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Geachte minister, 
 
Op 21 juni jl. ontvingen we het herindelingsontwerp voor de samenvoeging van de provincies Flevoland, 
Noord-Holland en Utrecht. Zowel in het college als in de gemeenteraad hebben we over het 
herindelingsontwerp gesproken. In deze brief geven we onze reactie op het herindelingsontwerp.  
 
 
Totstandkoming herindelingsontwerp 
Voordat we het herindelingsontwerp op de inhoud ervan beoordelen, maken we graag enkele opmerkingen 
bij de totstandkoming van het herindelingsontwerp.  
Reeds uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher bleek de wens tot samenvoeging van de 
provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Sinds de bekendmaking van het regeerakkoord is 
indringend discussie gevoerd of dit een verstandig besluit is. Het debat spitste zich al snel toe op vragen 
naar de achterliggende visie en noodzaak. Het commentaar was vooral dat de samenvoeging vanuit 
structuur gedreven is en weinig vanuit de inhoud. Los van het inhoudelijke oordeel over de samenvoeging 
heeft het ons ook verbaasd dat het proces weinig vanuit inhoud en een breed gedragen visie is ingestoken. 
Het begon met het structuurvoorstel om de drie provincies samen te voegen en pas eind maart heeft u dit 
onderbouwd in de nota Bestuur in samenhang.  
 
 
Discussie middenbestuur 
De nota Bestuur in samenhang geeft een heldere uiteenzetting waarom het niet verbazingwekkend is dat 
het middenbestuur ter discussie staat. Het kabinet wil het echter niet houden bij het debat erover, maar 
daadwerkelijk iets veranderen. Dat is moedig, maar wij denken dat het verstandiger zou zijn geweest toch 
eerst die discussie over nut, noodzaak en vorm van het middenbestuur gericht te voeren en op basis van 
breder draagvlak te komen tot een conclusie die dergelijke grote gevolgen heeft voor de structuur.  
 



Datum: 27 september 2013 

Behandeld door: B.J. van Hell 

Onderwerp: Zienswijze Noordvleugelprovincie 
       
       
       
 

 
 2/3 

 
 
Tegelijk moeten we constateren dat het voor de economie in de Noordvleugel van de Randstad goed zou 
zijn dat er meer eenheid van bestuur komt. Die urgentie zien we. 
 
 
Inhoudelijke zienswijze Noordvleugelprovincie 
De Randstad is een internationaal concurrerende economische regio. Overheden spelen daarin een 
stimulerende en faciliterende rol. Vooral het Rijk en de provincie zijn hierbij aan zet. In de Zuidvleugel is er 
één provincie die zich hiervoor verantwoordelijk voelt, maar in de Noordvleugel tot op heden drie. Wij delen 
uw analyse dat dit besluitvorming vertraagt, de slagvaardigheid niet ten goede komt en er geen sprake is 
van helder eigenaarschap. Voor de economie in de Noordvleugel van de Randstad zou het goed zijn als dit 
één provincie is. Hierin zien we een belangrijk voordeel van het samenvoegen van de drie provincies tot één 
Noordvleugelprovincie.  
In het licht van bundeling van bestuurskracht verwondert het ons wel dat u voor de verkeers- en 
vervoerstaak binnen de Randstad onderscheid maakt tussen de as Amsterdam-Almere en de stedelijke 
regio Utrecht. Het zou consistent zijn als u Amsterdam, Almere én Utrecht onderbrengt in één vervoerregio 
voor de Noordvleugel. We verwijzen hierbij naar de brief van burgemeester Wolfsen die hij mede namens 
ons op 5 september 2013 aan u heeft gestuurd.  
 
 
Aandachtspunten 
Uiteraard zijn er inhoudelijk kanttekeningen te maken bij een provincie van dit formaat. Dit zijn wat ons 
betreft echter aandachtspunten waarmee rekening gehouden moet worden en geen onoverkomelijke 
bezwaren. Onze positie ten opzichte van het provinciebestuur verandert bijvoorbeeld. We zijn straks niet 
meer één van de zesentwintig gemeenten in de provincie, maar één van de zevenentachtig. Uiteraard zal 
de verhouding met de provincie hierdoor veranderen. Voor het toekomstige provinciebestuur is dus een 
aandachtspunt hoe het zijn tijd en aandacht verdeelt over zoveel gemeenten. Wij gaan ervan uit dat de 
nieuwe provincie zich lean organiseert waardoor goed overleg mogelijk blijft.  
Een ander aandachtspunt is dat er veel verschillende ruimtelijke gebieden in de provincie liggen die elk om 
een eigen aanpak vragen. De Oostvaardersplassen heeft andere ruimtelijke uitdagingen dan de stedelijke 
agglomeratie van Amsterdam. Tegelijkertijd gold dit voor de oude provincies ook. De provincie Utrecht heeft 
ook te maken met de bosrijke Utrechtse Heuvelrug en het open polderlandschap van het Groene Hart. Bij 
samenvoeging van de drie provincies neemt deze variëteit toe en is het goed hiervoor aandacht te hebben.  
Specifiek voor onze gemeente vragen we daarbij aandacht voor het Groene Hart. In het dienen van de 
belangen van het Groene Hart is het nodig dat provincie(s) en gemeenten samen optrekken. We gaan ervan 
uit dat de nieuwe provincie haar rol daarin goed oppakt.  
 
 
Mogelijkheid grenscorrectie  
Los van deze algemene zienswijze op het herindelingsontwerp willen we onze positie als grensgemeente 
onder uw aandacht brengen. Gelet op onze identiteit als stad waar het Groene Hart klopt zijn we nauw 
verbonden met dit Groene Hart, dat voor een groot deel in Zuid-Holland ligt. Vanuit deze uitgangspunten 
zullen wij dan ook bezien hoe de positie van Woerden het beste tot haar recht komt. Deze Arhi-procedure 
roept voor ons daarom de vraag op of de meest gerede provincie voor Woerden de nieuwe 
Noordvleugelprovincie of Zuid-Holland is. Deze vraag is niet in enkele weken te beantwoorden en behoeft, 
zo u uw voornemens ten aanzien van de Noordvleugelprovincie voortzet, een zorgvuldige afweging binnen 
de Woerdense gemeenschap. Daarom vragen we u in het vervolg van de Arhi-procedure ruimte te houden 
voor eventuele grenscorrecties.  
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Samengevat 
We hebben – zoals veel betrokkenen – onze kanttekeningen bij de totstandkoming van het 
herindelingsontwerp. Los daarvan vinden we het inhoudelijk een verstandige keuze om in de Noordvleugel 
van de Randstad meer eenheid te brengen in het provinciale bestuur. Uiteraard zijn er aandachtspunten 
waar het nieuwe provinciebestuur oog voor moet hebben en maatregelen voor moet nemen. Specifiek voor 
onze positie als grensgemeente vragen we ruimte voor eventuele grenscorrecties bij het uiteindelijke 
herindelingsvoorstel.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de gemeenteraad van Woerden, 
 
burgemeester en wethouders van Woerden 
 
 
 
dr. G.W. Goedmakers CMC V.J.H. Molkenboer 
secretaris burgemeester 
 
 
 
 


