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Resultaten enquête provinciale herindeling 
 
Gemeente Noordoostpolder heeft haar inwoners gevraagd mee te denken over het 
kabinetsvoorstel om provincies samen te voegen. Eén van de manieren waarop dit is 
gebeurd, is via een online-enquête. 2556 willekeurig gekozen inwoners zijn hiervoor 
benaderd. Dit heeft 755 bruikbare reacties opgeleverd, een respons van 28%. Daarnaast 
heeft de gemeente een vrij toegankelijke vragenlijst op haar website gezet. Dit leverde 
nog eens 364 bruikbare reacties op. De respondenten zijn een goede afspiegeling van 
alle inwoners van de gemeente. 
Aan de inwoners zijn vragen voorgelegd over het samenvoegen van provincies, hun 
verbondenheid met Flevoland en de mogelijkheid dat Noordoostpolder onder landsdelen 
west, oost of noord gaat vallen. Hierbij is gevraagd op welke gronden zijn hun mening 
baseren. Tot slot hebben zij de gelegenheid gekregen nog een opmerking te maken of 
vraag te stellen. De antwoorden op deze vragen worden hieronder gepresenteerd. 
 
Kabinetsplan tot samenvoegen provincies 
Allereerst hebben de inwoners aangegeven hoe zij aankijken tegen de kabinetsplannen 
om provincies samen te voegen. Tweederde van de inwoners vindt dit (zeer) negatief 
(figuur 1). De gemiddelde waardering van de inwoners is ongeveer 2,1 op een schaal van 
1 tot 5, oftewel negatief.1 
 
Figuur 1. Samenvoegen provincies 
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Verbondenheid met Flevoland 
Figuur 2 laat zien dat de inwoners van Noordoostpolder zich zwak noch sterk verbonden 
voelen met provincie Flevoland (3,0 tot 3,3). Ongeveer 43% voelt zich (zeer) sterk 
verbonden met de provincie, terwijl 30% zich (zeer) zwak verbonden voelt. 
 

                                           
1 Antwoorden konden gegeven worden op een vijfpuntsschaal waarbij een 1 zeer negatief 
is en een 5 zeer positief. Het gemiddelde antwoord op de eerste vraag is 2,1 voor de 
respondenten uit de steekproef. Op basis hiervan is een betrouwbaarheidsinterval 
berekend, met 99,9% zekerheid. Dit interval is een waardering tussen 2,0 en 2,3. 
Ditzelfde is ook gedaan voor de overige vragen uit de enquete. 
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Figuur 2. Verbondenheid met Flevoland 
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Landsdelen 
Aan de inwoners is gevraagd hoe zij er tegen aankijken om onderdeel te zijn van 
landsdeel west, landsdeel oost en landsdeel noord. Deze 3 landsdelen zijn aan hen 
voorgelegd, omdat dit, geografisch gezien, drie reële opties zijn. Aansluitend is gevraagd 
welke van de 3 landsdelen hun voorkeur heeft.  
 
In figuur 3 is te zien dat de inwoners van Noordoostpolder gemiddeld zeer negatief (1,5 – 
1,7) oordelen over de mogelijkheid om onder landsdeel west te vallen. Slechts 10% van 
de inwoners is (zeer) positief over dit idee. 
 
Figuur 3. Stel Noordoostpolder valt onder landsdeel west. Hoe beoordeelt u dit? 
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Ongeveer tweederde van de inwoners is (zeer) positief over de mogelijkheid om 
onderdeel uit te maken van landsdeel oost (figuur 4). Onder de inwoners die mee hebben 
gedaan met de openbare vragenlijst is dit zelfs drie kwart. De gemiddelde beoordeling 
van dit idee is dan ook positief (3,6 – 3,9). 
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Figuur 4. Stel Noordoostpolder valt onder landsdeel oost. Hoe beoordeelt u dit? 
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Met betrekking tot landsdeel noord zijn de meningen meer verdeeld (figuur 5). Ongeveer 
twee vijfde van de inwoners staat (zeer) positief tegenover dit idee, terwijl een derde het 
(zeer) negatief vindt. Dit levert een neutrale gemiddelde beoordeling op (2,8 – 3,1). 
 
Figuur 5. Stel Noordoostpolder valt onder landsdeel noord. Hoe beoordeelt u dit? 
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Figuur zes laat zien dat landsdeel oost de meeste voorkeur geniet (65%). Dit is in lijn 
met de antwoorden op eerdere vragen (figuur 3 t/m figuur 5). Een kwart van de 
inwoners heeft voorkeur voor landsdeel noord, terwijl 10% het liefst onder landsdeel 
west valt. 
 
Belangrijke thema’s 
De inwoners is gevraagd welke thema’s voor hen een belangrijke rol spelen bij het 
bepalen van hun voorkeur. Zij konden hier maximaal 3 thema’s noemen. Over het 
algemene geldt dat sociale (52%), culturele (mentaliteit; 46%) en economische 
(werkgelegenheid; 46%) thema’s een grote rol spelen (figuur 7). Als gekeken wordt naar 
de relatie tussen de thema’s en de voorkeur voor een bepaald landsdeel zijn er echter 
duidelijke verschillen.  
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Figuur 6. Voorkeur voor landsdeel, in % 
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De inwoners die een voorkeur hebben voor landsdeel west hebben in hun overweging 
met name de thema’s economie en financiën meegewogen. Sociaal, cultuur en natuur 
worden door hen minder belangrijk gevonden. 
 
