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Visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Noord-Fryslân 

 

 

1. Inleiding 

 

De discussie over de lokaal-bestuurlijke inrichting van onze provincie kent een lange geschiedenis. 

Sinds de herindelingen in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft dit onderwerp regelmatig op 

bestuurlijke agenda’s gestaan. Met name sinds 2001 is die discussie verhevigd  door meerdere 

rapporten, zelfevaluaties, samenspraak gemeenten-provincie-Vereniging van Friese Gemeenten 

(VFG), een  tijdelijke Statencommissie e.d. De herindeling in het zuidwesten van de provincie heeft 

daaraan nog eens een forse stimulans gegeven.  

Enerzijds heeft dat het provinciaal bestuur ertoe gebracht zich te bezinnen op de rol die ze in dit 

proces zouden moeten spelen, ook omdat de zich opstapelende maatschappelijke opgaven de 

noodzaak om tot een beëindiging van de langzamerhand slepende discussie te komen, 

onontkoombaar maakt. Uiteindelijk heeft die bezinning Provinciale Staten in september 2010 doen 

besluiten dat de provincie meer regie zou moeten voeren om te komen tot de gewenste lokaal-

bestuurlijke inrichting van onze provincie, op basis van de notitie over de provinciale regierol inzake 

de versterking van de kwaliteit van lokaal bestuur. 

Anderzijds heeft  de Tweede Kamer bij de behandeling van de herindeling van Súdwest Fryslân de  

motie-Heijnen  aangenomen waarin het provinciaal bestuur  wordt gevraagd een visie op de lokaal-

bestuurlijke inrichting van de provincie te ontwikkelen. 

 

De provincie wordt hiermee aangesproken op haar  verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 

lokaal bestuur. Omdat volgens de Wet arhi op provinciaal niveau de verantwoordelijkheid voor die 

inrichting ligt bij het college van Gedeputeerde Staten (GS) en omdat het aansluit bij de stimulerende 

rol die wij als dagelijks bestuur ook in bredere zin richting gemeenten hebben, hebben wij in het 

najaar van 2010 gesprekken gevoerd met alle gemeenten om kennis te nemen van hun opvattingen 

over dit onderwerp. 

Daarna heeft ons college een Commissie van Wijzen ingesteld. Deze commissie heeft de opdracht 

gekregen een advies op te stellen over de toekomstige  lokaal-bestuurlijke inrichting van Fryslân. Het 

rapport van de commissie, getiteld  Meer burger, minder bestuur, is in maart 2011 uitgebracht. Het 

toenmalige college van GS heeft op grond daarvan besluiten genomen met betrekking tot de reeds in 

gang gezette herindelingstrajecten van De Friese Meren en Boarnsterhim. 

In het coalitieakkoord van het huidige college van GS is aangegeven dat eerst gesprekken met de 

gemeenten gevoerd zullen worden alvorens GS een standpunt bepaalt op het advies van de 

Commissie van Wijzen ten aanzien van de overige delen van de provincie. In de periode  oktober-

november 2011 zijn die gesprekken door gedeputeerde Schokker-Strampel gevoerd met de 

gemeenten in het noorden van de provincie, omdat daar de meest concrete ontwikkelingen gaande 

zijn op het terrein van herindeling c.q. samenwerking. Aan deze  gemeenten is medegedeeld dat GS  

december 2011 met een visie zal komen voor hun gebied. 
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 2. Politiek-bestuurlijke context 

 

Vanzelfsprekend is  ons coalitieakkoord 2011-2015 leidraad voor onze opvattingen. Met name gaat 

het dan om de volgende alinea’s: 

 

“Als provincie vinden wij het onze taak als regisseur evenwicht en samenhang van de bestuurlijke 

ontwikkelingen in Fryslân te bewaken, aan de hand van het door ons geformuleerde toetsingskader. We 

hebben primair een ondersteunende rol. In een aantal gevallen nemen we een actieve bemiddelende rol op 

ons. Dit is het geval als gemeenten er onderling niet goed uitkomen. Ook kan dit het geval zijn vanuit onze visie 

op het bestuurlijk evenwicht in Fryslân de bestuurlijke opgaven in een gebied of vanuit onze (financiële) 

toezichtsrol.  De provincie legt herindeling van gemeenten niet op.” 

en   

“Samenwerking tussen gemeenten als middel om bestuurskracht te versterken is een mogelijkheid. Maar 

effectieve democratische controle en aansturing vanuit de gemeenteraad zijn problematischer als een 

gemeente zich aan allerlei gemeenschappelijke regelingen moet uitleveren. In dat geval kan herindeling een 

betere oplossing zijn. Als gemeenten kiezen voor herindeling hecht de provincie eraan dat de gemeenten voor 

inwoners helder maken wat de winst van herindeling is. Ook moeten gemeenten aangeven dat een dergelijk 

voornemen op brede steun van de bevolking kan rekenen.” 

 

Het kabinet hanteert voor het terrein van de lokaal-bestuurlijke inrichting een landelijk beleidskader. 

De Tweede Kamer is hierover in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.  Alhoewel de discussie hierover nog niet is afgerond heeft de minister  in de 

afgelopen periode  zijn mening hierover naar buiten gebracht. Hij heeft daarbij aangegeven 

bestuurlijke herindelingen vooral te toetsen aan  3  criteria, te weten: 

1.  draagvlak in de betrokken gemeenten 

2.  inhoudelijke noodzaak 

3.  urgentie 

 

Elk van deze drie criteria is voor meerdere uitleg vatbaar en ook het beleidskader in zijn geheel (waar 

nog 3 andere criteria, namelijk: duurzaamheid,  interne samenhang, evenwichtige regionale 

bestuurlijke verhoudingen, deel van uitmaken) biedt niet voldoende  houvast om voor een specifieke 

situatie ondubbelzinnig te kunnen concluderen dat een herindeling de beste oplossing is voor de 

schaalproblematiek. Met andere woorden, subjectiviteit en emotie zullen dus altijd in meer of 

mindere mate een rol spelen. 

