Wet tot samenvoeging van de provincies Flevoland,
Noord-Holland en Utrecht
Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der
Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen
te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het
wenselijk is de provincies Flevoland, Noord-Holland en
Utrecht samen te voegen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad
van State gehoord, en met gemeen overleg der StatenGeneraal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I - Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze wet wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties;
b. de op te heffen provincies: de provincies Flevoland,
Noord-Holland en Utrecht;
c. de datum van herindeling: de datum, bedoeld in artikel
1, onderdeel h, van de Wet algemene regels herindeling;
d. overgaand gebied: grondgebied van de op te heffen
provincies dat overgaat naar de provincie Noordvleugel.
Hoofdstuk II - Opheffing en instelling van provincies
en datum van herindeling
Artikel 2
Met ingang van de datum van herindeling worden de
provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht
opgeheven.
Artikel 3
Met ingang van de datum van herindeling wordt de
provincie Noordvleugel ingesteld dat het grondgebied
omvat van de op te heffen provincies, zoals staat
aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Hoofdstuk III - Rechtskracht voorschriften en
reglementen en uitoefening bevoegdheden
Artikel 4
De artikelen 35, 38, 40 van de Wet algemene regels
herindeling zijn niet van toepassing.
Artikel 5
1. De op de dag, voorafgaande aan de datum van
herindeling, voor een overgaand gebied geldende
provinciale voorschriften behouden gedurende twee jaar
na die datum voor dat gebied hun rechtskracht, voor
zover het bevoegd gezag van de provincie Noordvleugel
deze voorschriften niet eerder vervallen verklaart.
2. Het bevoegd gezag van de provincie Noordvleugel kan
vóór afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn een
voorschrift als bedoeld in dat lid voor het gehele gebied
van die provincie geldend verklaren.
3. Op gelijke wijze maakt het bevoegd gezag van de
provincie Noordvleugel tijdig vóór afloop van de in het
eerste lid bedoelde termijn bekend welke overige
voorschriften na afloop van die termijn voor het gehele
grondgebied van deze provincie zullen gelden.
Artikel 6
1. Artikel 5 is niet van toepassing op verordeningen op
voet van artikel 222 van de Provinciewet.
2. De op de dag, voorafgaande aan de datum van
herindeling, voor een overgaand gebied geldende
verordeningen, bedoeld in het eerste lid, behouden
gedurende een jaar na die datum voor dat gebied hun
rechtskracht.
Artikel 7
Met ingang van de datum van herindeling en zolang de in
artikel 5 bedoelde voorschriften blijven gelden, oefenen in
overgaand gebied de bevoegde organen en ambtenaren
van de provincie Noordvleugel de bevoegdheden uit
welke bij die voorschriften aan overeenkomstige organen
en ambtenaren van de op te heffen provincies zijn
toegekend.

Artikel 8
1. Gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend
door de op te heffen provincies wordt deelgenomen,
vervallen met ingang van de datum van herindeling. Het

