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Inleiding2.
De raad is een proces gestart om te komen tot een debat over de 
principiële keuzes in beleid waarvoor de gemeente 
Noordoostpolder voor de (middel)langere termijn staat. Daaruit 
voortvloeiend moeten structurele keuzes worden gemaakt voor 
de begrotingen vanaf het begrotingsjaar 2016. Het instrument 
van scenarioplanning is daarbij het middel om hieraan invulling 
te geven.

Proces2.1
Het scenariotraject bestaat uit de volgende fasen:

Fase 1: Trendselectie
In fase 1 zijn de belangrijkste ontwikkelingen waar de gemeente Noordoostpolder tot 
2030 mee te maken krijgt geïnventariseerd. We hebben de toekomst verkend volgens 
het model van DESTEP (demografie, economie, sociaal-cultureel, technologie, ecologie 
en politiek-institutioneel). Dit model maakt het mogelijk om op een systematische en 
uitputtende manier ontwikkelingen in kaart te brengen. Een beschrijving van de 
belangrijkste trends is opgenomen in hoofdstuk 3. 

Fase 2: Toekomstpanorama 
Op basis van het trendrapport is een zogeheten “Toekomstpanorama 2030” 
bijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst heeft op 25 november 2014 
plaatsgevonden. Doel van deze bijeenkomst was de beschreven trends te beoordelen 
op hun implicaties en zodoende de belangrijkste dilemma’s voor de toekomst van 
Noordoostpolder te selecteren. Een beschrijving hiervan is opgenomen in hoofdstuk 4.

Fase 3: Scenariobouw
De uitkomsten van het Toekomstpanorama zijn gebruikt om de zogenaamde 
kerndilemma’s te selecteren en op basis hiervan vier basisscenario’s uit te werken. De 
basisscenario’s geven een beeld van 2030 op basis van de gekozen kerndilemma’s. 
Deze beschrijving is op 9 februari met de werkgroep van de commissie BFE 
besproken, waarna een volwaardige beschrijving van de vier gekozen scenario’s is 
gemaakt. In hoofdstuk 5 is beschreven hoe deze scenario’s tot stand zijn gekomen. 

Deze uitgewerkte beschrijvingen worden in week 10 en 11 voorgelegd aan MT, college 
en (opnieuw) raadswerkgroep, waarna een definitief voorstel in de RTG van 13 april 
zal worden besproken.

Fase 4: Samenstellen bezuinigingspakketten 
In deze stap wordt per scenario een bezuinigingspakket samengesteld. In een 
interactieve bijeenkomst stelt de commissie inwoners, bedrijven en 
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in staat om te reageren op 
de pakketten en zelf suggesties aan te dragen. Parallel aan de bijeenkomst willen we 
een burgerenquête uitzetten onder de bevolking om zo een zo compleet mogelijk 
beeld te krijgen.
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1 De raad hoeft geen scenario te kiezen, maar naar verwachting zullen de meeste maatregelen 
wel bij een van de geschetste scenario’s passen.

Fase 5: Keuze scenario met bezuinigingspakket 
In de commissie BFE worden de scenario’s met de bijbehorende bezuinigingspakketten 
besproken en vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering waarin de perspectiefnota 
2016-2019 wordt behandeld, stelt de raad uit de voorgestelde 
bezuinigingsmaatregelen1 een bezuinigingspakket vast met een hoogte van tenminste 
het dan benodigd bedrag om een structureel sluitende meerjaren begroting te kunnen 
presenteren. De besluiten uit deze vergadering worden verwerkt in de begroting 2016-
2019.
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Trendselectie3.
Een eerste stap in dit proces is het in beeld brengen van de 
belangrijkste trends en ontwikkelingen waar de gemeente 
Noordoostpolder tot 2030 mee te maken krijgt. Deze trends en 
ontwikkelingen zijn in dit hoofdstuk weergegeven.

Proces3.1
Vanuit de ambtelijke werkgroep is een eerste inventarisatie uitgevoerd van de 
belangrijkste trends en ontwikkelingen volgens het model van DESTEP (demografie, 
economie, sociaal-cultureel, technologie, ecologie en politiek-institutioneel). Dit model 
leverde een groot aantal (kleine en grote) ontwikkelingen op, die vervolgens in een 
interactieve sessie met zowel een werkgroep van de raad als het college en MT zijn 
besproken, aangevuld en verrijkt.

De uitkomsten van deze sessies zijn vervolgens met de ambtelijke werkgroep 
besproken en verwerkt.