 

Ten behoeve van de behandeling in de Tweede Kamer van de nota “Bestuur en Bestuurlijke  

inrichting; tegenstellingen met elkaar verbinden” heeft de Tweede Kamer de Raad voor het openbaar 

bestuur (Rob) gevraagd een advies hierover op te stellen. In zijn advies brengt de Rob onder meer 

naar voren het noodzakelijk te achten dat er “meer voortvarendheid en regie wordt betracht  bij het 

daadwerkelijk doorvoeren van bestuurlijke opschaling van provincies en gemeenten (…) Met 

opschaling van onderop kan niet worden volstaan.”  Verder stelt de Rob “een benadering voor die 

enerzijds recht doet aan het principe van herindeling van onderop maar anderzijds toch ook een 

waarborg biedt voor het realiseren van de minimaal noodzakelijke schaalgrootte”. Naar de mening 

van de Rob zou de provincie derhalve de minimaal noodzakelijk geachte schaalgrootte moeten 

vaststellen en toe moeten zien op de inhoudelijke en geografische samenhang tussen gebieden.  
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Onze visie zal uiteraard  moeten passen in en aansluiten bij de hierboven geschetste politiek-

bestuurlijke context en beoogt een nadere uitwerking te zijn van de algemene uitgangspunten zoals 

die in het coalitieakkoord zijn verwoord. 

 

3. Waarom versterking bestuurskracht en hoe? 

   

Het provinciaal bestuur moet het belang van alle inwoners van Fryslân zo goed mogelijk behartigen. 

Deze belangen kunnen in het algemeen optimaal worden verzorgd door sterke gemeenten binnen 

een sterke provincie. Het is dus in het belang van Fryslân als geheel dat er een – binnen  de 

verhoudingen in Noord-Nederland en in het landelijke krachtenveld – sterke hoofdstad is en 

daarnaast enkele grote kernen zijn die een lokale economie hebben met een landelijke uitstraling.  

Sterke gemeenten kenmerken zich door een grote professionaliteit, slagkracht en financiële 

weerbaarheid. Daarnaast is het ook van belang voor Fryslân als geheel dat de gemeenten (gesteund 

door een sterke provinciale organisatie die ook fungeert als identiteitsdrager van het geheel) de 

vergelijking met gemeenten in de rest van het land op de genoemde kenmerken glansrijk kunnen 

doorstaan. Daardoor worden de gemeenten in Fryslân aantrekkelijker als vestigingsplaats voor 

bedrijven en als woonplaats. 

 

Versterken van de bestuurskracht is geen doel op zichzelf maar een middel om er voor te zorgen dat 

de inwoners gebruik kunnen maken van een adequaat pakket voorzieningen tegen de laagst 

mogelijke kosten. Daarbij spelen schaalgrootte en professionaliteit van de ambtelijke organisatie en 

bestuurders een grote rol. De nieuwe taken die aan de gemeenten worden overgedragen (Jeugdzorg, 

Werken naar Vermogen, AWBZ etc.) en een toenemende druk op de beschikbare financiële middelen 

verzwaren de eisen die aan de bestuurskracht worden gesteld. Schaalvergroting is dan de geëigende 

weg om aan deze eisen het hoofd te bieden. 

 

Dat kan worden gerealiseerd door samenwerking met andere gemeenten of door herindeling. De 

grens van de oplossing door samenwerking wordt echter bereikt als daarvoor met verschillende 

partners diverse overeenkomsten worden gesloten, met name  waar het beleidstaken betreft. Het 

gevolg daarvan is dat er een aanzienlijke bestuurlijke drukte wordt georganiseerd terwijl de 

bestuurbaarheid van de samenwerkingsvormen dan zo complex wordt dat de gemeente daar 

nauwelijks nog invloed op heeft. Daardoor komt ook de democratische legitimatie in het geding. Ook 

wordt in de praktijk de ruimte voor de Raad een eigen beleid te voeren aanzienlijk ingewikkelder. Een 

samenwerkingsvorm, gericht op het in samenhang aanpakken van de maatschappelijke opgaven  met 

een beperkt aantal vaste partners, ondervangt een groot deel van de hiervoor genoemde bezwaren. 

Samenwerking waarbij de partners op strategisch niveau geen of onvoldoende gezamenlijke visie 

hebben, biedt geen duurzame oplossing. De vroegere NOFA-samenwerking en de Middelsee-

samenwerking zijn daarvan voorbeelden. Waar intergemeentelijke samenwerking tekort schiet is een 

gemeentelijke herindeling te overwegen. 

 

 Zowel het rijk als de provincie hebben een aantal criteria vastgesteld om de noodzaak en 

voorgestelde constellatie van een gemeentelijke  herindeling aan te toetsen. Zoals in de eerder 

genoemde regierolnotitie is aangegeven zijn deze criteria onverminderd van kracht als toetssteen 

daar waar gemeenten kiezen voor intergemeentelijke samenwerking  ter versterking van hun 

bestuurskracht. 
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Uiteraard zijn die criteria niet altijd overal in dezelfde mate van toepassing en in sommige gevallen 

staan ze ook op gespannen voet met elkaar. Het is dus  noodzakelijk een zekere rangorde in die 

criteria aan te brengen en ze in onderlinge samenhang te bezien, maar tegelijkertijd moet men zich 

ook beseffen dat voor elke specifieke situatie bepaalde criteria belangrijker kunnen zijn dan andere. 

Met andere woorden: het hanteren van de criteria is geen wiskundige benadering maar elke situatie 

vraagt maatwerk, waarbij de bijzonderheden van die situatie van grote invloed zijn op de weging van 

de verschillende criteria. 

 

De volgende toetsingscriteria worden voor Fryslân als de belangrijkste beschouwd: 

- Bestuurskracht  Bepalend hiervoor is de kwaliteit en de professionaliteit van de 

ambtelijke organisatie en van de bestuurders. 

