
 

 

Commissieadvies 
 

 

Datum: 21 januari 2013 Nummer PS:  PS2013BEM01 

Registratienummer: 80DBE564 Commissie:  BEM 

Titel : Voorbereiding op consultatiegesprek met minister Plasterk in het kader van de 

Wet arhi-procedure samenvoeging provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht 
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In de commissie werd uitgebreid stilgestaan bij de door Gedeputeerde Staten gemaakte notitie 

ter voorbereiding op het gesprek met minister Plasterk op 5 februari a.s. 

 

Veel fracties waren het in grote lijnen eens over het door GS neergelegde statenvoorstel. Een 

aantal fracties vond de notitie niet goed bruikbaar, te defensief, te selectief geput uit 

documenten en te veel een “nee, tenzij toon” uitstralen. 

GS werd verzocht om het stuk minder inhoudelijk te maken en meer te focussen op proces 

(tempo, draagvlak) en randvoorwaarden (integrale visie, hulpstructuren, ruimte voor 

varianten).  

Kritiek was er op de meegeleverde strategische reflectie van deskundigen. Het stuk werd 

weinig doorwrocht en wetenschappelijk bevonden. Bovendien vond men het vreemd dat de 

deskundigen zich vooralsnog kennelijk niet met naam en toenaam aan het stuk willen 

verbinden. 

Geconstateerd werd dat de inhoudelijkheid in de tweede fase van de Wet Arhi-procedure aan 

de orde zal komen. Op voorhand werd al wel aangegeven dat er dan behoefte zal zijn aan 

meer informatie over de financiële consequenties van de fusie (kosten en baten), de kosten 

van de ARHI-procedure op zich, de te maken kwaliteitsslag en de invloed op de andere 

provincies (Gelderland, Noord-Brabant, Zuid-Holland; o.a. relatie met het Groene Hart). 

 

In haar reactie gaf gedeputeerde Pennarts aan dat in GS nogmaals naar de tekst van het 

voorstel zal kijken en een aangepaste versie zal maken voor bespreking in PS.  

Over de strategische reflectie van deskundigen gaf zij aan dat dit inderdaad geen 

wetenschappelijk stuk is, maar een weergave van hetgeen in een aantal gesprekken met 

deskundigen aan de orde is geweest. 

 

NB: hierboven zijn de belangrijkste elementen uit de discussie weergegeven. Het verslag van 

dit deel van de BEM-vergadering zal versneld worden opgeleverd en nog voor de PS-

vergadering rondgestuurd. 
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