A M E N D E M E N T 2013-10-I
Dit amendement heeft betrekking op voorstel nr. 14278
Onderwerp: Zienswijze herindelingsontwerp Noordvleugelprovincie
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 07-10-2013;
gehoord de beraadslagingen;
constaterende dat
1. er voor een keuze voor indeling van Noordoostpolder geen adequate
onderbouwing is: noch van de kant van de minister, noch van de kant van
Noordoostpolder;
2. de bevolking duidelijk heeft aangegeven gevolgen van een herindeling te willen
kennen als voorwaarde voor een verantwoorde keus;
3. de gevolgen van een indeling bij Overijssel op diverse terreinen, waaronder de
provinciale taken c.q. provinciale uitvoeringsparagrafen, onvoldoende bekend zijn
bij gemeente Noordoostpolder;
4. in zijn algemeenheid de bijzondere positie van Noordoostpolder en de zienswijze
van gemeente Noordoostpolder niet prominent terug te vinden zijn als factoren
van belang in een provinciale zienswijze;
van mening dat
1. voorkomen moet worden dat de minister het standpunt van Noordoostpolder,
zoals die blijkt uit de zienswijze, onvoldoende beargumenteerd acht;
2. voorkomen moet worden dat de minister, na een besluit tot indelen van Flevoland
bij een Noordvleugelprovincie, Noordoostpolder niet bij Overijssel indeelt;
3. het onontkoombaar is het tijdspad dat de minister heeft uitgezet voor provinciale
herindeling te volgen, maar het onverantwoord is dit tijdspad en implicaties van
de procedure zonder meer te accepteren;
4. distantie van de provinciale zienswijze noodzakelijk is om de zienswijze van
gemeente Noordoostpolder meer profiel te geven;
5. een onderzoekstraject ingezet moet worden naar de gevolgen van een herindeling
en de minster gevraagd moet worden een besluit op te schorten tot het onderzoek
is afgerond en een keuze door gemeente Noordoostpolder onderbouwd kan
worden,
besluit het voorstel als volgt aan te passen:
1. Instemmen met de gewijzigde zienswijze op het herindelingsontwerp
Noordvleugelprovincie, waarbij de tekst uit de zienswijze als volgt wordt
aangepast:
- op pagina 3 de zin In het geval dat er in het wetgevingsproces geen ruimte is
voor behoud van de zelfstandige provincie Flevoland, dan gaan wij er vanuit
dat deze zienswijze voor u aanleiding is uw voorontwerp van wet te wijzigen
en de gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten in te delen bij de provincie
Overijssel. te wijzigen in Wij vragen u het tijdspad voor het
wetgevingsproces te verruimen ten behoeve van uitvoering van een
gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden van herpositionering
(herindeling) van Noordoostpolder, Dronten en Urk en de uitkomst van
dat onderzoek te betrekken bij uw besluit. In het geval dat er in het

wetgevingsproces hiervoor geen ruimte is en er geen ruimte is voor behoud
van de zelfstandige provincie Flevoland , dan gaan wij er vanuit dat deze
zienswijze voor u aanleiding is uw voorontwerp van wet te wijzigen en de
gemeenten Noordoostpolder, Urk en Dronten in te delen bij de provincie
Overijssel.
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