- Nodaal principe  Een grotere kern heeft veel functionele relaties met zijn omgeving en  

   voorziet meestal een omliggend verzorgingsgebied van faciliteiten op  

   het gebied van onderwijs, sport, cultuur e.d. Voor zover de 

gebruikers van die voorzieningen niet woonachtig zijn in de  

gemeente waarin die kern ligt, wordt er doorgaans niet of te weinig  

rekening gehouden met hun belangen. Daarbij komt dat de 

gebruikers van die voorzieningen ook de gelegenheid zouden  

   moeten hebben daarop - als kiezer -  invloed uit te kunnen oefenen. 

- Bovenlokale opgaven De vraagstukken die zich in bepaalde gebieden manifesteren  

beperken zich veelal niet tot bestaande gemeentegrenzen. Grotere 

bestuurlijke eenheden zijn soms dan beter in staat adequate 

oplossingen te realiseren. 

- Interne samenhang Culturele en maatschappelijke eenheden zijn van grote invloed op de  

saamhorigheid in en de identificatie met een gemeente en is 

bevorderlijk voor een grotere bestuurbaarheid. 

- Duurzaamheid  Een combinatie die langere tijd intact blijft (minimaal 20 à 30 jaren)  

zorgt voor een grotere continuïteit in het beleid en is daardoor voor 

de inwoners beter voorspelbaar. Bestuurders worden ook minder 

vaak afgeleid van hun hoofdtaak (besturen) en kunnen zich dan ook 

volledig op die taak concentreren. 

 

4. Functie van de visie 

 

Wat doen we met deze visie? 

 

Wij beogen door het vaststellen van deze visie een impuls te geven aan de afronding van de 

gemeentelijke discussies over dit onderwerp. Zoals reeds in de inleiding beschreven wordt er al vele 

jaren veel tijd en energie door bestuurders en ambtenaren aan besteed. De duidelijkheid die 

hierdoor wordt gegeven over het standpunt van GS zal hopelijk gemeenten inspireren om ook op 

redelijk korte termijn tot heldere standpunten te komen, zodat toegewerkt kan worden naar een 

duurzame lokaal-bestuurlijke inrichting in onze provincie. 

 

Verder zal  het gebruikt worden als toetsingskader voor gemeentelijke herindelingsvoorstellen. 

Indien een aantal gemeenten met een voorstel komt dat niet past in deze visie zal de provincie daar   
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- in principe - een negatief advies aan toevoegen. Daarmee wordt de kans dat een dergelijk voorstel 

door de Minister van BZK en de Tweede Kamer wordt overgenomen aanzienlijk verkleind. Vooral als 

de Tweede Kamer – in reactie op de aangenomen motie-Heijnen – zich kan vinden in de provinciale 

visie. 

 

Ook  zal de provincie de visie gebruiken als basis voor ondersteuning van de gewenste combinaties 

van gemeenten. Die ondersteuning kan bestaan uit het behulpzaam zijn en bemiddelen bij het  

ontwikkelen van die combinaties als er belemmeringen zijn bij één of enkele van de betrokken 

partijen. Tevens kan die ondersteuning zich richten op  de uitvoering van gebiedsgerichte 

streekagenda’s waardoor de onderlinge samenhang op sociaal-economisch en maatschappelijk 

gebied kan worden versterkt. 

 

Zoals eerder gezegd is dit onze visie op het noordelijke deel van de provincie.  

 

5. Huidige stand van zaken 

 

Zowel door het besef dat een grotere schaal voor de meeste gemeenten wenselijk is als door de 

activiteiten van de provincie in het afgelopen jaar zijn door diverse gemeenten stappen gezet. 

Er zijn gemeenten die besloten hebben te onderzoeken of een herindeling met één of meerdere 

gemeenten mogelijk is en er zijn gemeenten die de oplossing zoeken in een versteviging van de 

samenwerking met omliggende gemeenten. In veel gevallen is deze discussie nog niet afgerond, 

maar de huidige stand van zaken is: 

- Harlingen  het college heeft de raad voorgesteld een herindeling te onderzoeken, de  

raad heeft gevraagd een aantal alternatieven te onderzoeken;  

- Franekeradeel   de raad heeft het college opdracht gegeven een herindeling met meerdere  

omliggende gemeenten te onderzoeken met het doel per 1 januari 2015 tot 1 

grote gemeente te komen in Noord-West Fryslân; 

- Littenseradiel  de raad heeft te kennen gegeven primair zelfstandig te willen blijven. Het 

college heeft echter wel de ruimte gekregen om gesprekken over herindeling 

te voeren,als anderen daarom verzoeken. Men is bereid daar - onder 

bepaalde voorwaarden - over na te denken als daarmee problemen bij 

anderen worden opgelost;  

- Het Bildt  de raad heeft tot nu toe de samenwerking in Middelsee-verband als weg naar 

de schaalvergroting beschouwd. Mocht blijken dat die samenwerking 

onvoldoende oplevert dan zou dit moeten kunnen leiden tot een fusie van de 

4 gemeenten. Dit laatste is recent door de raad van Ferwerderadiel 

afgewezen. Op 1 november j.l. zijn de 4 colleges van de Middelsee-

gemeenten bijeen geweest om te bespreken hoe het nu verder moet. De 

conclusie van dat overleg is dat Ferwerderadiel niet verder wil gaan dan de 

huidige samenwerking continueren, maar niet verder wil ontwikkelen. De 

andere 3 gemeenten gaan onderzoeken of zij met z’n drieën verder willen, 

maar gaan ook andere mogelijkheden met omliggende gemeenten 

verkennen;   

- Leeuwarderadeel als Het Bildt;  