bestuur van de provincie Noordvleugel treft in verband
hiermee de nodige voorzieningen.
2. De gemeenschappelijk regelingen waaraan niet
uitsluitend door de op te heffen provincies wordt
deelgenomen blijven ongewijzigd van kracht. De provincie
Noordvleugel treedt in de plaats van de desbetreffende op
te heffen provincies, zolang nog geen uitvoering is
gegeven aan het derde lid.
3. De deelnemers aan een gemeenschappelijke regeling
als bedoeld in het tweede lid treffen, voor zoveel nodig,
binnen zes maanden na de datum van herindeling met
toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen
de uit de gewijzigde provinciale indeling voortvloeiende
voorzieningen. Zij kunnen daarbij afwijken van de
bepalingen van de gemeenschappelijke regeling met
betrekking tot wijziging en opheffing van de regeling en
het toe- en uittreden van deelnemers. De in de eerste
volzin genoemde termijn kan door Onze Minister met ten
hoogste zes maanden worden verlengd.
4. Indien de voorzieningen, bedoeld in het derde lid, niet
binnen de daarvoor gestelde termijn zijn getroffen, kan dit
geschieden door Onze Minister.
5. De leden van bij gemeenschappelijke regeling
ingestelde organen, aangewezen door de vóór de datum
van herindeling bevoegde provinciebesturen, blijven in
deze organen zitting hebben totdat de na de datum van
herindeling bevoegde provinciebesturen, zo nodig met
afwijking van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling
ten aanzien van de zittingsduur is bepaald, in de
aanwijzing hebben voorzien.
Artikel 9
1. Voor de secretaris en de griffier van de provincie
Noordvleugel gelden de instructies van de op te heffen
provincie Noord-Holland, totdat ze door andere zijn
vervangen.
2. Voor de vergaderingen van provinciale staten en
gedeputeerde staten van de provincie Noordvleugel
gelden de reglementen van orde van de op te heffen
provincie Noord-Holland totdat ze door andere zijn
ontvangen.

Hoofdstuk IV - Overgang rechten en verplichtingen
Artikel 10
De artikelen 46, 49 en 51 van de Wet algemene regels
herindeling zijn niet van toepassing.

Artikel 11
1. Onverminderd artikel 13 gaan op de datum van
herindeling alle rechten en verplichtingen van de op te
heffen provincies over op de provincie Noordvleugel,
zonder dat daarvoor een nadere akte wordt gevorderd.
2. Wettelijke procedures en rechtsgedingen waarbij de op
te heffen provincies betrokken zijn, worden met ingang
van de datum van herindeling voorgezet door de provincie
Noordvleugel.
3. Ten aanzien van de rechtsgedingen is de elfde
afdeling van de tweede titel van het eerste boek van het
Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering van
overeenkomstige toepassing.
4. Onze Minister draagt zorg voor het onverwijld
inschrijven van registergoederen die overgaan in de
openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van
Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 24, eerste lid,
van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek is niet van
toepassing.
Artikel 12
Voor het tijdvak waarin voor de provincie Noordvleugel
nog geen begroting is vastgesteld, zijn gedeputeerde
staten van de provincie Noordvleugel bevoegd tot het
doen van uitgaven, voor zover daartegen bij Onze
Minister geen bezwaar bestaat.
Artikel 13
Ten aanzien van uitkeringen door respectievelijk aan het
Rijk, provincies of gemeenten over de voor de datum van
herindeling aangevangen boekingstijdvakken, dienst- of
uitkeringsjaren en met betrekking tot overgaand gebied
verschuldigd zijn, geschieden deze uitkeringen door
respectievelijk aan de provincie Noordvleugel.
Artikel 14
1. Indien in verband met het bepaalde in artikel 8 een
verrekening tussen provincies dient plaats te vinden,
worden het bedrag en de wijze van betaling daarvan
vastgesteld:
a. door de colleges van gedeputeerde staten van de
betrokken provincies in onderling overleg;
b. bij koninklijk besluit, de besturen van de betrokken
provincies gehoord, bij gebreke van overeenstemming
tussen de colleges, bedoeld onder a.

2. Bij het vaststellen van het bedrag van de verrekening,
bedoeld in het eerste lid, kunnen reserves en
voorzieningen worden betrokken.