Met betrekking tot landsdeel oost geldt juist dat de thema’s sociaal en cultuur zwaarder 
meewegen dan financiën en economie. Hoewel die laatste ook vaak wordt genoemd. 
Voor de inwoners die voorkeur hebben voor landsdeel noord speelt natuur een 
belangrijke rol. Na het thema sociaal, is deze het vaakst genoemd. 
 
Figuur 7. Belangrijke thema’s bij bepalen voorkeur, naar voorkeur in % 
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Overige vragen en opmerkingen 
Ten slotte hebben de inwoners de gelegenheid gekregen nog een opmerking te plaatsen 
of een vraag te stellen over het onderwerp. 172 respondenten hebben hier gebruik van 
gemaakt. Hun reacties staan in de bijlage.
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Bijlage overige vragen en opmerkingen 
 
- argumentatie provinciale herindeling van minister erg zwak. - uitvoering in deze vorm is slechts samenvoegen 
van bestaande provincies. - besparing kosten vermoedelijk illusie - eigenheid, cultuur en centra van provincies 
worden genegeerd. 

"West is een brug te ver". In de verstedelijke   gebieden in het westen zal de Noordoostpolder geen enkele 
belangrijke rol kunnen vervullen. Naast grote steden in het westen zal Emmeloord niet de tiende of elfde viool 
kunnen spelen. Sterker nog Emmeloord krijgt geen enkele viool. Misschien nog een blokfluitje. Flevoland 
(Lelystad) heeft ons voormalige ziekenhuis leeggeroofd, heeft ons middelbaar landbouwonderwijs naar zich 
toegetrokken en gunde ons ook de spoorlijn naar Heerenveen en Groningen niet. Wie reikten ons wel de hand: 
Het Antonius ziekenhuis (zorg) en de Friese poort( middelbaar onderwijs). Beide instellingen uit Sneek. 
Leerlingen komen hier vanuit Overijssel( Vollenhove, Blokzijl en Kuinre. Nauwelijks leerlingen  vanuit 
Flevoland.Nu de mogelijkheid voor de Noordoostpolder( wat een gedateerde naam) een betere keus te maken. 
Bij een indeling bij Oost of Noord zijn de onderlinge afstanden op vele terreinen minder groot en biedt daardoor 
meer kansen voor goed en werkelijk overle 

1. Op onderwijsterein: Friese Poort met Sneek, Zuydezee College met Lemmer --> Noord 2. Ziekenhuis met 
Sneek --> Noord 3. Flecoboys in zaken met Heerenveen --> Noord 4. NOP is wel erg snel de problematische 
'samenwerking' met Zwolle vergeten lijkt het wel. Dus mijn conclusie:  1e keus Houden zoals het is, Tweede 
keus: De regio waar NOP de meeste connecties me heeft: Noord 3. een hele tijd nets 4. Regio Oost ne tZwolle 
als hoofstad die de blik richting Twentestad heeft en ons met de kont aankijkt. 

a.ub. geen randstadprovincie 

Absoluut geen samengang met randstedelijke provincies! 

Absoluut niet bij west, Noord ook liever niet (past niet vanwege de sterke eigen identiteit van Friesland) Er is 
maar 1 optie voor de NOP, Oost (met name Overijssel). Het herindelen van de provincies/gemeenten is op zich 
een goed idee, Flevoland is een mislukt project. 

afweging moeilijk-geen zicht op economisch voor-of nadeel 

Als 5 landsdelen efficienter zijn dan 12 provincies door schaalvergroting, waarom is dan 1 landsdeel niet nog 
efficienter? 
Als de provincies worden opgedeeld krijgen we een log orgaan waar ik op tegen ben. 

Als het toch moet dan bij voorkeur naar Oost. 

Als Lelystad of Almere opgeheven worden, wie zorgt dan voor de noordoostpolder? Zwolle was vroeger onze 
provincie, dus die ervaring hebben wij al. De de deputeerden kwamen ons wel opzoeken. Op economisch gebied 
zijn er al sterke banden. Op mentaal gebied waren er altijd verschillen met Lelystad en Almere. 

Als wij als soevereine landen kunnen samenwerken in Europa kunnen we dat zeker ook als provincies en 
gemeentes binnen Nederland. De provincies zijn een historisch gegeven wat nog steeds leeft, de herindeling 
slaat nergens op. We kunnen Nederland afschaffen en onderdeel worden van een EU van regio's, dat spaart pas 
geld! 
als wij bij west zouden komen zitten wij in een hele slechte positie t.o.v. de rest  in een vergeten hoek mijn inziens 

Als wij het provinciehuis inleveren,en Randstedelingen worden, dan svp een treinverbinding  naar Lelystad en 
naar Heerenveen. Adequate infrastructuur is een voorwaarde  Alleen dan horen we erbij.. 