- Menameradiel   als Het Bildt; 
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- Ferwerderadiel  de raad heeft recent uitgesproken zelfstandig te willen blijven en wijst een  

mogelijke fusie op termijn van de 4 Middelsee-gemeenten van de hand. Men 

wil wel de samenwerking in Middelsee-verband voortzetten, maar wil ook 

graag met de gemeenten in het oosten van de provincie samenwerken in het 

kader van het Sociaal-Economisch Masterplan. Deze gemeenten zijn bereid 

daarover met Ferwerderadiel te spreken, maar vinden dat Ferwerderadiel 

dan ook bestuurlijk de blik op het oosten moet richten; 

- Dongeradeel  de raad heeft uitgesproken een voorstander te zijn van een herindeling met 

meerdere gemeenten en onderschrijft het voorstel van de Commissie van 

Wijzen; 

- Dantumadiel  het college is voorstander van een herindeling met meerdere gemeenten; de 

raad acht dit (nog) een stap te ver, maar vindt een ambtelijke fusie met 

Dongeradeel wel bespreekbaar; 

- Kollumerland c.a.   de raad wilde tot voor kort een samenwerking met Achtkarspelen en  

Tytsjerksteradiel. Achtkarspelen leek daartoe bereid, maar Tytsjerksteradiel 

is daar geen voorstander van. Die gemeente wil op termijn toegroeien naar 

een ambtelijke fusie met Achtkarspelen en heeft dat recent vastgelegd in een 

gemeenschappelijke regeling. Die gefuseerde organisatie zou dan op 

contractbasis ook diensten voor Kollumerland c.a. kunnen verrichten. 

Kollumerland c.a. voelt daar echter niet voor en wil volwaardig partner zijn. 

Verder benadrukken zij dat het van groot belang is dat – bij een eventuele 

herindeling – Kollum en Buitenpost in 1 gemeente moeten komen, vanwege 

de onderlinge samenhang en complementariteit van de beide kernen. 

Recent heeft de raad besloten de gewenste schaalvergroting niet meer bij 

Achtkarspelen te zoeken, maar te onderzoeken of de gemeenten 

Dongeradeel en Dantumadiel daarin een rol kunnen vervullen. Daarbij wordt 

tevens verkend of de schaalvergroting uit een intensieve ambtelijke 

samenwerking zou moeten bestaan of eventueel de vorm van een 

herindeling zou moeten krijgen; 

- Achtkarspelen   de raad ziet geen noodzaak te komen tot een herindeling met  

Tytsjerksteradiel, maar is van mening dat een uiteindelijke fusie van de 

ambtelijke organisaties voldoende soelaas kan bieden voor de 

schaalvergroting. Daarnaast vindt men de samenwerking met Kollumerland 

c.a. ook zeer waardevol; 

- Tytsjerksteradiel   de raad is van mening dat door een uiteindelijke fusie van de ambtelijke  

organisatie met die van Achtkarspelen de noodzaak tot schaalvergroting 

voldoende wordt ondervangen en ziet geen heil in een herindeling. 

 

6. Langere termijn visie 

 

Leidend bij het ontwikkelen van onze visie is de gebiedsindeling zoals die voor meerdere 

beleidsvelden wordt gehanteerd waarbij wordt uitgegaan van 4 kwadranten op het vasteland, die elk 

een interne samenhang op velerlei maatschappelijke terreinen vertonen. Voor het kwadrant 

Zuidwest is de bestuurlijke inrichting bepaald door het ontstaan van de gemeente Súdwest Fryslân 

en de toekomstige herindeling van De Friese Meren. Voor de kwadranten Noordoost en Noordwest 
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wordt in deze nota onze visie geschetst en voor het kwadrant Zuidoost zullen wij  in het komende 

voorjaar onze visie bepalen. 

 

Een visie is alleen geloofwaardig als die is gebaseerd op een consistente en transparante set van 

overwegingen. Dan is zij verdedigbaar en houdbaar. Als een visie wordt gebaseerd op de huidige 

opvattingen van gemeenten is het niet meer dan de optelsom van gemeentelijke visies en wordt de 

specifieke verantwoordelijkheid van de provincie miskend. 

 

Vanuit deze overtuiging  wordt de volgende samenhangende visie  op een toekomstbestendige 

lokaal-bestuurlijke inrichting van Noord-Fryslân voorgelegd die als streefdatum op 1 januari 2015  

zou moeten worden gerealiseerd: 

 

a. Eén gemeente in het Noord-westen, bestaande uit Harlingen, Franekeradeel, Littenseradiel, 

Menameradiel, Het Bildt en het noordelijke deel (langs de lijn Zurich, Pingjum, Lollum)  van 

Súdwest Fryslân (circa 70.000 inwoners) 

 

Deze combinatie voldoet in hoge mate aan het merendeel van de genoemde criteria. 

Wellicht dat er te zijner tijd enige grenscorrecties moeten komen in Littenseradiel, 

Menameradiel en Het Bildt om meer recht te doen aan het nodale principe. Inwoners van 

delen van deze gemeenten zijn namelijk sterk op Leeuwarden georiënteerd, maar het 

merendeel heeft een sterk plattelandskarakter en vertoont een grote onderlinge samenhang. 

De voorgestelde gemeente heeft twee stedelijke kernen (Harlingen en Franeker hebben op 

het terrein van diverse voorzieningen momenteel een gemeentegrensoverstijgende functie) 

en een vrij homogeen omliggend gebied. De zich in het gebied manifesterende vraagstukken 

die voortvloeien uit de demografische ontwikkelingen, bodemdaling door zoutwinning e.d. 

zijn slagvaardiger en coherenter aan te pakken. Voor de uitvoering van de streekagenda 

ontstaat er een duidelijk aanspreekpunt en ook op dit vlak kan slagvaardiger en adequater 

gehandeld worden. 

Hiermee geven wij te kennen de samenwerking in Middelsee-verband niet als een duurzame 

en toekomstbestendige oplossing te zien voor de noodzakelijke schaalvergroting. De 

geschiedenis van deze samenwerking in de laatste jaren sterkt ons in deze overtuiging. 

