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Geachte heer Van der Zwan,

Eind 2019 heeft onze gemeenteraad, mede na door u uitgevoerd onderzoek, positief gereageerd op 
de wens tot ambtelijke samenwerking met Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek en vastlegging van 
deze samenwerking in een samenwerkingsovereenkomst. Nadrukkelijk heeft de gemeenteraad van 
Noordoostpolder niet gekozen voor (een opmaat naar) een volledige bestuurlijke fusie. Dit hebben we 
u de afgelopen jaren veelvuldig laten weten, laatst per brief d.d. 19 oktober 2020 (onze zienswijze op 
het Regionaal beleidsplan). Dit laten we u hierbij nogmaals weten.

We zijn teleurgesteld dat u landelijk pleit voor een bestuurlijke fusie
Tot onze spijt constateren we dat u, op eigen houtje, op landelijk niveau pleit voor een volledige 
bestuurlijke fusie. Op 26 juni 2020 heeft u een gesprek gevoerd met de leden van de landelijke 
evaluatiecommissie en hebt u de noodzaak / wens tot fusie uitgesproken en het verzoek gedaan om 
de aanwezige wettelijke belemmeringen op te heffen. Op 8 juli 2020 heeft u een notitie verzonden 
naar de evaluatiecommissie met soortgelijke inhoud. U heeft hier duidelijk niet namens gemeente 
Noordoostpolder gesproken en geschreven.

Wel samenwerken, geen fusie
De gemeenteraad van Noordoostpolder is voorstander van continuering van de ambtelijke 
samenwerking met Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek. We zijn tegenstander van een bestuurlijke 
fusie. Met uw eigenstandig handelen op landelijk niveau, heeft u gehandeld tegen de uitdrukkelijk 
uitgesproken wens van onze gemeenteraad. We hebben dit middels een brief laten weten aan de 
minister van Justitie en Veiligheid. We verzoeken u nogmaals zich te onthouden van een opmaat naar 
een bestuurlijke fusie, zonder voorafgaande raadsbesluitvorming. Het primaat ligt bij de 
gemeenteraad.

Contactgegevens
Voor een toelichting op deze brief kunt u contact opnemen met onze raadsrapporteurs voor de 
Veiligheidsregio Flevoland, gemeenteraadsleden mr.drs. S. (Sjoerd) de Boer, 06 40058948 en ir. 
F.P.J. (Frans) van Erp, 06 29023501.

Samen werken we aan het vervolgtraject op de evaluatie van de wet Veiligheidsregio’s, met het 
ministerie en andere partners. Ons doel is om het goede te behouden en de veranderingen gericht op 
een goed en duurzaam stelsel voor crisisbeheersing en brandweerzorg, met het beste maatwerk voor 
Noordoostpolder, te realiseren.

Graag ontvangen we uw schriftelijke reactie op deze brief.



Met vriendelijke groet,

namens de gemeenteraad,

de griffier,                     de voorzitter,
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