Als wij ons moeten aan aansluiten aan een landsdeel. Waar ik niet mee eens ben. Dan heb ik liever dan wij 
moeten ons aansluiten aan landsdeel oost. Wij moeten niet gaan mengen met steden als Amsterdam. Zwolle en  
Kampen zijn veel beter voor ons. Als je kijkt naar sociale vlak en cultureel. 

ben geboren in het oosten (twente) 

berekbaarheid speelt ook een rol we kunnen. gemakkelijk Groningenen Friesland-(Leeuwarden -Groningen 
)bereiken ook met openbaar vervoer. Dit speelt ook bij hogeronderwijs en een rol   -academische ziekenhuizen 
enz 
Beter is helemaal niet tot herindeling over te gaan 

Betere openbaar vervoersmogelijkheden. Met name een treinverbinding naar Utrecht en Amsterdam. Dus graag 
een station in de Noordoostpolder! 

betrokkenheid bij het "oud land" Overijssel of eventueel Friesland 

Bij provincie west worden wij als NOP een ondergeschoven kindje! Wij hebben niets met hun stedelijke 
problematiek. Mentaliteit en cultuur NOP-er past veel beter bij oost (of noord). 

Bij regio west worden wij de achtertuin van het westen 

bij wie we ook aansluiten we zijn altijd het kleine achteraf stukje, we kunnen beter het achteraf stukje zijn van een 
deel waar geld in omgaat dan achteraf een arm deel zitten.. 

blaas de brug maar op. buitengebied NOP heeft geen enkel draagvlak met Amsterdam 

Cultuur en structuur horen m.i. bij elkaar Ik mis dus structuur 
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dacht dat er bezuinigd moet worden in dit land.maar dat geld schijnbaar alleen voor de gewone man.NIET VOOR 
DE OVERHEID!!!!!! 

de cultuur van de provincies Utrecht en Noord Holland verschillen veels te veel met de Noord Oost Polder. Plus ik 
ben bang dat de grote steden daar teveel geld ontvangen, en dat dat geld bij ons vandaan komt. NIET DOEN 
DUS.Please Please Please, Niet doen hoor. 

De geschiedenis leert dat grenzen bepaald worden door taal, cultuur en onderlinge verbondenheid. Deze 
elementen maken dat bewoners trots zijn op de samenleving waar zij deel van uitmaken. Hierdoor bestaat 
draagvlak voor genomen besluiten. Door deze herindeling gaat een groot deel van dit draavlak verloren. 

De inwoners van deze polder hebben dezelfde mentaliteit als de noorderlingen: recht door zee, niet zeuren maar 
aanpakken en meegaan met de ontwikkelingen. grote sociale cohesie in de dorpen. 

De mensen in de Noordoostpolder zijn meer georiënteerd op Friesland en Overijssel dan op Flevoland. 

De minister heeft hiets geleerd. Het is al bewezen dat schaalvergroting absoluut niet werkt. De overheid staat dan 
nog verder van de burger af en vele openbara voorzieningen worden geconcentreerd in de grote plaatsen. Er 
blijft weinig over over de kleinere plaatsen zelfs de politie is nu al niet veel maar zal dan waarschijnlijk nog veel 
minder worden 
De N.O.P behoorde in het verleden  bij de provincie Overijssel. Dit komt het meest overeen met met landsdeel 
oost 
De Noordoostpolder behoort bij de provincie Overijsel. Vanuit het verleden is dit ook zo geweest en waarom we 
ooit naar de flevopolder zijn gegaan is voor mij een raadsel. 

De Noordoostpolder is al jarenlang genegeerd op allerlei gebied in de provincie Flevoland. We hopen dat dat nu 
een keer goed komt. 

De NOP heeft een groot glastuinbouwgebied. Als er een betere verbinding komt met Duitsland (wat beter te 
realiseren valt bij een indeling oost), dan kan daarop gereden worden i.p.v. in de file naar Aalsmeer. Dit zal de 
economische groei in de NOP ten goede komen. 

De NOP heeft toch voordat het bij Flevoland hoorde, bij Overijssel gehoord ? 

De voor en nadelen bij welk landsdeel de NOP wil horen is mij niet bekent. M.a.w wat hebben de landsdelen te 
bieden. Gevoeldmatig lijkt het mij goed dat de NOP zich afscheid van de rest van Flevoland. 

Doe zoals jaren geleden de NOP bij Overijssel dus oost. 

door de geluiden binnen de media gaat dit plan zeer waarschijnlijk toch niet door. dus wil ik pleiten voor een 
eigen provincie met de gemeenten Urk en NOP. 

Een groot landsdeel zou via een districtenstelsel aan zijn leden moeten komen en daarmee ook de leden voor de 
2e kamer. 

Financién, anders plukt het westelijke deel van de nieuwe  provincie dit deel weer leeg ( Dr. Jansenziekenhuis) 
mentaliteit westerlingen past niet in deze polder. 

Flevoland als eenheid blijven beschouwen. Landsdelen alleen interassant als dat betekent taken en geld van rijk 
naar landdeel overdragen. geen pilot maar alle landsdelen tegelijk.. Handhaven van de waterschappen als 
functionele democratie en gericht op de stroomgebieden  i.p.v. proivnciegrenzen. 