 

b. Leeuwarderadeel (circa 10.400 inwoners)  wordt bij Leeuwarden (per 1-1-2014 circa 

105.000 inwoners) gevoegd (circa 115.000 inwoners) 

 

Het overgrote merendeel van Leeuwarderadeel is sterk georiënteerd op Leeuwarden. Men 

maakt in sterke mate gebruik van de voorzieningen die Leeuwarden biedt en veel inwoners 

zijn daar ook werkzaam. Hiermee wordt dus recht gedaan aan het nodale principe. 

Naar verwachting zullen de woonlasten voor de inwoners  van Leeuwarderadeel aanzienlijk 

lager worden aangezien deze nu tot de hoogste in het land behoren en dat geldt voor 

Leeuwarden niet. 

Deze (volgens de Wet arhi) ‘gemeentelijke  toevoeging’ zal niet  per 1 januari 2015 kunnen 

worden geëffectueerd  omdat Leeuwarden in 2014 betrokken is bij de herindeling met het 

noordelijke deel van Boarnsterhim. Het is niet wenselijk om Leeuwarden binnen een al te 

korte termijn nog een keer het hele traject van herindeling te doen ondergaan. 
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c. Eén gemeente in het Noord-oosten, bestaande uit  Ferwerderadiel, Dongeradeel,  

Dantumadiel en Kollumerland c.a. (circa 65.000 inwoners) 

 

Een herindeling in deze constellatie doet recht aan het nodale principe omdat Dokkum voor 

dit gebied als stedelijke kern functioneert. Op dit moment verzorgt Dokkum op tal van 

gebieden voorzieningen waar een groot deel van dit gebied gebruik van maakt.  

 Verder wordt een groot deel van dit gebied geconfronteerd met de uitdagingen die het 

gevolg zijn van demografische ontwikkelingen.  

Bij de uitvoering van het Sociaal-Economisch Masterplan voor dit gebied blijkt ook dat er een 

sterke samenhang  bestaat. Het is vooral deze samenhang waardoor Ferwerderadiel recent 

heeft besloten hun betrokkenheid in de Middelsee-samenwerking niet verder te 

ontwikkelen. 

Tot de toedeling van Kollumerland c.a. aan dit cluster is na ampele overwegingen besloten. 

Wij erkennen de samenhang tussen de kernen Kollum en Buitenpost en de lange 

gezamenlijke geschiedenis van Kollumerland c.a. met Achtkarspelen. Op grond daarvan zou 

een samenvoeging van deze 2 gemeenten een verdedigbare weg zijn. 

Aan de andere kant is er een grote maatschappelijke samenhang tussen een groot deel van 

Kollumerland c.a. en de overige gemeenten in dit cluster. Ook komt door deze combinatie 

het beheer van het Nationaal Park Lauwersmeer aan Friese zijde in één bestuurlijke hand. 

Tevens ontstaat er door deze samenvoeging  een steviger fundament voor de nieuwe 

gemeente. 

Verder heeft de recente uitspraak van de raad om de samenwerking in het noorden te 

zoeken zeker ook een belangrijke rol gespeeld. 

 

d. Achtkarspelen-Tystjerksteradiel (circa 60.000 inwoners) 

 

Tytsjerksteradiel heeft op ambtelijk niveau diverse samenwerkingsverbanden met 

Achtkarspelen. Recent is dat geformaliseerd in een gemeenschappelijke regeling. Omdat 

deze samenwerking exclusief voor deze partners is wordt de behoefte aan schaalvergroting 

vooralsnog op een adequate manier opgevangen. Beide gemeenten streven naar een 

ambtelijke fusie op termijn. Ervaring leert dat hieruit meestal een herindeling voortvloeit.  

Wij zien echter geen reden om daar op dit moment grote druk op te leggen en geven de 

voorkeur aan een organische ontwikkeling. Er is ook verder geen aanleiding de lokaal-

bestuurlijke inrichting van deze gemeente nu te wijzigen.  

 

 

Provinciale Staten hebben bij gelegenheid van het eerder gememoreerd besluit in september 2010 te 

kennen gegeven de huidige gemeentegrenzen niet als maatgevend te beschouwen bij eventuele 

herindelingen. Bij dit voorstel zijn wij echter vrijwel overal uitgegaan van een herindeling van 

complete gemeenten. Niet omdat wij de opvatting van Provinciale Staten niet onderschrijven, maar 

vooral om praktische overwegingen. Bij opsplitsing van gemeenten worden herindelingen van elkaar 

afhankelijk gemaakt. Dat achten wij ongewenst. Tevens hebben wij ervaren dat  een 

herindelingstraject van opgesplitste gemeenten bijzonder complex en tijdrovend is. Om te komen tot 

een rechtvaardige en voor alle betrokken partijen aanvaardbare verdeling van medewerkers en 

middelen vergt extreem veel overleg en verloopt vaak uitermate moeizaam. 
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Dat neemt niet weg dat het in bepaalde situaties logischer zou zijn om uit te gaan van een bestaande 

maatschappelijke samenhang, zeker waar dit leidt tot een logisch aansluitend grensbeloop. Voor 

zover daaraan behoefte is of zou ontstaan kan dit echter via de redelijke eenvoudige weg van een 

grenscorrectie later alsnog worden aangepast. 

 

7. Hoe verder ? 

 

Zoals eerder gesteld achten wij het van groot belang voor onze provincie en haar inwoners dat wij 

komen tot sterke gemeenten in een sterke provincie. Na de uitvoerige discussie in de gemeente-

raden en met de Fryske mienskip is nu de tijd aangebroken om knopen door te hakken. Waar 

herindeling de oplossing is kan die per 1 januari 2015 gerealiseerd worden, onder opschorting van de 

reguliere raadsverkiezingen van 2014.  

Dit betekent dat in 2012 hiertoe bestuurlijke stappen dienen te worden gezet. Wij willen met het oog 

op dat doel in samenspraak met de gemeenten komen tot afspraken over de weg die daarvoor 

gevolgd moet worden.  

