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Minister Plasterk wil veel té snel
Voeg Noordoostpolder bij landsdeel Zuid en geef het een status aparte. Dat was een van de
schertsende reacties op de provinciale herindeling tijdens de inloopavond in Rutten.
RUTTEN
Want waar wil Noordoostpolder nu eigenlijk bij horen?
Zolang de oud provinciegrenzen gehandhaafd blijven, is
het gebied Noordoostpolder
een aanhangsel of het nu bij
Noord, Oost of West (Randstadprovincie) hoort. Bovendien is er veel meer informatie nodig om een weloverwogen keuze te kunnen maken.
Dat viel vrijdagavond te proeven uit de laatste van een
serie inloopavonden over
provinciale herindeling die
de gemeente vorige week in
alle dorpen hield
Aan de discussie die gevoerd
werd aan de hand van stellingen, ging een presentatie van
bureau Atlas vooraf. Een
onderzoek gericht op de
relatie van de bewoners van

de Noordoostpolder met de
omliggende gebieden. Waar
doen ze hun inkopen, gaan ze
heen voor zorg of gaan ze
recreëren? ‘
Interessant, maar wat hebben
we eraan’, zei Hans Bosma,
‘dat zegt niets over de rationele keuze voor een bepaald
landsdeel. Dat gaat meer om
een emotionele binding’. Met
de stelling Flevoland moet
Flevoland blijven, is hij het
evenwel niet eens: ‘Flevoland
moet niet op zichzelf blijven
staan als de wereld verandert’. André van Aart miste
eveneens informatie die er
toe doet: ‘Ik heb nog geen
argument gehoord over de
voor- of nadelen van een
bestuurlijke herindeling’.
Schaalvergroting wijst hij
echter af: ‘In de zorg en het

onderwijs pakt het vaak
verkeerd uit’. Sjoerd Blom
voorspelde dat herindeling
geen bezuiniging oplevert:
‘Als terugdringen van de
financiën de grootste drijfveer is, dan weten we nu al
dat dat niet gaat gebeuren.
Het is alleen maar inefficiënt,
als het verder van de burger
af komt te staan’.

Assepoester

Over de stelling dat Noordoostpolder er pas écht bij
hoort als het deel uitmaakt
van de Randstadprovincie,
was Blom duidelijk: ‘Ik denk
dat we de Assepoester worden’. Marianne Blom vertolkte het algemene gevoel van
de vergadering: ‘We zijn ook
eigenlijk gek dat we dit doen.
We stemmen over iets, ter-

wijl degene (minister, red.)
die erover gaat niet eens het
fatsoen heeft om met onderbouwing te komen. Er gebeurt dus niets, of het gebeurt onzorgvuldig’. Die
gedachte bleek ook uit andere reacties: ‘We stemmen
alleen op geografische ligging
en gevoelsmatigheden. Wat
het gaat betekenen, weten we
niet’; ‘Ik hoop dat de besluitvorming gebaseerd wordt op
intelligentie en efficiëntie. Ik
wil daarbij horen, waar ik het
meest gehoord wordt’.

Landsdeel oost

De uiteindelijke stemming
voor geen landsdeel of één
van de drie windrichtingen
verliep chaotisch. Dorpsvoorzitter Bert Philipsen nam de
regie over door de stemming

De Ketelbrug kan er ook helemaal uit vinden sommige Ruttenaren.
op te delen in wel of geen
landsdeel én vervolgens de
keuze voor oost, west of
noord. Maar dat zou een
vertekend beeld opleveren
ten opzichte van de stemmingen in de andere dorpen. De
meerderheid van de Ruttenaren leek uiteindelijk voor
landsdeel Oost te gaan.
De stemmen en meningen uit

de inloopbijeenkomsten
worden meegewogen met die
van de internetstemming en
de reacties op de steekproef.
Daaruit wil het gemeentebestuur een standpunt en argumenten filteren die eind
maart aan minister Ronald
Plasterk worden voorgelegd.
Margé Hof