Flevoland moet blijven, is een heel apart gebied 

Flevoland was al een zeer slechte combinatie met de NOP.De keuze voor West maakt de afstand voor mij 
onmogelijk groot om nog iets bij te voelen. 

geen band met west maar wel met oost en noord. Dit is van vroeger uit al het geval. Bij west hang je er maar een 
beetje bij.Daar wordt altijd gezegt van de nop,het zijn maar boeren. 

geen provinciale herindeling. het levert niets op en kost alleen maar geld. Bouw de bestaande samenwerkingen 
tussen de landsdelen uit. Dat gebeurt nu ook al. Hier kun je wist halen. 

Gemeentelijke herindeling 

gemeentelijke herindeling voor een zo sterk mogelijke vertegenwoordiging in welke provincie/landsdeel dan ook. 
Denk aan Noordoostpolder met Dronten en Urk en dan sterk samenwerkend met Kampen/Ijsselmuiden. Sterke 
tuinbouw, aardappel en vishoofdstad van de wereld. Naam? Ijsselmond? 

Gevoelsmatig 

Gezien de "aard en instelling' van de bevolking denk ik dat de NOP het beste past bij die van de bevolking in 
Noord NL. 
Goed als er middels de provinciale herindeling iets wordt bezuinigd op het provinciale bestuur.   Alleen vind ik het 
wel belangrijk dat er oog blijft voor de inwoners van de Noordoostpolder en dat gaat volgens mij het best als de 
gemeente aansluit bij de provincie Overijssel (en wellicht provincie Gelderland). 

herindelen is uiteindelijk duurder voor de inwoners. Denkt maar aan o.a. herindeling zorg, UWV, waterschap 
Bibliotheek, vervoer en mentaliteit.  Wederom zal de NOP te klein zijn dat men naar "deze polderbewoners" zal 
luisteren. Hebben we dat al niet eerder meegemaakt?  Afbraak van het Flevolanders gevoel, afbraak van de 
pioniersgedachten, identiteit, enz. 
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het blijft altijd een cyclus, grotere gebieden ivm meer centraal aansturen en daarna weer kleinere gebieden ivm 
betere directe sturing. 

Het grootste deel van het landsdeel West is zeer stedelijk. De Noordoostpolder is dat niet, waardoor in de 
Noordoostpolder hele andere dingen spelen als in een stedelijke omgeving. De Noordoostpolder is daardoor 
beter te vergelijken met het Oosterlijke landsdeel. De problemen en dingen die daar spelen zullen ook meer met 
de Noordoostpolder overeenkomen. 

Het heet niet voor niets,Noordoostpolder. 

het is allemaal leuk en aardig, maar eigenlijk heb ik geen flauw idee wat de gevolgen zijn voor ons als we bij 1 
van de 3 landsdelen worden gevoegd... het is volgens mij nog een gevoelskwestie, maar er zullen toch ook 
positieve en negatieve effecten zijn die nog helemaal niet belicht zijn... 

het is duidelijk 

Het is moeilijk kiezen wanneer de overheid nog niet duidelijk heeft uiteengezet wat de voordelen zijn van deze 
schaalvergroting. Dat moet eigenlijk eerst gebeuren voordat wij een enquete voldoende geinformeerd kunnen 
invullen 
Het is raadzaam alvorens een enquette te houden eerst aan te geven wat de achtergronden zijn om tot herdeling 
over te gaan. Reden kunnen zijn: effeciënter werken (zie reorganisatie tot één nationale politie) kostenbesparend 
(minder uitvoerende niveau's) 

Het kan geen kwaad om de aanwezigheid van deze vragenlijst breed te communiceren, bijvoorbeeld in de lokale 
pers en Omroep Flevoland. 

Het leven in de Noordoostpolder is meer te vergelijken met Landsdeel Oost als met Landsdeel West, omdat 
Landsdeel West veel stedelijker is en er daar andere zaken aan de orde zijn als in een meer landelijke omgeving. 
Dit geld voor allerlei thema's. 

het maakt niet uit want bij alle drie lands delen zitten we aan het voeten eind 

Het Oosten is al helemaal CDA  Het Noorden is ook gelukkig veel PvdA 

Het ware nog beter om de provinciale bestuurslaag op te heffen. Een groot deel van deze taken kunnen het beste 
door de gemeente die het dichtst bij de bevolking staat, worden uitgevoerd. Dat past dan ook in de filosofie om de 
gemeenten te vergroten. 

het westen is kijken naar de toekomst zowel financieel als het punt zorg voor de burger,  aansluiten bij overijssel 
of friesland is ergens bij aan komen of toegevoegd worden bij ....en het zal nooit eigen worden. 

Het zou m.i. zeer positief uitvallen als de NOP weer aansluiting kan zoeken met de regio Kampen/Zwolle. Qua 
infrastructuur (de n50), zorg (Mc-groep-Isala) en economie (as Kampen/Emmeloord). Ook de samenwerking mbt. 
natuur (we zitten vast aan het oude land) zal positief zijn. 

hierbij , wil ik zeggen: zoals het nu is,want we zijn niet voor niks Flevolanders,daar zij we trots op.En daar hebben 
we ook voor gestreden om een eigen provincie te hebben. 