Wij willen daarom graag voor 1 april 2012 van de betrokken gemeenten vernemen wat hun 

standpunt is ten aanzien van onze visie, waarbij wij ook graag worden geïnformeerd over het 

verwachte maatschappelijke draagvlak voor dat standpunt. 

 

Het zuidwestelijke deel van de provincie is door de herindeling van Súdwest Fryslân en voorgenomen 

herindeling van De Friese Meren voldoende voorbereid voor de toekomst.  Resteert nog het 

zuidoostelijke deel en de Waddeneilanden. In de eerste maanden van 2012 zullen gesprekken 

worden gevoerd met Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf en 

de eilandbesturen. De kans dat hieruit gevolgen zullen voortvloeien voor de grensgebieden met 

Noord-Fryslân worden klein geacht. Voor zover dit toch het geval mocht blijken te zijn voor de 

noordzijde van de regio Zuidoost-Fryslân  zullen wij dat nader betrekken bij onze standpuntbepaling 

ten aanzien van deze regio. In het tweede kwartaal van 2012 kan dan de besluitvorming over de 

provinciale visie voor deze gebieden worden afgerond. Daarmee is dan de visie voor de gehele 

provincie – conform de motie-Heijnen – compleet . 

 

8. Slotopmerking 

 

In de afgelopen periode hebben diverse gemeentebesturen te kennen gegeven dat naar hun mening 

de provincie het voortouw moet nemen bij het herstructureren van de lokaal-bestuurlijke inrichting.  

Er zijn echter ook meerdere gemeenten die van mening zijn dat de provincie zich niet met dit 

onderwerp moet bemoeien en aan de gemeenten moet overlaten met welke voorstellen zij 

eventueel komen. 

 

Naar onze opvatting is het provinciaal bestuur niet alleen gerechtigd over dit onderwerp een visie te 

hebben, maar is het zelfs noodzakelijk. Eventuele herindelingen overlaten aan het vrije spel der 

krachten draagt het risico in zich dat dat kan leiden tot restproblematiek voor daarbij niet betrokken 

gemeenten. Dat zou nadelig zijn voor die gemeenten en dus ook voor de inwoners van die 
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gemeenten. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid er voor te waken dat zoiets zou gebeuren en 

vertrouwen erop dat de gemeentebesturen in onze provincie die verantwoordelijkheid met ons 

delen. Wij gaan er dan ook vanuit dat de hierbij door ons gepresenteerde visie tegen die achtergrond 

zal worden gewogen. Door ons gezamenlijk gedragen voorstellen bieden de beste garantie op het 

succesvol doorlopen van het parlementaire besluitvormingstraject. 
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Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke 

inrichting van Noord-Fryslân 

 

1. Inleiding 

 

Op 14 december 2011 hebben wij onze visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Noord-Fryslân 

gepresenteerd. Daarbij hebben wij aan de betrokken gemeenten gevraagd voor 1 april 2012 hun 

standpunt over onze visie aan ons kenbaar te maken. Inmiddels hebben wij de gevraagde reacties 

ontvangen. In deze notitie zullen wij per gemeente de kernpunten daarvan weergeven en daarop 

onzerzijds reageren. De gemeentelijke reacties zijn integraal als bijlagen bij deze notitie gevoegd. 

 

Tenslotte zullen wij onze definitieve visie voor het noordelijke deel van onze provincie presenteren, 

waarbij wij uiteraard rekening houden met onze reactie op de gemeentelijke standpunten. 

 

2. Reacties 

 

Onderstaand zullen wij eerst de reactie van de afzonderlijke gemeenten weergeven en daarop 

onzerzijds commentaar geven. Vervolgens zullen wij per gebiedscluster een samenvattend 

commentaar geven. 

 

Noordwest Fryslân 

- Harlingen Zowel intensieve samenwerking als fusie kan een middel zijn om de 

bestuurskracht met het oog op een duurzame toekomst voldoende te 

kunnen laten toenemen. De komende maanden zal zowel intern als extern 

het gesprek worden aangegaan om te komen tot een haalbare, door de 

bevolking gedragen visie op een duurzame lokaal-bestuurlijke inrichting. 

 De gemeenteraad wil zich daarom niet conformeren aan de genoemde 

streefdatum van 1 januari 2015. 

 

 Commentaar: Wij constateren dat Harlingen er voor kiest om  schaalver-

groting - hetzij door samenwerking, hetzij door een herindeling - na te 

streven. Wij begrijpen dat er een zorgvuldig proces gevolgd moet worden 

maar vinden dat een afronding van deze discussie in de tijd in relatie moet 

worden gebracht met de samenspraak in de regio. 

 

- Franekeradeel De visie van de gemeente sluit aan bij de visie van Gedeputeerde Staten (GS). 

Franekeradeel is van plan om met Harlingen, Littenseradiel, Menameradiel, 

Leeuwarderadeel en het Bildt een verkennend onderzoek uit te voeren naar 

een gezamenlijke bestuurlijke toekomst. Daarbij wordt 1 januari 2015 als 

streefdatum voor een herindeling gezien. 

 

Commentaar:  Deze reactie sluit aan op onze visie, zowel inhoudelijk als qua 

tijdsperspectief. De enige kanttekening die wij hierbij hebben is dat naar onze 

opvatting Leeuwarderadeel niet in dit cluster moet worden opgenomen. 



 

 

2 

 

 

- Littenseradiel Het college heeft de gemeenteraad geadviseerd positief te reageren op de 

visie van GS. Op grond van de gesprekken die met de bevolking zijn gevoerd 

heeft de gemeenteraad het college echter opgedragen in eerste instantie 

met Leeuwarden en Súdwest Fryslân te onderzoeken of er een intensieve 

samenwerking of een fusie mogelijk is. 