Hoofdstuk VI - Tussentijdse verkiezing
vertegenwoordigend orgaan
Artikel 15
1. Voor de provincie Noordvleugel worden tussentijdse
statenverkiezingen gehouden.
2. De kandidaatstelling voor de tussentijdse
statenverkiezingen vindt plaats op de maandag in de
periode van 5 tot en met 11 oktober voorafgaand aan de
datum van herindeling. De stemming vindt plaats op de
vierenveertigste dag na de kandidaatstelling. Onze
Minister kan, indien zwaarwegende redenen verband
houdend met de dag van kandidaatstelling of met de dag
van stemming daartoe nopen, bepalen dat de
kandidaatstelling op een andere datum plaatsvindt, met
dien verstande dat de stemming voor de datum van
herindeling plaatsvindt.
3. Provinciale staten zullen bestaan uit de door Onze
Minister met toepassing van artikel 8 van de Provinciewet
te bepalen aantal leden. Daartoe wordt het inwonertal van
de provincie Noordvleugel bepaald aan de hand van de
door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend
gemaakte gegevens betreffende de bevolkingscijfers van
de op te heffen provincies per 1 januari van het jaar
waarin de verkiezing plaatsvindt.
4. In afwijking van artikel B 4, eerste lid, van de Kieswet
en voor de toepassing van artikel 8 van de Provinciewet
wordt onder ingezetene van de provincie Noordvleugel
verstaan, zij die werkelijk woonplaats hebben in de op te
heffen provincies.
Artikel 16
1. In afwijking van artikel E 11, derde lid, van de Kieswet
treedt het hoofdstembureau van kieskring 10, bedoeld in
de tabel behorende bij de Kieswet, tevens als centraal
stembureau op.
2. Onze Minister kan besluiten tot afwijking van de in de
artikelen G 1, achtste lid, G 2, eerste lid, G 4, derde lid, en
G 5, eerste lid, van de Kieswet bedoelde termijnen inzake
registratie van aanduidingen van politieke groeperingen.
3. Bij de nummering van de kandidatenlijsten wordt in
afwijking van artikel I 14, eerste lid, eerste volzin, van de
Kieswet eerst genummerd de lijsten van politieke

groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een
kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing
van de provinciale staten van de op te heffen provincie
Noord-Holland een of meer zetels zijn toegekend.
Artikel 17
1. De op de dag, voorafgaande aan de datum van
herindeling, zitting hebbende leden van provinciale staten
van de op te heffen provincies, treden met ingang van de
datum van herindeling af.
2. Het onderzoek van de geloofsbrieven van de
benoemde leden van provinciale staten van de provincie
Noordvleugel geschiedt voor de datum van herindeling
door provinciale staten van de op te heffen provincie
Noord-Holland.
3. Indien op de datum van herindeling de geloofsbrieven
van niet meer dan de helft van de leden van provinciale
staten van de provincie Noordvleugel zijn goedgekeurd,
aanvaarden de leden van provinciale staten van de
provincie Noordvleugel hun ambt niet, totdat zulks het
geval is. Gedurende deze tijd hebben de leden van
provinciale staten en de gedeputeerden van de op te
heffen provincie Noord-Holland zitting als leden van
provinciale staten onderscheidenlijk als gedeputeerden
van de provincie Noordvleugel. Provinciale staten en
gedeputeerde staten van de provincie Noordvleugel
nemen gedurende deze tijd slechts besluiten welke geen
uitstel kunnen lijden.
4. De eerste vergadering van provinciale staten van de
provincie Noordvleugel wordt gehouden op de eerste
werkdag, volgende op de datum van herindeling. In deze
vergadering worden de gedeputeerden benoemd. In het
geval, bedoeld in het derde lid, wordt de eerste
vergadering van provinciale staten van de provincie
Noordvleugel, gehouden zo spoedig mogelijk nadat
veertien dagen zijn verlopen na de goedkeuring van de
geloofsbrieven van meer dan de helft van de leden van de
provinciale staten van de provincie Noordvleugel.
5. De zittingsperiode van de leden van de provinciale
staten van de provincie Noordvleugel en van de door hen
benoemde gedeputeerde eindigt tegelijk met de
zittingsperiode van de leden van de provinciale staten van
de overige provincies die zitting hebben op de datum van
herindeling.