Ik ben bang dat ,als  de  Noordoostpolder ingelijfd wordt bij West, wij het afvoerputje van het landsdeel worden, 
waar niet in zal worden geïnvesteerd. Nu worden wij al overal buiten gehouden. Dat zal alleen maar erger 
worden. Daarnaast komen we nog veel verder van de overheid af te staan als burger. 

ik ben er tegen om bij west te horen 

Ik ben tegen samenvoeging, maar om dit te kunnen invullen moest ik een rondje aankruisen, het is willekeurig 
oost geworden, waar ik dus óók op tegen ben. Laat de provincies blijven zoals ze zijn en ga niet een hobby van 
wéér een minister uitvoeren. Over 5 of 10 jaar blijkt al dat geld voor niets te zijn uitgegeven en wordt het weer 
teruggeschroefd wat óók weer geld zal gaan kosten. Wat wordt er toch  steeds veel geld aan waanzinnige 
projecten, dure onderzoeken, nog duurdere rapporten en onnuttige zaken verspild. Besteedt dit geld aan de zorg, 
onderwijs, ouderenzorg, gehandicaptenzorg enz. enz. Lipkje Schat 

Ik ben tegen verdere bestuurlijke schaalvergroting. Dat werkt bureaucratie in de hand. 

Ik ben zeer tegen de herindeling met deel west. Het komt op mij over alsof de Noordoostpolder hoort bij de 
stedelijke gemeenten. Voor mijn gevoel zal de aantrekkelijkheid van de Noordoostpolder meer achteruit gaan 
zodra wij bij de grote steden van het westen horen. Ik denk dat veiligheid en sociale controle in het gedrang 
komen. Mijn voorkeur gaat uit naar een herindeling met het oosten. 

ik blijf het liefst bij flevoland want zo wordt het niet beter eerder slechter en dat is een feit!!!!! 

Ik denk dat het beter is om samen te werken en van de kennis en ervaring van West gebruik te maken. Juist 
doordat de NOP zich zo sterk afzet TEGEN het Westen. Bij rondvraag gaat het over mentaliteit. Ik denk dat je 
jezelf "uit de markt prijst" door je zo sterk af te zetten. 

Ik denk niet dat al het westerse (stadse) voor onze polder bevordelijk zal zijn. 

Ik hoop dat de plannen van tafel gaan. Slechte ontwikkeling voor onze polder! 

Ik hoop dat deze plannen van het kabinet er niet toe leiden dat we bij noord Holland en Utrecht komen, we raken 
dan echt in de verdrukking! Goed dat deze vragenlijst er is! 

Ik hoop echt dat we niet bij west gaan horen!  Vragenlijst kort maar krachtig! 
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Ik hoop van ganser harte dat we NIET worden ingedeeld bij de sektie West. We zijn een landelijke gebied en ik 
denk dat onze belangen op allerlei gebied in bovengenoemde sektie niet goed zullen worden behartigd. 

ik hoop van harte dat we bij oost worden ingedeeld. 

Ik kom zelf van oorsprong uit de randstad(amersfoort). dus ik weet zelf heel goed hoe het is om in de randstad te 
leven. Ik ben bang als de noordoostpolder bij de randstad gaat horen onze polder zijn eigen ruimtelijke karakter 
gaat verliezen . ook de mentaliteit is totaal anders in de randstad. ook als je kijkt naar de geschiedenis van de 
noordoostpolder is het veel vanzelfsprekender als de noordoostpolder ingedeeld zou worden bij overijssel. 

Ik mis de vraag, laat het blijven zoals het is 

Ik vind de communicatie over deze website en over de informatie avonden heel slecht. De flyer die op deze 
website te downloaden is, is niet bij ons in de brievenbus terecht gekomen en ik heb hem ook nog nergens in de 
polder gezien. In de dorpen is geen informatie verstrekt over de bijeenkomsten. Ik weet zeker dat een heleboel 
mensen deze informatie al zien als de bijeenkomsten al geweest zijn. 

Ik vind de Noordoostpolder niet passen bij de Randstad en zeker niet bij het Oosten van het land. 

Ik vind deze hele herindeling niet goed,, de afstand tussen bestuur en bewoner is te ver. 

Ik vind het fijn om op deze manier mijn mening te mogen uiten. Dank u wel. 

Ik voel me niet bij Flevoland betrokken maar wel bij de NOP! 

Ik zie het voordeel van de nieuwe indeling niet. Mijns inziens kost het juist meer geld. b.v.Gemeentelijke 
herindelingen kosten over het algemeen ook meer geld dan dat ze opbrengen. Flevoland heeft een sterk 
agrarische cultuur van nieuw ontgonnen land(bouw) en die moet je niet uit elkaar gaan halen. 

Ik zou heel graag zien dat er een trein komt in de noord oostpolder! 

