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A M E N D E M E N T  
 

Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 3686 

 

Onderwerp: Standpuntbepaling provinciale herindeling. 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 25-03-2013, 

gehoord de beraadslagingen, 

 

overwegende dat 

1. de Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling de Nota van bevindingen 

aan de raad middels een raadsvoorstel ter besluitvorming voorlegt, enkele dagen 

voordat er bestuurlijk overleg plaatsvindt met de Minister; 

2. de Stuurgroep, in het kader van de bijzondere positie die Noordoostpolder (als 

gebied) gekregen heeft in het regeerakkoord, in overleg is getreden met het 

presidium van de gemeenteraad van Urk met het oog op het afstemmen van de 

besluittekst van beide raadsvoorstellen, 

 

van mening dat 

1. het presidium van de gemeenteraad van Urk en de Stuurgroep van de gemeenteraad 

van Noordoostpolder de intentie hebben uitgesproken om een eensgezind standpunt 

uit te dragen richting de Minister; 

2. beide gemeenten er van overtuigd zijn dat de noodzaak van opschaling van de drie 

provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland onvoldoende is aangetoond en er 

eerst een zorgvuldige inhoudelijke studie moet plaatsvinden naar de voor- en 

nadelen van deze herindeling; 

3. beide gemeenten er naar streven om op basis van genoemde studie een gezamenlijk 

standpunt van de gemeenten Urk en Noordoostpolder in te nemen betreffende de 

voorkeur voor een eventueel landsdeel, 

 

besluit  

het voorgestelde besluit als volgt aan te passen:  

1. kennis nemen van de Nota van Bevindingen; 

2. vaststellen dat de noodzaak van de nu door de Minister voorgestelde opschaling van 

de drie provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland onvoldoende is aangetoond 

en er eerst een zorgvuldige inhoudelijke studie moet plaatsvinden naar de voor- en 

nadelen van deze herindeling; 

3. op basis van genoemde studie alsdan streven naar een gezamenlijk standpunt van 

de gemeenten Urk en Noordoostpolder betreffende de voorkeur voor een eventueel 

landsdeel, in het kader van de latere zienswijzeprocedure -mocht de Minister zijn 

plannen verder uitwerken 

4. dit besluit van de raad schriftelijk toezenden aan de gemeente Urk, de provincie 

Flevoland, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de Eerste en Tweede 

Kamer.  