Hoofdstuk VII Rechtspositie personeel
Artikel 18
1. Met ingang van de datum van herindeling worden de
griffiers en de secretarissen van de op te heffen
provincies eervol uit hun ambt ontslagen.
2. Onze Minister kan op verzoek van een secretaris of
een griffier bepalen dat hij met ingang van de datum van
herindeling in een andere functie voorlopig overgaat in
dienst van de provincie Noordvleugel. In dat geval zijn de
artikelen 20 en 21 op hem van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 19
1. Onze Minister benoemt met ingang van de datum van
herindeling een tijdelijke secretaris en een tijdelijke
griffier.
2. De benoemingen geschieden uiterlijk een maand voor
de datum van herindeling en gelden tot de dag waarop
overeenkomstig de bepalingen van de Provinciewet in de
functies van secretaris en griffier is voorzien.
3. Artikel 9, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing
op de tijdelijke secretaris en de tijdelijke griffier.
Artikel 20
1. De overige ambtenaren, in dienst van de op te heffen
provincies, gaan op de datum van herindeling voorlopig
over in dienst van de provincie Noordvleugel in dezelfde
rang, op dezelfde voet en ook overigens in dezelfde
rechtstoestand als op de dag, voorafgaand aan die
datum, voor hen golden.
2. De eden en beloften, in verband met hun ambt door de
in het eerste lid bedoelde ambtenaren afgelegd, worden
geacht mede op die voorlopige dienstvervulling betrekking
te hebben.
3. Binnen zes maanden na de datum van herindeling
neemt het bevoegde gezag van de provincie
Noordvleugel ten aanzien van elk van die ambtenaren
één van de volgende beslissingen:
a. dat en in welke rang en op welke voet hij in dienst van
de provincie blijft;
b. dat hij eervol wordt ontslagen.
De termijn van zes maanden kan door Onze Minister met
ten hoogste zes maanden worden verlengd.
4. Een beslissing als bedoeld in het derde lid onder b
wordt slechts genomen, indien het na een zorgvuldig
onderzoek niet mogelijk is gebleken de ambtenaar met

een in verband met zijn persoonlijkheid en
omstandigheden passende functie te belasten.
5. Het in het derde lid onder b bedoelde ontslag wordt
eveneens verleend aan de ambtenaar die weigert een
hem aangeboden functie als bedoeld in het vierde lid te
aanvaarden.
6. Bij de ontslagverlening als bedoeld in het derde lid
onder b wordt een opzeggingstermijn van drie maanden
in acht genomen.
7. De ingang van het ontslag als bedoeld in het derde lid
onder b kan, indien het mogelijk is de ambtenaar met
tijdelijke werkzaamheden te belasten en het bevoegde
gezag van de provincie Noordvleugel opschorting van de
ingangsdatum van het ontslag in het belang van de dienst
acht, met instemming van de ambtenaar een- of
meermalen voor een daarbij overeen te komen duur
worden opgeschort, echter in totaal niet langer dan voor
een termijn van twee jaren.
8. Indien gedurende de in het zevende lid bedoelde
termijn een functie als bedoeld in het vierde lid
beschikbaar komt, neemt het bevoegde gezag, tenzij de
betrokken ambtenaar de hem aangeboden functie weigert
te aanvaarden, onder gelijktijdige intrekking van de
beslissing tot ontslagverlening, te zijnen aanzien de
beslissing als bedoeld in het derde lid onder a.
9. Voor het vaststellen van de bezoldiging van de
ambtenaar die door toepassing van het bepaalde in het
derde lid onder a in dienst van de provincie Noordvleugel
blijft, onderscheidenlijk van de ambtenaar die door
toepassing van het bepaalde in het zevende of achtste lid
tijdelijk in dienst van de provincie Noordvleugel blijft,
wordt ten minste de salarispositie in aanmerking
genomen die voor de berekening van zijn bezoldiging zou
hebben gegolden in de provincie in dienst waarvan hij op
de dag, voorafgaande aan de datum van herindeling,
werkzaam was.
10. Voor de toepassing van dit artikel worden onder
ambtenaren mede op arbeidsovereenkomst naar
burgerlijk recht werkzame personen begrepen.
Artikel 21
1. Het bevoegde gezag van de provincie Noordvleugel
stelt, voor zoveel nodig, binnen de in artikel 20, derde lid,
- eventueel krachtens dat lid verlengde – genoemde
termijn de in de artikelen 125 en 134 van de
Ambtenarenwet 1929 bedoelde voorschriften vast.
2. Tot aan de inwerkingtreding van de in het eerste lid
bedoelde voorschriften blijft voor de in dienst van de in