In de tijd van bezuinigingen kost een herindeling te veel geld. De werkgelegenheid, gezondheidszorg, 
openbaarvervoer en de pensioenen verdienen een betere aandacht! 

in ieder geval los van het huidige oost- en zuid-flevoland , lees :Lelystad / Almere.  Voorkeur samenvoegen met 
duisige provincie Overijssel 

indeling bij Frielsland (Noord) geeft meer zeggenschap aan NOP. Beter een grote eend in een kleine bijt dan een 
kleine eend in een grote bijt. 

indeling in oost lijkt mij logischer omdat: NOP relatief geen binding heeft met West; Oost is logischer omdat 
bijvoorbeeld er al veel afstemming is met betrekking tot onderwijs en vervoer; Noord lijkt mij mindr logisch ondat 
de (taal)cultuur een kloof geeft. 

Ja, Het gaat veel meer geld kosten. 1) waar komt een nieuw landsdeelhuis (provinciehuis)te staan?, gaat 
miljoenen kosten.2) Amsterdam heft deelraden op, te duur. 3) Er moeten deelbesturen komen anders is zo'n 
groot gebied niet te besturen, kijk maar in andere landen.4)Deze regering is het zout in de pap niet waard dus 
slechte besluitenen waarschijnlijk met een paar maanden passee. 5)N.O.P. staat voor  NIet  ONTWIKKELDE 
POLDER zal altijd het wormvormig aanhangsel van welke provincie (landsdeel)dan ook blijven, geen trein,slecht 
OV, probeer maar eens van Kraggenburg  met OV naar Kampen Zuid te komen?. Diverse wandelpaden op dijken 
6 manden gesloten voor ganzen. N.O.P. lijkt meer op   .Fred Flintstone Country. Luister niet naar deze klucht van 
deze regering. 

Jarenlang is er geprobeerd om een Flevoland gevoel te kweken onder de bewoners met een vlag, volkslied e.d. 
En nu moet dat allemaal weer terug gedraaid worden? De Flevolander wordt de eigen identiteit ontnomen! 

kostbare onzin, laat maar zo het is,kost al geld genoeg 

Krieg'n wie ok TV oost dan? 

Laat het absoluut niet bij west horen. We worden nu al overspoelt door amsterdam en almere. De west kant is 
meer voor steden en werk. Noord voor recreatie en Natuur en rust. Oost zit er weer tussen in. 

Laat Plasterk eerst uitleggen hoe er bezuinigd wordt en wat de bezuiniging onze gemeentemoplevert.  Vrag ook 
wat alle schaalvergrotingen-door PvdA ers ingesteld-ons land gebracht hebben. 

Landsdeel West mist nog de Markerwaard want die hebben we nodig voor betere verbindingen. Daarnaast natuur 
en economie te versterken daarmee. Alleen water aldaar pleit tegen landsdeel West voor de NOP en Urk. 
Landsdeel Noord zou ik nog willen uitbreiden met Noordwest Overijssel  zodat Meppel beter ondersteund kan 
worden met zijn hoofdvaarweg toegang. 

Laten we samen knokken om verbonden te blijven met Oost of Noord Nederland 

Laten zoals het is. 

leefsfeer in de polder is heel anders dan in het westen 

liefsts kleinschalig voorkeur oost het mag wel groter worden bestuurlijk en naar de basis zeer goede overleg 
groepen 
liever Flevoland blijven. Jammer dat alles zo groot moet. Finantiele Voordeel is nog mijn Twijfel? 

maak eens aantoonbaar hoeveel kosten er bespaart worden, en deze begroting dan ook naleven. Het verleden 
heeft geleerd dat fusies niet tot besparingen leidt 

Maak er meteen 1 provincie van dus heel nederland 1 provincie. Dat scheelt heel veel werk bouwen en praten en 
GELD 
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Mijn opmerking is dat de kamer niet wijs is om nederland te gaan opdelen Hier door komt er een grotere 
werkloosheid van bestuurders die allemaal op wachtgeld komen waardoor er nog meer uitgekeerd moet worden 
dan tot nu toe. Grotere werkloosheid onder de bestuurders waardoor hoge uitkerings kosten 

mijn voorkeur gaat uit naar Flevoland Als IJsselmeer polders onderscheiden wij ons van de rest van Nederland. 
In grote delen van Flevoland heerst nog de geest van aanpakken, de pioniersgeest van onze voorouders..Maar 
als de provincie moet worden opgeheven dan onze Noordoostpolder naar Overijssel, zoals dat vroeger was. 

Mijnsinziens  is de samenstelling van de bevolking van de Noordoostpolder  geheel anders dan de bevolking van 
west nederland en voel men zich meer verwant met oost- en noordnederland 

na de opening van de Hanzelijn zijn sommige busverbindingen vanuit de NOP ook verminderd. Soms lijkt het of 
het westen denkt dat er na de Ketelbrug geen mensen meer wonen. 

Niet aan beginnen de herindeling van Nederland! 

Niet afhankelijk laten zijnnvan Urk. Als Urk een andere voorkeur heeft moet dat kunnen. Net als Texel zou Urk  
een "uithoek" van Westnederland kunnen zijn. 