 

 Commentaar: Wij constateren  dat men een zelfstandige toekomst geen optie 

meer vindt. Wij achten echter een fusie van Littenseradiel met de genoemde 

gemeenten ongewenst. Naar ons oordeel moet - gelet op de gemeentelijke 

verhoudingen in onze provincie – de gemeente Súdwest Fryslân niet nog 

verder worden uitgebreid met 29 dorpen en 26 buurtschappen. Verder moet 

de gemeente Leeuwarden in onze opvatting vooral een grote stad met het 

daarop georiënteerde platteland zijn. Ook de gemeente Leeuwarden geeft in 

haar reactie te kennen dat er een goede balans moet blijven bestaan tussen 

de stedelijke kwaliteit en belangen enerzijds en belangen van meer 

plattelandsgeoriënteerde dorpen en kernen anderzijds. Eventueel zou een 

opsplitsing van de gemeente een optie kunnen zij. De gemeente is daar in 

beginsel geen voorstander van. Zoals wij reeds eerder hebben gesteld, heeft 

het ook onze voorkeur om bij een herindeling in eerste aanleg volledige 

gemeenten samen te voegen. Eventueel gewenste grenscorrecties kunnen 

dan eenvoudiger in een later stadium worden gerealiseerd. 

 

- het Bildt De gemeente is van plan om met andere gemeenten in Noordwest  Fryslân in 

gesprek te komen over een mogelijk gezamenlijke bestuurlijke toekomst. 

Daarom is het nu nog te vroeg om inhoudelijk te reageren. 

 

 Commentaar: Wij constateren dat de gemeente, na het vastlopen van de 

samenwerking in Middelsee-verband, zich richt op de andere gemeenten in 

Noordwest Fryslân. Hieruit spreekt het besef dat schaalvergroting 

noodzakelijk is. Wij gaan er vanuit dat het tijdsperspectief hiervoor zal 

worden afgestemd op de samenhang met de andere gemeenten in de regio.  

 

- Menameradiel Er is nog geen definitief standpunt ingenomen ten aanzien van de visie van 

GS. Er zullen gesprekken met burgers worden georganiseerd waarbij de 

oriënterende kijkrichting een nieuwe gemeente in Noordwest Fryslân is. 

 

 Commentaar: Zie ons commentaar bij het Bildt. 

 

- Súdwest Fryslân Uit gesprekken met de inwoners van Arum, Pingjum, Kimswerd, Zurich en 

Lollum is gebleken dat hun (vooral sociaal-maatschappelijke) oriëntatie 

voornamelijk op kernen binnen Súdwest Fryslân is gericht. Daarom wijst de 

gemeente de toevoeging van deze dorpen aan een mogelijke toekomstige 

fusiegemeente in Noordwest Fryslân af. 
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Verder constateert men dat in de visie van GS het aantal gemeenten in 

Fryslân  aanzienlijk wordt teruggebracht. Wellicht zou dit een veranderende 

positie voor de provincie tot gevolg moeten hebben. 

 

Commentaar:Uit de gesprekken met de inwoners van de betreffende dorpen 

is gebleken dat hun oorspronkelijke oriëntatie op het noorden -  die leidend is 

geweest voor het standpunt van de Commissie van Wijzen en ons standpunt - 

kennelijk is gewijzigd. Wellicht is er een samenhang met het ontstaan van de 

gemeente Súdwest Fryslân. Gelet op de huidige voorkeur van de inwoners  

zullen wij ons daarbij aansluiten. Mocht die voorkeur door de mogelijke 

vorming van één gemeente in het Noordwesten in de toekomst anders komen 

te liggen dan sluiten wij een herbezinning op het nu ingenomen standpunt 

niet uit. Betreffende de veranderende positie van de provincie zijn wij graag 

bereid de discussie te voeren en de visie van de gemeente daarover te 

vernemen. 

 

Samenvattend commentaar Noordwest Fryslân 

 

Wij stellen vast dat alle gemeenten in dit gebied met elkaar in gesprek zijn over een mogelijk 

gezamenlijke bestuurlijke toekomst die grotendeels aansluit bij de door ons gepresenteerde 

visie terzake. Wij hebben er begrip voor dat men definitieve keuzes wil onderbouwen met 

nader onderzoek en gesprekken met burgers en buurgemeenten. Voor ons is er dan ook geen 

aanleiding om onze visie te wijzigen, behalve de aanpassing van de zuidgrens met Súdwest 

Fryslân.  

Alhoewel wij - zoals gezegd - begrip hebben voor de behoefte aan nader onderzoek, willen wij 

het huidige momentum graag vasthouden. Bij de betrokken gemeenten zijn er ook 

uiteenlopende opvattingen over het gewenste tijdschema. Mede gelet op de urgentie en de 

noodzaak de discussie op niet al te lange tijd af te ronden, blijven wij 1 januari 2015 als 

streefdatum aanhouden.   

 

 

Leeuwarderadeel/Leeuwarden 

- Leeuwarderadeel De gemeente wil nader onderzoek plegen naar: 

- een fusie met gemeenten in Noordwest Fryslân; 

- een fusie met Leeuwarden en mogelijk een andere buurgemeente. 

Daarna zal men inhoudelijk reageren op de visie van GS. 

 

- Leeuwarden De gemeente is het eens met de rol die de provincie voor zichzelf ziet in het 

versterken van de bestuurskracht in Fryslân. Men vindt het nodale principe 

ook een belangrijk indelingscriterium. Ook deelt men - op basis van ervaring - 

de bezwaren tegen een herindeling met delen van gemeenten. 

Leeuwarden staat in principe positief tegenover het samengaan van 

Leeuwarderadeel met hun gemeente. Volgens Leeuwarden geeft een groot 

deel van de inwoners van Leeuwarderadeel ook zelf aan graag bij 

Leeuwarden te willen horen. Wel vindt Leeuwarden dat deze herindeling 
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ofwel gelijk dient te lopen met de herindeling met Boarnsterhim ofwel 

gericht dient te worden op 2018.  