provincie Noordvleugel werkzame personen de regeling
van de rechtstoestand gelden die voor hen laatstelijk gold
in de provincie in dienst waarvan zij op de dag,
voorafgaande aan de datum van herindeling, hun
hoofdbetrekking vervulden.
3. Ook na de inwerkingtreding van de in het eerste lid
bedoelde voorschriften en onverminderd het in artikel 20,
negende lid, bepaalde wordt voor de vaststelling van en
wijziging in de bezoldiging van de in laatstgenoemd lid
bedoelde ambtenaar ten minste de salarispositie in
aanmerking genomen die voor hem gegolden zou hebben
volgens de salarisschaal van de bezoldigingsregeling
welke op hem van toepassing was op de dag,
voorafgaande aan de datum van herindeling. Artikel 20,
tiende lid, is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 22
1. De ambtenaar in vaste of in tijdelijke dienst, mits dit
laatste dienstverband ten minste vijf jaren heeft geduurd
en de aanstelling niet is geschied in een betrekking van
kennelijk tijdelijke aard, die ten gevolge van het bepaalde
in artikel 18 dan wel artikel 20 is of wordt ontslagen, heeft
recht op wachtgeld, met dien verstande dat:
a. het recht op wachtgeld van de ambtenaar, bedoeld in
het eerste lid van artikel 18, onverminderd het onder b
bepaalde, ten laste komt van de provincie Noordvleugel
en dat het wachtgeld wordt toegekend overeenkomstig de
voorschriften, die de provincie Noordvleugel ingevolge
artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929 ter zake van
wachtgeld heeft vastgesteld. Tot aan de inwerkingtreding
van de in de vorige volzin bedoelde voorschriften is het in
het tweede lid van artikel 21 bepaalde van
overeenkomstige toepassing.
b. het recht op wachtgeld van de ambtenaar, bedoeld in
artikel 20, en de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid van
artikel 18 ten aanzien van wie Onze Minister gebruik heeft
gemaakt van de in het tweede lid van dat artikel geboden
bevoegdheid, ten laste komt van de provincie
Noordvleugel en dat het wachtgeld wordt toegekend
overeenkomstig de voorschriften, die de provincie
Noordvleugel ingevolge artikel 125 van de
Ambtenarenwet 1929 ter zake van wachtgeld heeft
vastgesteld.
2. De ambtenaar die is benoemd in een tijdelijke functie
als bedoeld in artikel 19 en die tot de datum van
herindeling in dienst was van een van de op te heffen
provincies, heeft met ingang van de dag nadat zijn
benoeming in die tijdelijke functie is vervallen, recht op