Niets veranderen ;NOP hoort bij Flevoland en Flevoland niet !!!!!!!!! samenvoegen en zeker niet met Randstad 

Noordoostpolder beslist niet samen met het westen c.q. Noord Holland !!! 

Noordoostpolder heeft nooit echt aansluiting gekregen met de Flevopolder, die nu al veel meer op het westen 
gericht is. De Noordoostpolder is alleen maar leeg gehaald door de Flevopolder. 

noordoostpolder is apart, voel me daardoor zelfs minder met flevoland verbonden want dat lijkt net uit 
lelystad/almere te bestaan. De cultuur is in de NOP toch veel gemoedelijker! 

Noordoostpolder is een plattelandsgemeente moet niet bij de randstad horen. heel andere 
bevolkingssamenstelling en andere aanpak van problemen.o.a. landbouw 

NOP is een landelijk gebied, past m.i. zeer slecht bij west, wat voor een groot deel stedelijk gebied is. 

NOP telt al niet mee bij Flevoland, laat staan bij een Randstadprovincie 

Onze omgamg met mensen is heel anders dan in het westen. Wij zijn ook meer agrarisch ingesteld dan de 
stadse ideeen. Het omgaan met mensen in je omgeving is heel anders. 

Onze poldermentaliteit pas niet bij het Westen van het land. Grote provincies worden onoverzichtelijk. 

Op dit moment heb ik geen inzicht in de consequenties van de toedeling tot een van de landsdelen. 
Gevoelsmatig: NOP moet oppassen dat het niet 'ondergesneeuwd' wordt door de andere landsdelen. 

op het platteland is het leven en de omgang met elkaar gemoedelijker dan in het westen van het land 

Opmerking: Wat heeft de provincie Flevoland de Noordoostpolder nu gebracht. Immers de Noordoostpolder wordt 
gezien als een aanhangsel van de provincie aan de overzijde van de ketelbrug en wordt door de Provincie 
nauwelijks voor vol aangezien. Let wel: opstelling van de Provincie in de ziekenhuiskwestie, opstelling van de 
Provincie in de Zuiderzeelijn. Bij de Provincie Flevoland is maar één ding wat telt: Almere!!!! Daar worden de 
meeste gelden naar toe gesluisd die eerder voor andere projecten waren gereserveerd. 

Overijssel is van oorsprong het meest betrokken geweest bij de Noordoostpolder  in Kampen werd alles geregeld 

Plannen van de minister zijn nog niet erg doordacht; visie op totale bestuurlijke herindeling Nederland ontbreekt; 
rekening me houden(gezien bestuurlijke tegenwind) dat uiteindelijk alleen Almere/Lelystad naar West gaan , dan 
is verstandig dat NOP, Dronten en Zeewolde naar Gelderland gaan. 

Pr.Flevoland bestaat aleen maar uit Almere en Lelystad, de rest hangt er maar een beetje bij. 

Provincie Flevoland moet Provincie Flevoland blijven. 

Richting oost is een emotionele keus,versterkt door de sector land en tuinbouw  en die richting is begrijpelijk maar 
veel te eng en krampachtig gekozen. 

Sinds haar bestaan hoorde de Noordoost-polder bij de provincie Overijssel .  Dit was van een vanzelfsprekende 
aard .  Bij deze provincie moet de N.O.P. zich weer aansluiten , anders zal het "emotioneel" altijd het "vijfde wiel 
aan de wagen blijven ! 

slecht idee om dit te gaan doen, want de ene wet zegt je moet werken en de andere wet zegt bezuinigen, door de 
provincie's te herindelen krijg je ontslagen dus werklozen hoe meer werklozen hoe meer uitkeringen wat de 
regering MEER gaat kosten dan de bezuinigingen 

Stuurt u ons een overzicht van het totaal aantal deelnemers aandeze vragenlijst, en vermeld dan de uitkomsten. 
Wij denken dat deze transparantie echt nodig is om de politiek eenduidig zonder partij politieke belangen ons 
belang te laten nastreven. 

Vaker doen, bevolking raadplegen, denk aan de ellende met de Deelplannen. Gewone mensen hebben niet altijd 
een tunnelvisie. Zo wordt politiek weer mensenwerk. 

Vanuit de Noordoostpolder is de verbinding met West bijzonder slecht : geen trein, geen bus, niets ...  Naar 
Noord (Leeuwarden/Groningen) en Oost (Zwolle) kan je nog met een bus.  Dit gebied is een agrarisch gebied, 
met andere 'behoeften' dan regio Utrecht. 
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Verdeel de NOP in 3 stukken zodat het noordelijkdeel naar Friesland; het oostelijke deel naar Overijssel en het 
zuidwestelijke deel naar Oostelijk Flevoland gaat. Doe dit ook met Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland 

Voor een verbinding met het westen voel ik niet veel. Ik ben opgegroeid in Hilversum dus ken het gevoel : NOP, 
dat is achtergebleven gebied. Daarmee kun je geen rekening houden. Woon hier nu sinds 1965. Mijn gedachten 
zijn wel veranderd! 

