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Emmeloord, 28 februari 2013. 
 
Onderwerp 

Resultaten Stuurgroep Standpuntbepaling Provinciale Herindeling 
 
Voorgenomen besluit 

1. Kennis nemen van de Nota van Bevindingen 
2. Onderschrijven van de conclusies en de gedane aanbevelingen overnemen 
3. Het 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. 

 
Advies raadscommissie 
[Advies]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Inleiding 

In het Regeerakkoord 2012-2016 is onder het onderdeel 5-landsdelenperspectief een 
zinsnede opgenomen over de vorming van een nieuwe Randstadprovincie, bestaande uit 
de huidige provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Voor Noordoostpolder 
(waaronder Urk) wordt open gelaten of het bij die Randstadprovincie moet worden 
ingedeeld. Dit geeft ruimte om zelf positie te kiezen. 
 
In het regeerakkoord wordt een kans geboden om invloed uit te oefenen op de 
toekomstige besluitvorming over provinciale herindeling. Het is belangrijk deze invloed 
maximaal te benutten. In de raadsvergadering van 13 december is daarom besloten een 
traject te starten om te komen tot standpuntbepaling door de gemeenteraad over 
bestuurlijke herindeling op provinciaal niveau. Het doel van dit traject is te komen tot 
een breed gedragen, gemeentelijk standpunt over bestuurlijke herindeling op provinciaal 
niveau en op basis van dat standpunt te bepalen op welke wijze we invloed op de 
toekomstige besluitvorming willen uitoefenen. Een bijkomend streven is de gemeente Urk 
bij dit traject te betrekken, om zo gezamenlijk richting andere overheden te kunnen 
optreden. 
 
De projectopdracht is als volgt geformuleerd: 
 
“organiseer een zorgvuldig proces om te komen tot een gemeentelijk standpunt over de 
provinciale herindeling. Verzamel en kanaliseer hiertoe informatie die ter zake doende is 
en geef dan een advies aan de raad, waarbij transparantie in het proces essentieel is” 
 
In de bij dit raadsvoorstel gevoegde Nota van Bevindingen wordt verslag gedaan van de 
uitkomsten van dit traject. 
 
De Stuurgroep heeft op basis van de genoemde bevindingen de volgende conclusies en 
aanbevelingen geformuleerd: 
 
Conclusies 

• Bij de motivatie van de fusie tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland ontbreekt het aan feitelijke informatie over de effecten van zo’n fusie. 
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Specifiek voor de Noordoostpolder ontbreekt het aan inzicht in de voor- en nadelen 
van een fusie met een van de drie mogelijke landsdelen. 

• Uit de consultatie van de bevolking blijkt dat de plannen niet begrepen worden en dat 
het aan inzicht ontbreekt in wat de voor- en nadelen zijn van het ontstaan van 
landsdelen in het algemeen en specifiek voor aansluiting van de Noordoostpolder bij 
een van de mogelijke landsdelen in het bijzonder. 

• Er blijkt weinig draagvlak te bestaan voor het kabinetsplan om provincies samen te 
voegen tot landsdelen. Ook voor deelname aan een landsdeel met de provincies 
Noord-Holland en Utrecht bestaat nauwelijks draagvlak. 

• Als men gevraagd wordt een voorkeur voor een van de landsdelen uit te spreken, is 
een ruime meerderheid (65%) voorstander van samenvoeging bij Overijssel en 
Gelderland. De samenvoeging met Noord-Holland, Utrecht en Flevoland wordt het 
minst als voorkeur genoemd (10%) 

 
Aanbevelingen 

• Zorg er voor dat er meer feitelijke informatie komt over de effecten van een fusie 
tussen de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in het algemeen en voor de 
positie van de Noordoostpolder in het bijzonder. Vraag vooral de Minister deze 
feitelijke informatie aan te leveren. 

• Maak de Minister duidelijk dat de voorgenomen fusie van de provincies Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland niet op draagvlak kan rekenen onder de bevolking en 
dat de raad daarom vooralsnog geen ander standpunt kan innemen dan dat er een 
nadere motivatie en onderbouwing van het plan nodig is. 

• Maak daarom dan ook op dit moment nog geen keuze bij welk landsdeel we zouden 
willen horen als de kabinetsplannen doorgang vinden; hiervoor ontbreekt het ons aan 
feitelijke informatie. 

 
Doelstelling 

Kennisnemen van de resultaten van het proces van de stuurgroep Standpuntbepaling 
Provinciale Herindeling en op basis hiervan innemen van een gezamenlijk standpunt over 
de provinciale herindeling. 
 
Voorgesteld besluit 

1. Kennis nemen van de Nota van Bevindingen 
2. Onderschrijven van de conclusies en de gedane aanbevelingen overnemen 
3. Het 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. 

 
Argumenten 

De stuurgroep heeft zich een beeld gevormd van de beschikbare informatie over het 
kabinetsplan om de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland te fuseren en heeft 
verschillende activiteiten ondernomen om het draagvlak onder de bevolking te peilen. De 
uitkomsten van dit proces zijn weergegeven in de Nota van bevindingen. Op basis van 
deze uitkomsten heeft de stuurgroep een aantal conclusies getrokken en aanbevelingen 
gedaan.  
 
Kanttekeningen 

Vanwege de planning van de Minister Plasterk heeft de Stuurgroep moeten kiezen voor 
een kort, intensief traject, vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in het draagvlak 
onder de bevolking voor de kabinetsplannen. De inhoudelijke beoordeling van de effecten 
van provinciale herindeling en de eventuele keuze van de Noordoostpolder daarin heeft 
niet kunnen plaatsvinden vanwege het ontbreken van een heldere Rijksvisie en het 
gebrek aan inzicht in de gevolgen van herindeling voor ons gebied. 
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Planning/uitvoering 

In de commissievergadering van 11 maart krijgt u gelegenheid met elkaar in discussie te 
gaan over de Nota van bevindingen. De discussie is van belang, omdat het college op 12 
maart (samen met het college van de gemeente Urk) is uitgenodigd bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken om de positie van beide gemeenten toe te lichten. De uitkomsten 
van de discussie in raadscommissie kunnen in dat gesprek worden meegenomen. 
 
Op basis van de uitkomsten van de discussie in commissie én het gesprek met de 
Minister zal een definitief raadsvoorstel voor de raadsvergadering van 25 maart worden 
opgesteld en wordt de raad gevraagd een definitief standpunt in te nemen. Het college 
zal dat standpunt vervolgens overbrengen aan de Minister, onder andere tijdens de door 
het ministerie georganiseerde bijeenkomst voor bestuurders op 27 maart. 
 
 
Bijlagen 

Nota van bevindingen. 
 
 
De Nota van Bevindingen en dit raadsvoorstel worden u door de Stuurgroep / de 
voorzitter van de raad voorgelegd. 
 
 
 
Portefeuillehouder : A. van der Werff 
Steller : dhr. D.P. Eikenaar; 33 86; d.eikenaar@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad van [@] , no. [@] ; 
 
gelet op artikel [@]  
 

B E S L U I T: 
 
1. Kennis te nemen van de Nota van Bevindingen 
2. De conclusies te onderschrijven en de gedane aanbevelingen over te nemen 
3. Het 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. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van [@] . 
De griffier,             de voorzitter, 
 


