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Emmeloord, 4 december 2012. 

 

Onderwerp 

Traject standpuntbepaling provinciale herindeling. 

 

Voorgenomen besluit 

1. Een traject starten om te komen tot standpuntbepaling door de gemeenteraad over  

    bestuurlijke herindeling op provinciaal niveau. 

2. Dit traject projectmatig aanpakken in samenwerking met de gemeente Urk en  

    daarbij vanuit de raad een rol in de projectstuurgroep invullen. 

3. Voor het traject, naast interne capaciteit, een werkbudget van € 20.000 beschikbaar  

    stellen en daartoe de 5e wijziging van de programmabegroting 2013 vaststellen. 

 

Advies raadscommissie 

De raadscommissie BFE heeft (in meerderheid) om een voorstel in deze lijn verzocht. 

 

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 Felvoland. Voor Noordoostpolder 

(waaronder Urk) wordt open gelaten of het bij die Randstadprovincie moet worden 

ingedeeld. Dit geeft ruimte om zelf positie te kiezen. 

 

In uw gemeenteraad is al eerder discussie gevoerd over onze positionering, wat onder 

andere blijkt uit een door PvvP en ONS ingediende motie over soortgelijke plannen van 

het vorige kabinet. 

 

Tijdens een recente discussie in de commissie BFE op 26 november bleek dat er bij uw 

raad breed draagvlak bestaat om onze stem te laten horen richting de andere 

overheidslagen over onze wensen met betrekking tot toekomstige provinciale 

herindelingsplannen. In meerderheid opteert u voor een besluitvormingstraject samen 

met de gemeente Urk, uitgaand van eigen ambtelijke advieskracht met beperkte externe 

ondersteuning. U wenst dit traject op projectmatige wijze op te pakken, waarbij u voor 

de raad een directe betrokkenheid (“begeleidingsgroep”) ziet. 

 

Doelstelling 

Vormgeven van een traject om te komen tot standpuntbepaling met betrekking tot 

(eventuele) toekomstige provinciale herindeling. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Een traject starten om te komen tot standpuntbepaling door de gemeenteraad over  

    bestuurlijke herindeling op provinciaal niveau. 

2. Dit traject projectmatig aan te pakken in samenwerking met de gemeente Urk en  

    daarbij vanuit de raad een rol in de projectstuurgroep in te vullen. 

3. Voor het traject, naast interne capaciteit, een werkbudget van € 20.000 beschikbaar  

    te stellen en daartoe de 5e wijziging van de programmabegroting 2013 vast te stellen. 
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Argumenten 

1. Er wordt in het regeerakkoord een kans geboden om invloed uit te oefenen op 

toekomstige besluitvorming over provinciale herindeling. Het is belangrijk om deze 

invloed maximaal te benutten. Daarbij is vermoedelijk informele en deskundige inbreng 

belangrijker dan formele, maar uiteraard zal ook worden nagegaan wat de formele 

positie van gemeenten is bij provinciale herindelingen. 

2. Het is van belang te starten met de vorming van een stuurgroep, waarin een 

vertegenwoordiging uit uw gemeenteraad zal deelnemen, zodat directe betrokkenheid 

vanuit uw raad gerealiseerd wordt. Ook de gemeenteraad van Urk zal gevraagd worden 

deel te nemen. 

3. Het college zal de nodige ambtelijke capaciteit vrij (laten) maken ten behoeve van het 

traject. Tijdens het traject zal naar verwachting externe ondersteuning nodig zijn, die u 

beperkt wenst in te zetten. Om vertraging tijdens het traject te voorkomen wordt 

voorgesteld hiervoor op voorhand een budget van € 20.000 vrij te maken zodat dit zo 

nodig direct beschikbaar is. 

 

Kanttekeningen 

1. Bij het bepalen van een standpunt spelen vele aspecten (mogelijk) een rol. Deze 

zullen onderwerp van gesprek zijn in de stuurgroep van het project. Als uitgangspunt zal 

de indeling “bestuurlijk-ruimtelijk-sociaal-economisch” worden gehanteerd. In de sociale 

component zal ook aandacht dienen te zijn voor historisch-culturele aspecten 

(“identiteit”), want dit traject is niet (alleen) een technische exercitie. 

2. Het handboek projectmatig werken kent de term “stuurgroep” voor de aansturing van 

projecten, in afwijking van de term begeleidingsgroep die in uw commissiedebat werd 

gehanteerd. De stuurgroep zal in dit geval dus bestaan uit een raadsvertegenwoordiging 

(van Noordoostpolder en desgewenst Urk), desgewenst een collegevertegenwoordiging 

(portefeuillehouders van Noordoostpolder en Urk) en een ambtelijk opdrachtgever 

(directeur Projecten) en opdrachtnemer (manager Ruimte, dit is de projectleider). Het is 

van belang voor de bestuurbaarheid van het project om uw afvaardiging vanuit de raad 

te beperken. De projectleider stuurt de projectgroep aan (dit zal een aantal medewerkers 

zijn uit de gemeente(n) die inhoudelijke lijnen uitwerkt, mogelijk ondersteund door 

externe deskundigheid waar nodig) en rapporteert aan de ambtelijk opdrachtgever. De 

opdrachtgever is dus eerste aanspreekpunt voor andere leden van de stuurgroep. 

3. Er is als gevolg van de lopende bezuinigingsoperaties zeer beperkt ruimte in de 

begroting 2013 voor nieuwe activiteiten. Het inzetten van € 20.000 voor dit traject legt 

een beslag op het (al zeer beperkte) begrotingsbudget onvoorziene uitgaven, onderdeel 

incidenteel (dekking). In dit budget en ook in de planning is op dit moment nog geen 

rekening gehouden met het inzetten van inspraakprocedures of een referendum. Dit zal 

bij de opzet van het project dus nog specifieke afweging vragen. 

 

Planning/uitvoering 

Parallel aan uw besluitvormingsproces zal ambtelijk een startnotitie voor een project 

worden opgesteld. Na instelling van de stuurgroep, in overleg met uw raad en na 

afstemming met de gemeente Urk, zou een formeel projectplan moeten worden 

opgesteld uiterlijk eind januari.  

Het resulterende projectplan zou vervolgens uitgevoerd moeten worden in februari-april, 

waarna de bestuurlijke besluitvormingsprocedure zou kunnen plaatsvinden in de 

raadsvergadering(en) van juni 2013.  

Dit is uiteraard een indicatieve planning, die afhankelijk is van het tempo van instelling 

van de stuurgroep en de uiteindelijk in het projectplan op te nemen planning van 

uitvoering van werkzaamheden. 
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Bijlagen 

Geen 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : A. van der Werff 

Steller : dhr. I.J.W. Valk; 32 51; i.valk@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 202,  

no. 18298-1; 

 

gelet op de discussie in de commissie BFE d.d. 26 november 2012 naar aanleiding van 

het recent door het kabinet Rutte II ingezette Regeerakkoord; 

 

 

B E S L U I T: 

 

1. Een traject te starten om te komen tot standpuntbepaling door de gemeenteraad over  

    bestuurlijke herindeling op provinciaal niveau. 

2. Dit traject projectmatig aan te pakken in samenwerking met de gemeente Urk en  

    daarbij vanuit de raad een rol in de projectstuurgroep in te vullen. 

3. Voor het traject, naast interne capaciteit, een werkbudget van € 20.000 beschikbaar  

    te stellen en daartoe de 5e wijziging van de programmabegroting 2013 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 13 december 2012. 

De griffier,             de voorzitter, 

 


