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terinzagelegging herindelingsontwerp samenvoeging Flevoland, 
Noord-Holland en Utrecht 

Mede namens de staatssecretaris van Financiën stuur ik u hierbij het 
herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, Noord-
Holland en Utrecht. 

Vanaf maandag 17 juni tot en met woensdag 16 oktober 2013 liggen deze 
stukken ter inzage. 

Indiening van een zienswijze kan tot en met 16 oktober door middel van: 
schriftelijke reactie naar het ministerie van BZK, Postbus 20011, 2500 AE 
Den Haag, o.v.v. zienswijze Noordvleugelprovinicie 
per e-mail naar noordvleuaelprovincie@)minbzk.nl 
via het reactieformulier op www.internetconsultatie.nl. 

Via deze weg herinner ik de geadresseerde gemeenten aan mijn brief van 31 mei 
jl., om een fysiek exemplaar van het herindelingsontwerp op het gemeentehuis 
ter inzage te leggen. 

U kunt het herindelingsontwerp ook downloaden op 
www.riiksoverheid.nl/noordvleuqelprovincie. waar tevens nadere informatie wordt 
gegeven over de samenvoeging van de provincies in de vorm van bijvoorbeeld 
eerdere publicaties over het onderwerp en impressies van de open 
overlegbijeenkomsten. Ook de business case kunt u op deze site raadplegen. 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

dr. F.H.A. Plasterk 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Procedure terinzagelegging 
herindelingsontwerp provincies 
Utrecht, Flevoland en l\!oord"Holland 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
is voornemens de provincies Flevoland, Noord-Holland en 
Utrecht samen te voegen. Op basis van de Wet Algemene 
regels herindeling (Wet arhi) is een herindelingsontwerp 
opgesteld, dat op 17 juni 2013 ter inzage wordt gelegd. Het 
herindelingsontwerp bestaat uit een wetsvoorstel en een 
Memorie van Toelichting. In het herindelingsontwerp zijn 
de reacties en standpunten uit de zogeheten open 
overlegfase verwerkt. 

In dit informatieblad vindt u informatie over de procedure 
en de vervolgstappen van de samenvoeging van de drie 
provincies. 

Terinzagelegging 
Het herindelingsontwerp ligt ter inzage van 17 juni tot en 
met 16 oktober 2013. 

In deze periode kunt u uw zienswijze indienen op het 
herindelingsontwerp. 

Het herindelingsontwerp ligt ter inzage bij de drie 
provinciehuizen, de gemeentehuizen van de gemeenten in 
deze provincies en bij het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Het herindelingsontwerp is ook in te zien op internet via de 
websites: 
• www.riikscvsrheid.ni/noordvkusslprovinde 

Zienswijzen indienen 
U kunt uw zienswijze op de volgende manieren indienen: 
• Schriftelijk naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, postbus 20011,2500 AE Den Haag 
onder vermelding van Noordvleugelprovincie 

• Per e-mail naar noordvleugelprovincie@minbzk.nl 
• Via het reactieformulier op www.internetconsult3tie.ni 

Bij het indienen van uw zienswijze is het verzoek om 
naam, adres, woonplaats en eventueel emailadres te 
vermelden. 

Het ministerie van BZK zal alle reacties verwerken. 
Alle indieners van een zienswijze krijgen een 
ontvangstbevestiging en in een later stadium een 
inhoudelijke reactie. 

Vervolgprocedure 
Het streven is om de samenvoeging van de drie provincies 
per 1 januari 2016 van kracht te laten zijn. Zie hiervoor ook 
de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer en de betrokken 
provincies en gemeenten van 26 april 2013. U vindt de brief 
op www.ri]ksoverhe:d.:'.;/noordvleugelprovinde. 

Nadere informatie 
Nadere informatie over de samenvoeging van de provincies, 
het herindelingsontwerp en de sfeerimpressies van de open 
overlegbijeenkomsten vindt u op www.rijksoverheid.nl/ 

-: ; en op de facebookpagina 
Eén bestuur voor Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. 
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