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Uitnodiging open overlegbijeenkomst samenvoeging provincies
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht

Geacht bestuur,
Hierbij nodig ik u uit om deel te nemen aan de (extra) bijeenkomst voor de regio
Kop van Noord-Holland, die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties op 20 maart a.s. organiseert in het kader van de procedure tot
samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht,
Met de verzending van bijgevoegde brief aan de colleges van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht en de colleges van Burgemeester
en Wethouders van de inliggende gemeenten heb ik op 14 december 2012 de
procedure gestart tot samenvoeging van de drie provincies. Ik heb in de afgelopen
periode diverse gesprekken gevoerd met de drie provinciebesturen en Provinciale
Staten. Vervolgens vinden er bijeenkomsten plaats voor overleg met de besturen
van de inliggende gemeenten, buurprovincies, (deels) inliggende waterschappen
en maatschappelijke organisaties. Tevens organiseert het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bijeenkomsten voor overleg met de
inwoners van de drie provincies.
De overleggen zijn onderdeel van de 'open overlegfase', waarin ik met alle direct
en indirect betrokken partijen de motieven en voorwaarden met betrekking tot de
voorgenomen samenvoeging bespreek, De deelnemers aan deze overleggen
worden zodoende in de gelegenheid gesteld om hun reactie te geven op het
voornemen om de drie provincies samen te voegen.
Voor de besturen van gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties
en bedrijven in de Kop van Noord-Holland organiseer ik een (extra) bijeenkomst
op woensdag 20 maart 2013 van 17:00 tot 18:15 in Studio 62, Willemsoord 62 in
Den Helder. Voor deze bijeenkomst nodig ik ook de inwoners van de Kop van
Noord-Holland uit.
Graag verneem ik of het bestuur van uw organisatie deelneemt aan deze
bijeenkomst. U kunt dit kenbaar maken op het registratieformulier vla de website
www.riiksoverheid.ni/Noordvleuqelprovincie. Bij registratie vernemen wij tevens
graag door welke bestuursleden uw organisatie vertegenwoordigd zal worden.
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Na aanmelding op de registratiewebsite, ontvangt u per e-mail een bevestiging.
Vervolgens ontvangt u, enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst, eveneens
per e-mail, het programma voor de bijeenkomst.
Mocht u vragen hebben over de bijeenkomst, dan kunt u een e-mail sturen naar:
noordvleuqelprovincie(5)CQnqrex.corn.
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Ik hoop u op de bijeenkomst te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.IH.A. Plasterk

Bijlage: brief start procedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland
en Utrecht d.d, 14 december 2012
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