Hoofdtrends3.2
Het bovenstaande heeft geresulteerd in een zogenaamd trendrapport. Het rapport 
beschrijft 10 onderscheiden hoofdtrends:

Ontgroening en vergrijzing: Minder jongeren en meer senioren, 1.
individualisering
Regionalisering: Groei en krimp in stad en land2.
Veranderende arbeidsmarkt: Minder vacatures en meer flexibel werken3.
Minder rijk: Afname inkomen en vermogen4.
Globalisering: Meer invloed van buitenaf5.
Connectiviteit: Altijd overal verbonden zijn en kunnen beschikken over de juiste 6.
gegevens
Politieke verschuivingen: Verschuiving verantwoordelijkheden en versnippering 7.
in politiek landschap
Doe het zelf: Minder overheid, meer burger8.
Technologie: Versnelling van innovaties en verbreding van toepassingen9.
Groen en duurzaam: Verduurzaming leefomgeving10.

Per trend is tevens aangegeven welke onderliggende trends en onzekerheden op 
mondiaal, nationaal en lokaal niveau ten grondslag liggen aan deze hoofdtrend. Het 
trendrapport is opgenomen in bijlage 1. 
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Toekomstpanorama4.
De beschreven hoofdtrends vormen de basis voor een 
zogenaamd Toekomstpanorama met het maatschappelijk 
middenveld, waarin de tien hoofdtrends zijn besproken en in 
beeld is gebracht welke implicaties en strategische uitdagingen 
deze trends hebben voor de gemeente Noordoostpolder. 

Proces4.1
Op 25 november 2014 heeft een Toekomstpanorama-bijeenkomst plaatsgevonden. 
Tijdens de avond heeft een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijk 
middenveld zich gebogen over de tien hoofdtrends en de implicaties van deze trends. 
Dit heeft negen dilemma’s opgeleverd, die begin januari aan het burgerpanel zijn 
voorgelegd. Hen is gevraagd om de twee dilemma’s te kiezen die volgens hen de 
belangrijkste zijn.

Toekomstpanorama-bijeenkomst4.2
De Toekomstpanorama-bijeenkomst heeft op 24 november 2014 plaatsgevonden. De 
bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: 
1. Inleiding van de belangrijkste trends die op Noordoostpolder afkomen 
(hoofdtrends). 
2. Benoemen van de implicaties van deze trends en daar weer de implicaties van. 
3. Benoemen van dilemma’s voor de toekomst van Noordoostpolder.

Een sfeerimpressie van de toekomstpanorama-bijeenkomst is opgenomen in bijlage 2.

Burgerpanel4.3
De negen gekozen dilemma’s uit de toekomstpanorama-bijeenkomst zijn voorgelegd 
aan het burgerpanel van de gemeente Noordoostpolder. Leden van het burgerpanel 
hebben gedurende een week de gelegenheid gehad een reactie te geven op de vraag: 
“welke van negen dilemma’s vindt u het belangrijkste?”. Van deze gelegenheid hebben 
in totaal 388 respondenten gebruik gemaakt. De resultaten van het burgerpanel zijn 
weergegeven in bijlage 3. In onderstaande tabel zijn de negen dilemma’s terug te 
vinden in volgorde van belangrijkheid volgens het burgerpanel:
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Dilemma Toelichting

Beheren of ontwikkelen?1. Richt de gemeente zich op het goed beheren van wat 
er al is in Noordoostpolder of op het investeren in 
nieuwe ontwikkelingen?

Naar buiten of naar 2.
binnen?

Richt de gemeente zich op het aantrekken van 
bedrijven en inwoners van buiten de polder, of is de 
gemeente er vooral voor eigen inwoners?

Voorzieningen centraal 3.
of decentraal?

Moet de gemeente investeren in voorzieningen in 
Emmeloord of basisvoorzieningen in de dorpen of 
enkele dorpen?

Samenwerken of fusie?4. Blijft Noordoostpolder een zelfstandige gemeente of 
wordt zij onderdeel van een groter geheel?

Landbouw of Wonen?5. Richt de gemeente zich overwegend op agrarische 
belangen of op de woon- recreatiebelangen in 
Noordoostpolder?

Springplank of vangnet?6. Stimuleert de gemeente het zelf organiserend 
vermogen van mensen of richt de gemeente zich vooral 
op hen die het op eigen kracht niet redden?

Wederdienst of re-7.
integratie?