Voor mij naar het zuiden tot aan de ketelbrug. Met het westen heb ik helemaal niets. Voor mij mogen ze de 
ketelbrug wel weg halen. 

voor NOP zal een indeling bij het Westen veel negatieve gevolgen hebben dus :niet  naar het Westen !!!!! 

vroeger hoorde de Noordoostpolder bij Overijssel. De afstand naar Zwolle is te overzien en de poldermentaliteit 
past beter bij Overijssel dan bij de randsteden. 

vroeger ook bij Overijssel 

vroeger was de noordoostpolder ook al bij overijsel doen was het goed 

Waarom gaan wij niet terug naar het model van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden? Voeg 
Noord- en Zuid-Holland weer samen en laat de rest met rust. De Noordoostpolder hoort overduidelijk bij 
Overijssel. Een deel van de polder is al in Overijssel gelegen. Het land aan de oostzijde van de Uiterdijkenweg. 

waarom moet je iets veranderen wat al goed gaat en kun je niet wat beters doen met het geld wat al deze 
onderzoeken kosten het weer een speeltje van een minister daar hebben we er al genoeg van gehad 

waarom moeten we denken langs de historische provinciegrenzen, denken langs anders bepaalde grenzen lijkt 
mij meer opportuun 

Waarom ontbreekt de vraag of je niet vindt dat Flevoland Flevoland moet blijven, een zelfstandige provincie, 
zoals ook de gemeenteraad heeft uitgesproken? 

Waarom willen ze de NOP bij West doen? 

Waaron niet heel kort samengevat het standpnt vd overheid t.a.v. deze herindeling voorafgaand aan deze 
enquéte weergegeven? 

wanneer krijg ik antwoord? 

Wat mij betreft hoef het niet en zeker niet met west 

Wat ons betreft gaat de Noordoostpolder naar landsdeel oost.Oost-en zuidelijk Flevoland naar landsdeel west. 

wat zijn de vordelen   en wat zijn de nadelen 

We hadden gewoon bij Overlijssel moeten blijven. 

We hadden liever gezien ,dat het blijft zoals het is! 

we hebben met het oosten de beste contacten,almere groeit en wij krijgen nul komma niks 

we hebben noooit echt bij flevoland gehoord , het hield met  t nieuws al op  bij de ketelbrug.vroeger hoorden we  
bij  overijssel  dat had zo moeten blijven,ik ben   qua gevoel , cultuur enz  nu meer geneigd  te zegge  ik ga voor 
noord 
We zijn een landelijk gebied,heerst een andere mentaliteit. 

West ziet ons als een stel boeren, en wij zijn bang dat al ons geld naar de grote steden gaat en dat wij het 
ondergeschoven kindje worden. Onze mentaliteit en die van steden is heeeel anders past totaal niet bij elkaar. 

Wij hebben al eens  het opheffen van de provincie Flevoland tegen kunnen houden.Het lijkt mij het beste om dit 
nog eens te doen. Wij hebben Flevoland met eigen inzet opgebouwd dit moeten we niet zo maar opgeven. Veel 
wijsheid bij uw besluit 

Wij hebben een hele andere mentaliteit als het westen. Wij denken ook dat wij als wij bij het westen gaan horen 
financieel dingen op moeten gaan lossen. Wij horen bij Noord of bij Oost maar één ding is zeker niet bij west. 

Wij passen beter bij het Noorden dan bij het westen . Dit gezien de andere mentaliteit die er in het westen heerst. 
Nu is het al zo dat we binnen Flevoland als NOP er bij hangen. 

Wij spreken de zelfde taal als in het noorden! 

wij willen niet bij de randstad als Noord-Oostpolder 

Wij zagen graag de Noordoostpolder ingedeeld bij landsdeel Oost en Oostelijk en Zuidelijk Flevoland bij 
landsdeel west. 

Wij zijn in alles gericht op Friesland en de kop van Overijssel. Wat mij betreft mogen ook alle prov. worden 
opgeheven en gemeentes meer gaan samenwerken. Waterschappen halveren, bestuurlijke laag opheffen en 
dijkgraaf + handen aan de dijk mensen (autonoome binnen gem.)hebben de kennis en kunde 

Wij zijn vanouds meer verbonden met OOst en Noord dan met de randstad. 

Wij zouden graag bij Overijssel willen. 

Wij zullen altijd een uithoek van een prov.zijn. Maar met het westen hebben we niets  Met onderwijs zijn we 
aangewezen op Zwolle maar vooral wat mentaliteit hebben we niets met het westen 

Wordt onder 'cultuur' zaken zoals bioscopen, musea, etc bedoelt of is de de aard van de bevolking? 
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Zeer veel vragen over provinciale herindeling. Wanneer komt gemeente met info over de gevolgen van een 
keuze voor aansluiting bij een landsdeel. Graag een overzicht van voor- en nadelen van verschillende opties. 
Verder zie ik het nut niet van deze vragenlijst. De info op de site doet ook niet ter zake. 

zinloze geldverspilling zoals alles bij de overheid komen er weer meer gemeentehuizen leeg te staan ofwel 
kapitaalvernietiging zoals met alles ZIE hsl enz. 

Zou liever zien dat het blijft zoals het is... 

  


