdere financiële consequenties van de arhi-procedure zijn nog onduidelijk. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Deze worden bekend verondersteld. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

Zie bijgevoegde notitie. 

 

 

Voorgesteld wordt: 

 De bijgevoegde notitie nr. 80DC3776 vast te stellen als gezamenlijk te hanteren inbreng voor 

het consultatiegesprek met minister Plasterk op 5 februari 2013. 

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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Ontwerp-besluit Inbreng consultatiegesprekken provincie Utrecht met minister Plasterk 

 

Besluit van 04-02-2013 tot  vaststellen van bijgevoegde notitie nr. 80DC3776 als te hanteren 

gezamenlijke inbreng voor het consultatiegesprek met minister Plasterk op 5 februari 2013.  

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 januari 2013, afdeling BDO, nummer 80DBE564; 

 

Gelezen het Statenvoorstel ‘Voorbereiding op consultatiegesprek met minister Plasterk in het kader 

van de Wet arhi-procedure samenvoeging provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht’ met de 

notitie als bijlage; 

 

Overwegende dat de inhoudelijke inbreng in de consultatiefase nu primair aan de orde is;  

 

Gelet op de verdere argumenten en afwegingen genoemd in het Statenvoorstel en de bijlage; 

 

Besluiten:  

 

 De bijgevoegde notitie nr. 80DC3776 vast te stellen als te hanteren gezamenlijke inbreng voor 

het consultatiegesprek met minister Plasterk op 5 februari 2013. 
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Toelichting 

 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

Artikel 158 Provinciewet. 

 

2. Beoogd effect 

Zie p.2 

 

3. Argumenten 

Zie notitie 

 

4. Kanttekeningen 

Zie notitie 

 

5. Financiën 

Zie p. 2 

 

6. Realisatie 

N.v.t.  

 

7. Juridisch 

N.v.t. 

 

8. Europa 

N.v.t. 

 

9. Communicatie 

Na de standpuntsbepaling in PS kan er een persbericht opgesteld worden. Hierover moet nader worden 

afgestemd. 

 

10. Bijlagen 

- Notitie van college GS aan PS  


