
Memorandum 
 
Datum : 28 januari 2013 

Aan : Leden van PS 

Van : mw. M. Pennarts-Pouw Tel.:  

Onderwerp : Nadere informatie m.b.t. proces rondom arhi-procedure 

 

 

U heeft gevraagd om nadere informatie over de notitie “Strategische reflectie van deskundigen”. 

In deze memo ga ik daar kort op in. 

 

Voor onze standpuntbepaling over de brief van de minister hebben we de volgende  vragen 

gesteld: Voor welke probleem is het voorstel van de minister een oplossing? En: Is de mogelijkheid 

die de minister voor ogen heeft (samenvoeging van de 3 provincies) de enige oplossing voor 

genoemde problemen of zijn er eenvoudiger oplossingen die minder tijd en geld zullen kosten en 

wellicht effectiever zijn?  

Daarbij hebben we twee lijnen gevolgd: 1) gesprekken met stakeholders in het gebied 

(zogenoemde “factfinding mission”) en 2) discussie met deskundigen over en reflectie op de 

inhoud van de brief en de Wet arhi-procedure.  

 

Voor  deze laatste discussie is aan de deskundigen behalve de brief van de minister ook een 

notitie (“Strategische reflectie ”) gezonden. Omdat de brief van Plasterk alleen zijn pro-

argumenten bevat, is voor de strategische reflectie vooral in eerder verschenen rapporten 

gezocht naar argumenten die de minister ervan kunnen overtuigen dat er meer ruimte voor visie 

en discussie moet komen. Er is meer over dit onderwerp te zeggen dan de minister doet 

voorkomen. Het gaat immers om een al langjarige discussie, waarin vele verschillende 

oplossingen de revue zijn gepasseerd.  

 

Samengevat: zowel de brief van minister Plasterk, als de notitie Strategische reflectie waren met 

passages uit de handelingen van de Eerste en Tweede Kamer, de basis voor een discussie met 

enkele deskundigen over het voorstel van de minister. Als deskundigen zijn uitgenodigd dr. 

W.B.H.J. van de Donk, prof. dr. F. van Oort, mw. dr. K. Peters en mr. H.D. Tjeenk Willink.  

Zij hebben vanuit hun verschillende achtergronden en ervaringen een kritische reflectie gegeven 

op zowel de plannen van de minister als op onze bijlage. Wij hebben dit alles mede gebruikt voor 

onze standpuntbepaling, die is neergelegd in het voorstel “notitie van GS aan PS”.  

 

 


