
Van: Jacqueline Versteeg <jcmversteeg@hetnet.nl> 
Datum: 17 mei 2014 19:50:57 CEST 
Aan: "'Poort, Ruud'" <Ruud.Poort@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: Rondvraag BEM D66 

Beste Ruud, 
  
Hierbij tbv de rondvraag voor BEM drie vragen  mbt de wijze en inhoud van de communicatie richting 
PS rondom de persconferentie in Nieuwspoort van 22 april jl. waarin de provincies  Utrecht  NH en 
Flevoland het  vertrouwen opzeiden  in het plan van Plasterk om te komen tot opschaling van de 
provincies Utrecht  NH en Flevoland tot een ‘Noordvleugelprovincie’.  

  
                Achtergrond 

Op 22 april jl. rond half zes ’s avonds kreeg PS  via de griffie een schrijven van GS dat 
ons  informeerde over de actuele stand van zaken met betrekking tot het 
kabinetsvoornemen om te komen tot opschaling van de provincies Utrecht  NH en 
Flevoland.  In dat schrijven stond letterlijk: “Wij hebben vandaag nog geen aangepast 
eindvoorstel van het kabinet mogen ontvangen en een (openbaar) eindvoorstel wordt op zijn 
vroegst vrijdag a.s. ná de Ministerraad verwacht. Na ontvangst van dat stuk zullen wij u 
daarover direct informeren  en ons standpunt daarover kenbaar maken. De drie provincies 
geven vanavond om 20.00 uur een persconferentie in Nieuwspoort  over de uitkomsten van 
het bestuurlijk overleg over het instrumentarium Noordvleugel. Het persbericht volgt zo 
spoedig mogelijk. “ 
Dat persbericht volgde per email tegen negen uur die avond nadat op het NOS journaal van 
20 uur al te zien was dat Remkes namens drie provincies het vertrouwen opzei in de 
Noordvleugelplannen van de minister. Strekking hiervan: drie provincies zeggen vertrouwen 
op in het fusieplan dat  vooral wordt opgehangen aan het pakket van taken en 
bevoegdheden.  
  
Vraag 1: waarom spreekt de brief over een persconferentie over de uitkomsten van het 
bestuurlijk overleg over het instrumentarium Noordvleugel? In feite werd het vertrouwen in 
het fusieplan opgezegd. 
Vraag 2:  is GS het met D66 eens dat zowel de persconferentie als het persbericht het beeld 

heeft geschapen dat  de instrumentariumdiscussie (taken/bevoegdheden) de visiediscussie op het 
middenbestuur in zijn algemeenheid zeer is gaan domineren en een disbalans laat zien in de 

verschillende redenen die zijn aangedragen waarom de provincie Utrecht kritisch is op de  
fusieplannen? 
Vraag 3: waarom is PS niet  vooraf in vertrouwen geïnformeerd over het persbericht  (onder 
embargo)?  
  

Goed weekend verder! 
  
Hgr Jacqueline 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jacqueline Versteeg, 
Statenlid D66 Provincie Utrecht 
(portefeuilles Bestuur, Jeugdzorg, Cultuur) 
  
Email:j.versteeg@d66provincieutrecht.nl 
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Mobiel: 06-10784547 
Twitter: https://twitter.com/#!/jacquelined66 
Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/jacquelineversteeg 
  
www.d66.nl 
www.provincieutrecht.d66.nl 
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