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Onderwerp : Voortgang Arhi-procedure samenvoeging Flevoland, Noord-Holland en Utrecht 

 

Inleiding 
In de brief van 14 december 2012 heeft minister Plasterk het startsein gegeven voor de 
voorbereiding van de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, en 
de start van de Arhi-procedure. Daarin is ook gemeld dat het kabinet kiest voor een open 
overlegfase die duurt tot en met 28 februari 2013. In deze brief wil ik u informeren over de 
voorbereiding van de commissie BEM vergadering op 21 januari en uw standpuntbepaling in de 
Statenvergadering op 4 februari. Daarnaast vindt u in deze brief meer informatie over de 
planning van de Minister voor de Arhi-procedure, de formele rolverdeling GS-PS in die 
procedure, de factfinding, de gesprekken met stakeholders in de regio, en communicatie.  
 
Voorbereiding Commissie BEM-vergadering 21 januari 2013 en Statenvergadering 4 
februari 2013 
Op 21 januari 2013 staat een vergadering gepland van de commissie BEM. Voorafgaand aan deze 
vergadering ontvangt u een discussienotitie, die geagendeerd wordt ter bespreking in de 
commissie.  
Deze discussienotitie gaat in op de strategie, positiebepaling en de resultaten van uw opdracht 
tot factfinding bij de stakeholders in de regio. Wij streven ernaar om de discussienotitie op 16 
januari 2013 aan uw commissie toe te zenden. De Statenvergadering op maandag 4 februari is 
bedoeld voor besluitvorming en standpuntbepaling op dit dossier. Hiervoor is door de griffie al 
tijd gereserveerd. 
 
Planning Arhi-procedure  
De exacte invulling van de Arhiprocedure is door de minister nog niet bekend gemaakt, maar 
uitgaande van wel genoemde data in de brief van 14 december 2012 en de normaal geldende 
termijnen voor het wetgevingstraject, is onze inschatting dat de volgende planning nagestreefd 
zal worden. 
 
14 december 2013 Start van Arhi-procedure volgens artikel 19 Wet Arhi.  
Jan-feb 2013 Consultatierondes waarbij de direct betrokken provinciebesturen worden 

betrokken maar ook andere belanghebbenden.  
Maart 2013 Opstellen van een herindelingsontwerp door de minister.  
Eind mrt/begin april Herindelingsontwerp wordt ter inzage gelegd. 
April t/m juni Terinzagelegging (8 weken) en tijd voor PS-en/gemeenteraden  (3 maanden). Alle 

belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. 
Zomer 2013 BZK verwerkt alle zienswijzen. 
Najaar-eind 2013 Bijgesteld herindelingsontwerp naar Raad van State. Kabinet vraagt om snelle 

procedure RvS. 
Eind dec. 2013/begin 
jan. 2014 

Nader rapport en aangepast wetsvoorstel door BZK opgesteld. 

Jan-dec 2014 BZK trekt een jaar uit voor behandeling herindelingsontwerp door Tweede en 
Eerste Kamer. 

Uiterlijk  
22-12-2014 

Wetsvoorstel tot herindeling van de provincies Flevoland, Noord-Holland en 
Utrecht moet uiterlijk 22 december 2014 in werking treden. 

18 maart 2015 Provinciale Statenverkiezingen. 
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26 maart 2015 Formele start van de nieuwe provincie. 

Formele rolverdeling PS en GS in de Arhi-proces 
PS: er wordt voor u in februari een consultatiegesprek met minister Plasterk gepland. Op 4 
februari kunt u een standpunt en strategie bepalen over de samenvoeging van de provincies 
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, en daarbij stelt u de benodigde kaders voor de 
beoordeling van het herindelingsontwerp vast. Na ontvangst van het herindelingsontwerp, 
stellen PS de zienswijze vast en dienen deze in bij de minister. 
GS: in februari wordt een consultatiegesprek met minister Plasterk gepland. Als voorbereiding 
op de standpuntbepaling in uw vergadering op 4 februari stellen GS een inhoudelijke 
discussienotitie op. De resultaten van de opdracht tot factfinding zullen hierin meegenomen 
worden.  
 
Factfinding in de regio en communicatie 
GS hebben op 3 januari 2013 een brief gezonden aan de Utrechtse gemeenten, de VNG afdeling 
Utrecht en de Utrechtse waterschappen, waarin wij melden dat de provincie Utrecht (PS en GS) 
zich beraadt op een standpunt over de kabinetsvoornemens tot fusie, en dat wij als 
voorbereiding op onze standpuntpaling de komende periode een dialoog aan willen gaan met 
onze partners in de regio Utrecht. Deze brief, net als andere relevante documenten en informatie 
rond de Arhi-procedure en de kabinetsvoornemens zullen wij de komende tijd plaatsen op een 
nieuwe pagina op de website van de provincie Utrecht.  
 
Gesprekken 
In de komende weken voer ik gesprekken met een aantal gemeenten, de VNG afdeling Utrecht, 
een aantal waterschappen, de omliggende provincies Gelderland en Zuid-Holland, de Kamer van 
Koophandel en VNO-NCW. Daarnaast hebben GS een aantal externe deskundigen uitgenodigd 
die met ons meedenken als voorbereiding op de factfinding en de discussienotitie voor uw 
standpuntbepaling rond de vormgeving van een duurzame bestuurlijke toekomst voor de 
provincie Utrecht.  
 
Website 
Op maandag 7 januari a.s. wordt op de provinciale website een aparte pagina geopend: Toekomst 
provincie Utrecht. De pagina wordt regelmatig geactualiseerd. Op deze pagina worden tijdens de 
Arhi-procedure alle relevante documenten en informatie rond de kabinetsvoornemens 
opgenomen, zoals: 

- Belangrijke documenten en rapporten ter voorbereiding op uw standpuntbepaling, en 
het indienen van zienswijzen door u en stakeholders in de regio; 

- Officiële (kabinets)documenten als de brief van minister Plasterk met de 
kabinetsvoornemens en de Arhi-procedure voor de samenvoeging van Flevoland, Noord-
Holland en Utrecht; 

- Ontwikkelingen in de Utrechtse regio; 
- Persberichten, speeches, krantenknipsels en overige achtergrondinformatie over dit 

onderwerp e.d.  
 
 


