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Inleiding
Inleiding
In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 heeft het kabinet Rutte II het voornemen
uitgesproken om de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in deze
regeerperiode samen te voegen. Over de positie van de Noordoostpolder valt volgens
het akkoord later een beslissing. Het kabinet start met de overige provincies
initiatieven om ook tot schaalvergroting te komen.
Voor Noordoostpolder was het speciaal benoemen van ons gebied reden om na te
denken over de standpuntbepaling. Daarin weegt de mening van inwoners zwaar
mee: college en raad bepalen immers mede namens de bewoners hoe de
(bestuurlijke) toekomst van Noordoostpolder eruit zou moeten zien.

De mening van de inwoners
In februari konden de inwoners van Noordoostpolder tijdens een dorpenronde en via
een internetpeiling hun mening geven over de provinciale herindeling en het
landsdeel waar ze bij willen horen. Inwoners werden uitgenodigd onder het motto:
‘Welke kant wilt u op?’
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De Stiepe

De dorpenronde bestond uit 11 bijeenkomsten. Er was een aardige opkomst in de
dorpen en in Emmeloord zat de raadszaal zelfs vol. In totaal kwamen er zo’n 400
inwoners naar de bijeenkomsten. De betrokkenheid bij het onderwerp was groot.
De opbouw van alle avonden was dezelfde: een korte inleiding over de plannen voor
Provinciale Herindeling, de presentatie van het onderzoek naar relaties die inwoners
hebben met omliggende regio’s en een debat rond vier stellingen. Iedere stelling
werd afgesloten met een stemronde, waarin mensen met een gekleurde kaart hun
mening kenbaar konden maken.

Deze discussies leverden interessant materiaal op voor de meningsvorming in college
en raad. Er werd flink gediscussieerd over de kant die we op moeten gaan en de
voor- en nadelen van de verschillende landsdelen.
Deze samenvatting geeft zeker niet alle reacties weer, maar wel de argumenten die
het meest genoemd zijn. De clouds illustreren welke worden mensen gebruikten om
hun argumenten kracht bij de zetten.
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Stelling 1 Flevoland moet Flevoland blijven
Genoemde argumenten voor deze stelling zijn:
De provincie Flevoland is een overzichtelijk geheel. Door de beperkte omvang
hebben we invloed op de besluitvorming.
De provincie heeft ons veel opgeleverd in de afgelopen 25 jaar, denk aan de
Leaderprojecten.

Argumenten tegen deze stelling:
De aandacht van de provincie gaat teveel uit naar Almere en Lelystad.
Grotere gemeenten vragen ook een opschaling van de provincies.
De provincie is nu ook geen eenheid.
Het is verstandiger eerst te bepalen met welke gemeente we willen samenwerken
voor we de provinciegrenzen veranderen
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Stelling 2 Door een landsdeel te vormen met Flevoland, Utrecht en NoordHolland horen we er pas echt bij en doen we mee
Genoemde argumenten voor deze stelling zijn:
Samenvoegen met landsdeel West levert ruimtelijk-economische voordelen op.
Er is op agrarisch gebied al een goede samenwerking met West-Friesland.

Argumenten tegen deze stelling:
Het nieuwe landsdeel West zal weinig aandacht hebben voor de Noordoostpolder
We tellen op een inwoneraantal van 4,5 miljoen niet meer mee.
Er is een groot cultuurverschil tussen het Westen en de Noordoostpolder.
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Stelling 3 Noordoostpolder maakte oorspronkelijk onderdeel uit van
Overijssel. Alleen bij een fusie met Overijssel en Gelderland is succes
verzekerd
Genoemde argumenten voor deze stelling zijn:
De ontwikkeling van Zwolle en Kampen biedt ruimtelijke en economische kansen
voor de Noordoostpolder
We hebben een grotere binding met dit landsdeel dan met andere landsdelen, meer
plattelandsmentaliteit.
Er is een historische band met Overijssel.

Argumenten tegen deze stelling:
Aansluiting bij Overijssel heeft ons in het verleden ook niet veel gebracht.
Ook in landsdeel Oost ligt Noordoostpolder aan de periferie.
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Stelling 4 Het Noorden past qua mentaliteit het best bij de inwoners van
Noordoostpolder.
Genoemde argumenten voor deze stelling zijn:
De mentaliteit van Friesland sluit aan op die van Noordoostpolder.
Er zijn kansen voor samenwerking, vooral op agrarisch gebied.
Het Noorden is bekend met de specifieke plattelandsproblematiek van
Noordoostpolder.

Argumenten tegen deze stelling:
Het Noorden is een krimpregio.
Er is een taal- en cultuurbarrière met Friesland.
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De belangrijkste conclusies
De belangrijkste conclusies uit de consultatieronde zijn:
• Het ontbreekt velen aan inzicht in wat de kabinetsplannen betekenen en aan
informatie over de effecten ervan;
• Een keuze voor een landsdeel wordt daarom nu vooral gemaakt op basis van
aannames en niet-rationele keuzes;
• De avonden hebben een groot aantal argumenten voor en tegen de verschillende
opties opgeleverd.
• Als er toch gekozen moet worden, is het overall beeld dat de voorkeur naar
landsdeel Overijssel uitgaat, hoewel er wel verschillen per dorp zijn.

Het vervolg
Op grond van de dorpenronde en internetpeiling doet de stuurgroep
Standpuntbepaling Provinciale herindeling de volgende 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 NoordHolland, 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.

Pagina 8 van 9

Laten we ook kijken naar
wat de kracht is van onze
gemeente: we hebben
veel te bieden!
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Dit gaat te snel, laat
minister Plasterk ons
eerst eens uitleggen
waar ons voordeel ligt.

