
Voorzitter, 

Eigenlijk zouden we deze nieuwe zet van de minister niet eens moeten 
behandelen, dat is verspilde tijd. De Eerste Kamer heeft tot drie keer toe laten 
weten dat ze geen genoegen neemt met het voorstel van de minister. 

1. In 2012 was dat door de motie Kox die vroeg om een integrale visie; 

2. Vervolgens was er in juni 2013 de motie Vliegenthart, die de minister 
opriep met een nadere analyse te komen over nut, noodzaak en 
democratische wenselijkheid van de door haar publiek gemaakte 
voornemens en (een analyse van) het voorziene tijdpad,  

3. Tot slot nam de Eerste Kamer in december 2013 de motie Van 
Bijsterveld aan, die  

a. uitsprak dat (de argumentatie die de regering in de Visienota 
Bestuur in Samenhang en de nadere reactie) presenteert, de 
beoogde bestuurlijke reorganisatie en in het bijzonder een 
verstrekkende en onomkeerbare operatie als de fusie van de 
provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland niet kan 
rechtvaardigen, en die 

b. de minister opriep het (wetgevings-) proces inzake de vorming 
van een Noordvleugelprovincie op te schorten.  

Voorzitter, deze actie van minister Plasterk doet me denken aan een kind dat 
van zijn ouders heeft gehoord dat het niet met zijn vrienden mee mag naar 
een housefeest, maar dat toch bij zijn ooms en tantes om geld gaat vragen 
voor de bus.  

En nu is de rol in zekere zin omgekeerd, minister Plasterk stelt zich op als een 
suikeroom die met cadeautjes zwaait. Maar de kern van de zaak blijft dat de 
Eerste Kamer, die toch uiteindelijk het laatste woord spreekt in deze kwestie, 
heeft laten weten dat ze niet akkoord gaan met de plannen van de minister. 

De SP is blij met de kritische toon van commissaris Van Beek ten aanzien van 
de omgangsvormen van de minister, en de manier waarop die het Utrechtse 
college voor zijn karretje probeert te spannen. Maar wij zijn er niet gerust op 
dat het college voet bij stuk houdt voor wat betreft zijn kritische instelling voor 
deze fusie. 

Wat gaan wij doen? Ik denk niet dat het college zich gaat laten paaien met de 
cadeautjes van de minister. Maar gaan wij hard-to-get spelen en proberen 
met een zo dik mogelijk pakket van bevoegdheden tóch mee te werken aan 
de Randstadprovincie, of steunen wij onze mede-overheid de Eerste Kamer? 
Vanuit de gedachte dat de volksvertegenwoordiging de laatste stem heeft, 
ben ik erg benieuwd of ons college een rechte rug toont.  

 