wachtgeld, met dien verstande dat het recht op wachtgeld
ten laste komt van de provincie Noordvleugel en dat het
wachtgeld wordt toegekend overeenkomstig de
voorschriften, die de provincie ingevolge artikel 125 van
de Ambtenarenwet 1929 ter zake van wachtgeld heeft
vastgesteld. Tot aan de inwerkingtreding van de in de
vorige volzin bedoelde voorschriften is het in het tweede
lid van artikel 21 bepaalde van overeenkomstige
toepassing.
3. Indien een ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, uit
hoofde van ziekte aanspraak heeft of krijgt op
doorbetaling van zijn laatstgenoten bezoldiging, komt
deze bezoldiging voor de duur van de ziekte ten laste van
de provincie Noordvleugel.
4. Indien de ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, uit
hoofde van ziekte aanspraak heeft of krijgt op
doorbetaling van zijn laatstgenoten bezoldiging, komt
deze bezoldiging voor de duur van de ziekte voor zover
het de periode na beëindiging van de tijdelijke functie
betreft, ten laste van de provincie Noordvleugel.
Artikel 23
1. De ambtenaar in tijdelijke dienst wiens dienstverband
minder dan vijf jaren heeft geduurd dan wel van kennelijk
tijdelijke aard was, alsmede de werknemer in dienst op
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, die ten
gevolge van het bepaalde in artikel 20 wordt ontslagen
onderscheidenlijk wiens dienstverband dientengevolge
wordt beëindigd, heeft recht op uitkering, met dien
verstande dat met betrekking tot dit recht het in het eerste
lid van artikel 22 onder b bepaalde van overeenkomstige
toepassing is en dat de uitkering wordt toegekend
overeenkomstig de voorschriften die de provincie
Noordvleugel, ten laste waarvan de uitkering komt,
ingevolge artikel 125 van de Ambtenarenwet 1929 ter
zake van bedoelde uitkeringen heeft vastgesteld.
2. Het bepaalde in het derde lid van artikel 22 is voor de
ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, van
overeenkomstige toepassing.
3. Het bepaalde in het vierde lid van artikel 22 is voor de
ambtenaar, bedoeld in het tweede lid, van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 24
1. Indien de op te heffen provincies zijn aangesloten bij
een gemeenschappelijke regeling "Instituut
Ziektekostenvoorziening Ambtenaren", en indien een
ambtenaar, die krachtens artikel 22 onderscheidenlijk 23

recht heeft op wachtgeld of een uitkering, zijn
deelnemerschap in het instituut ontleent aan het dienen
van die provincies, komt het aandeel van deze provincies
voor rekening van de provincie Noordvleugel.
2. Indien een provincie als bedoeld in het eerste lid niet is
aangesloten bij een gemeenschappelijke regeling
"Instituut Ziektekostenvoorziening Ambtenaren" maar een
afzonderlijke ziektekostenvoorziening heeft getroffen, is
het bepaalde in het eerste lid van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 25
1. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van
overeenkomstige toepassing op het personeel, betrokken
bij een gemeenschappelijke regeling die ingevolge het
bepaalde in artikel 8, eerste lid, vervalt, met dien
verstande dat dit personeel voorlopig overgaat in dienst
van de provincie Noordvleugel.
2. Onze Minister kan de bepalingen van dit hoofdstuk van
overeenkomstige toepassing verklaren op het personeel,
betrokken bij een gemeenschappelijke regeling die ten
gevolge van het bepaalde in artikel 8, derde lid, wordt
opgeheven, met dien verstande dat:
a. bedoeld personeel voorlopig overgaat in dienst van de
bij de goedkeuring van de opheffing aan te wijzen
provincie of provincies;
b. de termijn van zes maanden als bedoeld in artikel 20,
derde lid, aanvangt op de dag nadat de opheffing van de
regeling is goedgekeurd;
c. het recht op wachtgeld of uitkering, bedoeld in de
artikelen 22 en 23, ten laste komt van de provincie of
provincies, bedoeld in onderdeel a.
3. Onze Minister kan het bepaalde in de artikelen 22, 23
en 24 van overeenkomstige toepassing verklaren op het
personeel, betrokken bij een gemeenschappelijke
regeling, waarvan het dienstverband als gevolg van de
toepassing van het bepaalde in artikel 8, derde lid,
redelijkerwijs niet kan worden gehandhaafd, met dien
verstande dat het recht op wachtgeld of uitkering, bedoeld
in artikel 22 onderscheidenlijk 23, en het aandeel,
bedoeld in artikel 24, ten laste komt van de bij de
goedkeuring van de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling aan te wijzen provincie of provincies. Het
wachtgeld of de uitkering wordt toegekend
overeenkomstig de voorschriften ter zake, zoals die voor
de betrokken ambtenaar op de dag voor zijn ontslag van
toepassing zijn.

