
 

 

 
 

MEMO 
 

 

Aan : De raad van de gemeente Noordoostpolder 

 

Van : Stuurgroep Standpuntbepaling provinciale herindeling 

 

Datum : 20 maart 2013 

 

Onderwerp : Voortgangsbericht 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

In de raadscommissie BFE van 11 maart jongstleden is gesproken over de resultaten van 

de Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling. Omdat de burgemeester op 12 

maart met de Minister over dit onderwerp van gedachten zou wisselen, heeft u 

bovendien een voorlopige uitspraak gedaan over de in het bijbehorende raadsvoorstel 

voorgestelde besluiten. Het raadvoorstel zal worden behandeld in de raadsvergadering 

van 25 maart a.s. In aanloop daar naartoe willen wij u graag informeren over een aantal 

activiteiten dat sinds de behandeling in de raadscommissie heeft plaatsgevonden en het 

voorstel vanuit de Stuurgroep om een amendement op het voorgestelde besluit te doen. 

 

Gesprek Minister 
Op 12 maart hebben de burgemeesters van Urk en Noordoostpolder samen met 

wethouders Schutte en Visser een gesprek bij de Minister van Binnenlandse Zaken gehad 

over het standpunt inzake de provinciale herindeling. Tijdens het gesprek wist de Minister 

de burgemeesters een uitspraak te ontlokken over hun voorkeur in het ‘als, dan-

scenario’. Beide standpunten liepen daarbij uiteen (Urk koos voor West, Noordoostpolder 

voor Oost). De minister gaf aan dat een verdeeld standpunt hem een zekere 

bewegingsvrijheid bood en dat zijn keus in dat geval een fusie van de drie provincies, 

inclusief Noordoostpolder, zou worden. 

 

Gesprek presidium Urk 
Naar aanleiding van het verslag van de bespreking met de Minister, heeft de stuurgroep 

het initiatief genomen tot een gesprek met het presidium van de gemeente Urk. Insteek 

van het gesprek was na te gaan of het mogelijk was om in beide raden een eensluidend 

geluid te laten horen in de besluitvorming over het standpunt inzake de provinciale 

herindeling. Het presidium van Urk maakte in dat gesprek duidelijk dat het positief stond 

tegenover onze insteek en hechtte er eveneens belang aan dat we ons als gemeenten 

eenduidig richting minister opstellen. De afspraak die daarbij is gemaakt is dat vanuit 

zowel het presidium van Urk als de Stuurgroep in Noordoostpolder het voorstel aan de 

respectievelijke gemeenteraden wordt voorlegd om nu nog geen keuze te maken en de 

intentie uit te spreken gezamenlijk tot een standpunt te komen over de voorkeur voor 

een eventueel landsdeel, in het kader van de latere (eventuele) formele 

zienswijzeprocedure. 

 

 



 

 

Voorstel aan de gemeenteraden 
Naar aanleiding van het bovenstaande stelt de stuurgroep voor het voorliggende 

raadsvoorstel te amenderen en de besluitvorming hiermee in lijn te brengen met die van 

de gemeenteraad van Urk. Het presidium van Urk zal eenzelfde voorstel doen richting 

gemeenteraad van Urk ten behoeve van haar besluitvorming op 28 maart. Het voorstel 

behelst het toevoegen van een extra besluitpunt waarin de intentie wordt uitgesproken 

om gezamenlijk onderzoek te doen en tot een gezamenlijk standpunt te komen inzake de 

landsdelendiscussie. Het voorgestelde amendement is als bijlage toegevoegd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling. 

 


