
Toelichting  bij  de  moties  1.1,  1.2,  1.3  en  2  tbv  een  fusie  Regio  Utrecht  en  Flevoland  
  
Op  20  mei  2016  heeft  de  ARV  van  Regio  Utrecht,  in  reactie  op  een  verzoek  van  Regio  
Flevoland,  het  bestuur  gevraagd  een  commissie  in  te  stellen  om  te  onderzoeken:  
-   Wat  de  mogelijkheden  voor  samenwerking  zijn  c.q.  hoe  de  samenwerking  er  uit  moet  

zien  
-   Wat  de  financiële  consequenties  zijn  van  een  samengaan  van  de  regio’s  
-   Aan  welke  randvoorwaarden  moet  worden  voldaan  opdat  provinciale  bestuurstaken  

met  dezelfde  focus  en  kwaliteit  kunnen  worden  uitgevoerd  
-   Of  er  relevante  cultuur  verschillen  zijn  tussen  beide  regio’s  en  zo  ja,  hoe  hier  het  

beste  mee  kan  worden  omgegaan.  
  
Op  26  augustus  werd  het  conceptadvies  aangeboden  aan  het  Bestuur  Regio  Utrecht  waarna  
dat  concept  achtereenvolgens  is  gepresenteerd  aan  respectievelijk,  de  fractievoorzitter  
Provinciale  Staten  (en  fractie),  fractievoorzitter  Stad  Utrecht,  gedeputeerde,  
afdelingsvoorzitters  en  bestuurdersoverleg  (wethouders  Regio  Utrecht).  
De  input  die  bij  de  diverse  presentaties  verkregen  werd  is  -waar  van  toepassing-  door  de  
commissie  verwerkt  in  haar  eindrapport  “Samenwerking  Regio’s  Utrecht  en  Flevoland”.  
Dit  eindrapport  is  o.a.  beschikbaar  via  de  website  D66  Provincie  Utrecht.  
      
Op  13  September  heeft  de  Commissie  het  definitieve  rapport  voorzien  van  haar  conclusies  
aan  het  Regio  Bestuur  aangeboden.  
  
De  feitelijke  voortgang  van  het  proces  en  in  stemming  brengen  van  de  moties  tijdens  de  
ARV  1  oktober  2016  hangt  vooreerst  af  van  de  definitieve  bekrachtiging  van  een  te  nemen  
besluit  in  de  ARV  Flevoland  op  29  September.  
  
Het  advies  
  
De  commissie  adviseert  het  bestuur  van  de  Regio  Utrecht  tot  het  opnemen  van  de  Regio  
Flevoland  en  daartoe  de  gebiedsomschrijving  van  het  Regio  reglement  aan  te  passen;;  het  
reglement  verder  ongewijzigd  te  laten.  
Als  onderdeel  van  dat  besluit  de  naam  van  ‘Regio  Utrecht’  te  wijzigen  in  ‘Regio  Midden  
Nederland’.    
Het  bestuur  Regio  Utrecht  heeft  het  advies  overgenomen.  
  
Indien  de  ARV  Regio  Utrecht  de  besluiten  overneemt  betekent  dat:  
-  Dat  de  fusie  per  direct  (1  oktober  2016)  een  feit  is  met  het  huidige  bestuur  van  Regio  
Utrecht  als  bestuur  van  de  nieuwe  ‘Regio  Midden  Nederland’.  
-  Er  is  sprake  van  éen  gemeenschappelijke  financiele  administratie  onder  beheer  van  de  
penningmeester  Midden  Nederland.  
De  begroting  2017  wordt  tijdens  de  eerste  ARV  van  2017  behandeld  en  in  stemming  
gebracht.  
  
De  Commissie  adviseert  om  in  Januari  een  ARV  bijeen  te  roepen  om:    
-  Een  nieuw  Regio  Reglement  vast  te  stellen.    
Het  bestaande  reglement  vervalt  per  31/12  automatisch  vanwege  het  einde  van  de  
overgangsperiode.  De  ARV  kan  het  nieuwe  standaard  reglement  bekrachtigen  dan  wel  
gewenste  wijzigingen  aanbrengen.  
  
-  Verkiezingen  te  houden  voor  openstaande  bestuursposten    
Het  is  wenselijk  om  de  eerste  bestuursperiode  in  ieder  geval  één  bestuurslid  op  te  nemen  
met  expliciete  wortels  in  Flevoland.  Omdat  1  oktober  hiervoor  praktisch  niet  haalbaar  is,  
adviseert  de  commissie  om  in  oktober  minimaal  één  interim  bestuurder  met  dit  profiel  aan  te  



trekken.  Deze  is  dan  op  de  ARV  van  januari  verkiesbaar  voor  een  van  de  reguliere  
bestuursposten.    
  
14  september  2016  
  
Het  Bestuur  Regio  Utrecht  
  
  
  
  
Moties  tbv  ARV  1  Oktober  2016  
  
1.1   De  ARV  Regio  Utrecht  besluit  tot  het  opnemen  van  de  Regio  Flevoland  bij  
Regio  Utrecht.  
  
1.2   De  ARV  Regio  Utrecht  besluit  de  gebiedsomschrijving  van  het  Regio  
reglement  aan  te  passen.  
  
1.3   De  ARV  Regio  Utrecht  besluit  de  naam  van  Regio  Utrecht  te  wijzigen  in  
‘Regio  Midden  Nederland’.  
  
2.   De  ARV  Regio  Utrecht  verzoekt  het  bestuur  om  een  bestuurs  commissie  
samen  te  stellen  welke  een  nieuw  Voorstel  Regio  Reglement  en  beleidsplan  
voorbereidt,  elke  door  het  bestuur  op  de  eerstvolgende  ARV  ter  goedkeuring  wordt  
voorgelegd.  
  
  