Hoofdstuk VIII - Voorzieningen in verband met de
toepassing van enkele wetten
Artikel 26
Archiefbescheiden van de op te heffen provincies gaan op
de datum van herindeling over naar de provincie
Noordvleugel.

Hoofdstuk IX - Wijzigingen van andere wetten
Artikel 27
Artikel 7 van de Wet op de rechterlijke indeling komt te
luiden:
Artikel 7
Het arrondissement Midden-Nederland omvat het
grondgebied van de gemeenten Almere, Amersfoort,
Baarn, De Bilt, Blaricum, Bunnik, Bunschoten, Bussum,
Dronten, Eemnes, Hilversum, Houten, Huizen, IJsselstein,
Laren, Lelystad, Leusden, Lopik, Montfort, Muiden,
Naarden, Nieuwengein, Noord-Oostpolder, Oudewater,
Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse
Vecht, Urk, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal,
Vianen, Weesp, Wijdemeren, Wijk bij Duurstede,
Woerden, Woudenberg, Zeewolde en Zeist.
Artikel 28
In de bijlage bij de Scheepvaartverkeerswet, als bedoeld
in artikel 10, eerste lid, van die wet, wordt in onderdeel I,
tweede lid, ‘de provincie Noord-Holland’ vervangen door:
de provincie Noordvleugel.
Artikel 29
In artikel 5 van de Wet houdende regeling provincie- en
gemeentegrenzen langs de Noordzeekust van de
gemeente Den Helder tot en met de gemeente Sluis en
wijziging van de Financiële-Verhoudingswet 1984 (Stb.
1990, 553) wordt ‘de provincies Noord-Holland dan wel
Zuid-Holland dan wel Zeeland’ vervangen door: de
provincies Noordvleugel dan wel Zuid-Holland dan wel
Zeeland.
Artikel 30
De tabel, bedoeld in artikel E1, eerste lid, van de Kieswet
wordt als volgt gewijzigd:

1. In het gestelde bij kieskringnummer 5 wordt ‘De
provincie Flevoland’ vervangen door: De gemeenten
Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk,
Zeewolde.
2. In het gestelde bij kieskringnummer 8 wordt ‘De
provincie Utrecht’ vervangen door: De gemeenten
Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes,
Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort,
Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde
Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse
Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede,
Woerden, Woudenberg, Zeist.
3. In het gestelde bij kieskringnummer 11 wordt ‘De
gemeenten van de provincie Noord-Holland die niet tot de
kieskringen 5, 8, 9 of 10 behoren vervangen door: De
gemeenten van de provincie Noordvleugel die niet tot de
kieskringen 5, 8, 9 of 10 behoren .
Artikel 31
In artikel 8, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet
wordt aan het slot van tabel A een onderdeel toegevoegd,
luidende:
f Tijdelijke
ondersteuning
van provincies
in verband met
herindeling

Hoofdstuk X - Slotbepalingen en inwerkingtreding
Artikel 32
De besturen van de vóór de datum van herindeling bij een
wijziging van de provinciale indeling betrokken provincies
dragen er in onderling overleg zorg voor dat de met het
oog op de gewijzigde indeling met ingang van die datum
te treffen voorzieningen tijdig worden voorbereid.
Voorzieningen, de voorbereiding van de overgang van
ambtenaren betreffende, zijn onderwerp van
georganiseerd overleg met de centrales van verenigingen
van ambtenaren en van overleg met de
ondernemingsraden van de betrokken provincies.

Artikel 33
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt
geplaatst.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en
ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige
uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties,

Kaart, genoemd in artikel 3