Is er een basisinkomen voor iedereen, waar mensen 
een wederdienst en/of vrijwilligerswerk voor verrichten 
of zet de gemeente in op maximale arbeidsinzet, 
bijvoorbeeld door re-integratie?

Digitaal of persoonlijk?8. Gaat de gemeente voor gemeentelijke dienstverlening 
zoveel mogelijk digitale producten bieden of kiezen de 
gemeente voor de persoonlijke benadering?

Productie of verder 9.
bewerken?

Ligt de toekomst van de landbouw in Noordoostpolder 
in het maken en aanbieden van kant-en-klaar 
producten of in het steeds efficiënter produceren van 
gewassen?
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Scenariobouw5.
Met de uitkomsten van het Toekomstpanorama zijn vervolgens 
vier zogenaamde doelscenario’s “gebouwd”. Het gaat hier om 
een beschrijving van hoe de Noordoostpolder eruit zou kunnen 
zien gegeven de te maken keuzes.

Proces5.1
Om te komen tot vier doelscenario’s zijn allereerst twee kerndilemma’s bepaald. De 
uitslag van het burgerpanel heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Door deze twee 
kerndilemma’s tegen elkaar af te zetten, ontstaan vier scenario’s. De overige 
dilemma’s hebben vervolgens binnen elk van de scenario’s een plek gekregen.

Kerndilemma’s5.2
Uit de resultaten van het burgerpanel blijkt dat vooral de drie dilemma’s:
1. Beheren of ontwikkelen?
2. Naar buiten of naar binnen?
3. Voorzieningen centraal of decentraal?

als meest relevante kerndilemma’s zijn te benoemen. Daarbij kan beredeneerd worden 
dat de eerste twee dilemma’s als het ware in elkaars verlengde liggen: een gemeente 
die zich vooral richt op beheer is meer intern gericht, terwijl een op ontwikkeling 
gerichte gemeente ook vanzelfsprekend meer extern gericht zal zijn. Er is daarom 
voor gekozen om deze beide dilemma’s tot één kerndilemma samen te voegen. Dit 
leidt tot de keuze voor de volgende twee kerndilemma’s:

Tijdens de bespreking van de negen dilemma’s uit de Toekomstpanorama-bijeenkomst 
en de uitkomsten van het burgerpanel, bleken achter vele van de genoemde 
dilemma’s dezelfde twee kernvragen te liggen (kerndilemma’s):

Ontwikkelen/Naar buiten of Beheren/Naar binnen  1.
Belangrijk dilemma als we naar de toekomst kijken is de vraag of we er als gemeente 
vooral zijn voor onze eigen inwoners en ons richten op het zo goed mogelijk beheren 
van het bestaande of dat de gemeente zich meer richt op het aantrekken van 
bedrijven en inwoners buiten de polder en ontwikkelgericht is. 

Centraal of Decentraal 2.
Dit dilemma gaat over het schaalniveau waarop de gemeente haar taken organiseert. 
Bij Decentraal gaan we uit van het lokale niveau en organiseren we de taken zoveel 
mogelijk vanuit de wijken en dorpen naar boven. Bij Centraal is het andersom: zoveel 
mogelijk bundelen van taken in de gemeente of zelfs in de regio. 

Doelscenario’s5.3
Door bovengenoemde twee kerndilemma’s in een assenkruis tegenover elkaar te 
zetten, ontstaan vier doelscenario’s. De doelscenario’s geven een (mogelijk) 
toekomstbeeld dat ontstaat wanneer de keuzes uit de twee dilemma’s “in extreme” 
zouden worden gemaakt. 
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Overige dilemma’s5.4
Met deze vier scenario’s worden voor de eerste drie dilemma’s expliciete keuzes 
gemaakt. Vervolgens is gekeken of de overige dilemma’s ook (beredeneerd) een plek 
kunnen krijgen in de vier scenario’s. In onderstaand schema is daarom weergegeven 
hoe de keuzes op de overige dilemma’s zijn verwerkt in de vier 
scenariobeschrijvingen. 

Dit zogenaamde morfologisch schema laat van elk scenario zien welke keuzes in elk 
van de vier scenario’s wordt gemaakt. Het dilemma “Productie of verder bewerken” is 
niet in het schema terug te vinden, voornamelijk omdat deze niet zozeer als keuze is 
te beschouwen, maar veel meer als een “autonome ontwikkeling”.
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Bijlage 1. Trendrapport
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Bijlage 2. Sfeerimpressie 
Toekomstpanorama-bijeenkomst
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Bijlage 3. Uitkomsten burgerpanel


