4 februari 2012
Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Overeenkomstig artikel 85 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten stel ik u namens de
D66 fractie de volgende vragen over het proces naar de fusie van Provincie Flevoland met de
Provincies Utrecht en Noord‐Holland.
Zoals u weet wordt vanuit het Ministerie van BZK met grote voortvarendheid gewerkt aan het
samenvoegen van onze provincie met die van Noord‐Holland en Utrecht. Bij mijn fractie roept de
snelheid van het proces vragen op. Eén van de onderwerpen waarop wij onze zorgen maken is die
van afstemming van beleid en verordeningen tussen de provincies.
Daarom vraag ik u het volgende:
1. Bent u het met de D66 fractie eens dat om onduidelijkheid bij burgers, bedrijven en andere
organisaties te voorkomen, het noodzakelijk is om ruim op tijd zicht te hebben op welk beleid en
welke verordeningen vigerend zijn na de fusie van de provincies? Zo nee, waarom niet?
2. Deelt u de zorgen van de D66 fractie over rechtsgelijkheid, of in ieder geval onduidelijkheid rond
de juridische positie, als niet tijdig beleidsregels en verordeningen van de drie afzonderlijke
fusieprovincies worden vervangen door nieuwe, vastgesteld door de fusieprovincie? Zo nee,
waarom niet?
3. Kunt u ons een volledig overzicht geven van
a. Welke beleidsstukken en ‐regels en welke verordeningen van de Provincie Flevoland ten
gevolge van de fusie aanpassing zullen behoeven
b. Welk beleid en welke verordeningen binnen het gebied van Flevoland nog van toepassing zijn
na de fusie, als deze (nog) niet door nieuwe vervangen zijn door Provinciale Staten in de
nieuwe samenstelling
c. In dit overzicht per regeling aan te geven wanneer de vaststellingsprocedure, inclusief
termijnen voor bezwaar en beroep, gestart moeten worden om in maart 2015 in werking te
kunnen treden
d. In dit overzicht aan te geven bij het opstellen van welk beleid en welke verordeningen in het
verleden belanghebbenden betrokken zijn geweest
4. Bent u het met de D66 fractie eens, dat daar waar in het verleden belanghebbenden, bewoners
of organisaties, betrokken zijn geweest bij het opstellen van beleid en verordeningen, aan hen de
gelegenheid moet worden geboden om ook betrokken te zijn bij de herziening ervan? Zo nee,
waarom niet?
We begrijpen dat u alleen zicht heeft op de Flevolandse verordeningen en beleid. Voor onze
oordeelsvorming in Provinciale Staten is echter zicht op de volledige situatie van groot belang. Bent u
bereid om zich in te spannen om
5. Samen met de provincies Noord‐Holland en Utrecht een overzicht van alle betrokken beleid en
verordeningen te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, dan hoor ik graag van u op welke termijn u
de eerste resultaten verwacht.
6. Een inschatting te maken van de kosten gemoeid met het harmoniseren van het beleid en de
verordeningen, in de drie provincies, zowel in ambtelijke inzet (fte) als in geld? Als u dit niet

samen met de andere provincies kunt doen, dan ontvang ik in ieder geval graag een overzicht
van de kosten die u voorziet voor Flevoland.
7. Een inschatting te maken van de doorlooptijd om alle betrokken beleidsstukken en
verordeningen op zorgvuldige wijze aan te passen?
Ik verzoek u er bij de termijn van uw beantwoording rekening te houden met de planning van het
bezoek van de minister aan onze Staten, voorzien op 27 februari. Indien u niet in staat bent de
gevraagde informatie tijdig aan te leveren, dan krijg ik graag die informatie die u wel tijdig kunt
aanleveren en een planning waarin is opgenomen wanneer u het resterende deel wel kunt leveren.
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