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13R.00308 

Onderwerp: Zienswijze provinciale herindeling 

De raad besluit: 

In te stemmen met bijgevoegde zienswijze provinciale herindeling Noordvleugelprovincie en de 
zienswijze door het college laten versturen 

Inleiding: 

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher stond reeds opgenomen dat de provincies 
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht worden samengevoegd tot één provincie. Verantwoordelijk 
minister Plasterk heeft op 14 december 2012 de procedure gestart. Eerst met een fase van open 
overleg en op 17 juni 2013 is het herindelingsontwerp verzonden. Betrokkenen - waaronder 
gemeenten - hebben tot en met 16 oktober 2013 de tijd om een zienswijze op het 
herindelingsontwerp in te dienen. 

Bevoegdheid: 

Betrokkenen kunnen een zienswijze indienen. Zowel college als raad zijn betrokkenen bij provinciale 
herindeling. 

Beoogd effect: 

Bekendmaking van onze mening over de totstandkoming en inhoud van het herindelingsontwerp bij 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Argumenten: 

1. Het proces van totstandkoming kon zorgvuldiger en met breder draagvlak 
De minister heeft ervoor gekozen niet eerst een uitvoerig debat te voeren en op basis van dat debat 
te komen tot een nieuwe bestuurlijke inrichting van het middenbestuur in Nederland. Dat zou 
zorgvuldiger zijn geweest en kan leiden tot een breder gedragen besluit. 



2. Een Noordvleugelprovincie heeft voordelen, vooral op economisch terrein 
De Randstad is een regio met economische potentie. Overheden scheppen de randvoorwaarden om 
deze potentie te benutten. Het werkt remmend als daar te veel overheden met hun eigen belangen 
in zitten. 

3. Er zijn wel enkele aandachtspunten 
Uiteraard heeft een grotere provincie ook nadelen. Het (economische) voordeel weegt hiertegen op, 
maar het is wel goed de nadelen als aandachtspunten voor de nieuwe provincie te benoemen. Als u 
meer aandachtspunten voor de nieuwe provincie heeft, zijn die uiteraard welkom. 

Kanttekeningen: 

N.v.t. 

Financiën: 

N.v.t. 

Uitvoering: 

N.v.t. 

Communicatie: 

Na uw besluit verstuurt het college de zienswijze. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

N.v.t. 

Bijlagen: 

1. Zienswijze herindelingsontwerp (13U.16024) 
2. Brief minister terinzagelegging (13.021426) 
2a. Wetsvoorstel Wet tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht 

(13L03515) 
2b. Memorie van Toelichting Wet tot samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-Holland en 

Utrecht (13L03516) 
2c. Maatschappelijke businesscase Noordvleugelprovincie (13L03518) 
3. Nota Bestuur in samenhang (13i.03521) 
4. U1 O-brief vervoerregio Noordvleugel (13i.03528). 
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