 

Samenvattend commentaar Leeuwarderadeel/Leeuwarden 

 

Vastgesteld kan worden dat de gemeenteraad van Leeuwarderadeel, na een maatschap-

pelijke discussie die reeds geruime tijd gevoerd wordt en het vastlopen van de samenwerking 

in Middelsee-verband,  heeft besloten dat er een herindeling moet plaatsvinden.  Wij vinden -

zoals hierboven ook al gesteld - een fusie met de gemeenten in Noordwest Fryslân echter 

geen wenselijke oplossing. Naar onze opvatting is  een fusie met Leeuwarden de enig 

begaanbare weg. Idealiter zou deze herindeling in de tijd gekoppeld moeten worden aan de 

herindeling die Leeuwarden per 1 januari 2014 met het noordelijke deel van Boarnsterhim 

moet effectueren. Wij hebben op dit punt kennis genomen van de ontwikkeling waarbij 

Leeuwarden een serieuze optie is, die de komende periode wordt uitgewerkt. Wij achten het 

wenselijk dat hierover spoedig helderheid wordt verschaft. Nu de Middelsee-samenwerking 

de facto is beëindigd, is er - in samenhang met die bestuurlijke keuze - snelheid geboden om 

te komen tot een duurzame oplossing om de ambtelijke kwetsbaarheid van Leeuwarderadeel 

tegen te gaan. Naar onze mening is dat, in het belang van de inwoners van Leeuwarderadeel, 

gewenst. Bovenstaande leidt ertoe dat er voor ons geen aanleiding bestaat onze opvatting te 

herzien. 

 

 

Noordoost Fryslân 

- Ferwerderadiel De gemeenteraad heeft onder meer de volgende besluiten genomen: 

- de samenwerking met Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. te 

intensiveren; 

- de Middelsee-samenwerking af te bouwen; 

- in samenwerking met Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. dan 

wel met één of twee van deze gemeenten in Noordoost Fryslân zo mogelijk 

vóór de zomer van 2012 een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de 

mogelijkheden van verdere intensieve samenwerking, ambtelijke fusie, dan 

wel op termijn bestuurlijke fusie; 

- een eventuele bestuurlijke fusie komt pas na 2015 aan de orde. 

 

Commentaar: Wij stellen vast  dat Ferwerderadiel voornemens is de door ons 

voorgestane herindelingsvariant nader te onderzoeken. Daarin klinkt het 

besef door dat  schaalvergroting noodzakelijk is. Wij achten het van belang 

dat de door de gemeente gestelde tijdshorizon wordt afgestemd op de 

discussie die hierover in de regio gevoerd zal worden.  

 

- Dongeradeel De gemeente is het eens met de visie van GS en men verwacht dat er een 

goede basis ligt voor verdere besluitvorming. Dongeradeel wil graag de 

discussie met Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. op basis van 

gelijkwaardigheid voeren om te komen één gemeente ten noorden van de 

samenwerkende gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Daarbij zou  
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1 januari 2015 het uitgangspunt voor de fusie moeten zijn. Indien dat niet 

gehaald zou kunnen worden dan vindt men een ambtelijke fusie, vooruit-

lopend op een bestuurlijke fusie, een na te streven alternatief. Verder vindt 

men dat een schaalvergroting van gemeenten nieuwe mogelijkheden geeft  

de taakverdeling tussen provincie en gemeenten opnieuw uit te lijnen. 

  

Commentaar: Wij stellen vast dat  de reactie van Dongeradeel overeenkomt 

met onze visie en constateren dat men bereid is een actieve rol te spelen bij 

het realiseren van die visie. 

Het overwegen van een ambtelijke fusie als tussenstap naar een bestuurlijke 

fusie achten wij zeker de moeite waard, als dit bijdraagt aan het bereiken van 

nadere overeenstemming over de gezamenlijk te volgen strategie.  

 Wij zijn graag bereid met Dongeradeel - zoals wij ook bij Súdwest Fryslân 

hebben aangegeven - de discussie te voeren over de gedachten die bij 

Dongeradeel leven over de taakverdeling tussen de provincie en de 

gemeenten. 

 

- Dantumadiel Zoals nu de stand van zaken is zal de gemeente geen besluit nemen over 

herindeling met andere gemeenten en men zal ook geen beroep doen op een 

verlengde raadsperiode. Het initiatief van Kollumerland c.a. ten aanzien van 

het onderzoek dat men wil uitvoeren naar een ambtelijke fusie zal men 

steunen. Ten aanzien van bestuurlijke fusie zal men loyaal alle informatie 

verstrekken die nodig is om tot een goed rapport te komen. Op basis van de 

onder-zoeken zal, naar het oordeel van het college van Dantumadiel,  een 

raadpleging van de bevolking moeten plaats vinden. 

  

 Commentaar: Wij nemen kennis van  de opvatting van Dantumadiel. 

Geconstateerd kan worden dat de andere gemeenten in de regio gaan 

onderzoeken hoe zij schaalvergroting willen realiseren. Het is daarom 

onwaarschijnlijk dat deze gemeente  zich kan onttrekken aan de discussie 

over de toekomstige lokaal-bestuurlijke inrichting in dit gebied. Voor ons is 

een regionale oplossing waarbij Dantumadiel niet is betrokken, ondenkbaar. 

 

- Kollumerland c.a. De gemeente onderschrijft de noodzaak van schaalvergroting. De 

gemeenteraad heeft besloten 3 scenario’s te verkennen: 

 - zelfstandig blijven en structureel diensten inkopen (regiegemeente); 

 - optimale samenwerking (eventueel ambtelijke fusie) met de gemeenten 

Dongeradeel en Dantumadiel; 

 - een herindeling met (in ieder geval) Dongeradeel en Dantumadiel. 

 Men wil nu nog niet inhoudelijk reageren op de visie van GS maar men 

constateert dat de scenario’s 2 en 3 in de richting van de visie van GS passen. 

 

 Commentaar: Wij stellen vast dat de noodzaak van een vorm van schaal- 

vergroting wordt erkend. Verder constateren wij dat de richting van de 

scenario’s 2 en 3 inderdaad overeenstemt met onze visie. 
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Samenvattend commentaar Noordoost Fryslân 

 

              Geconstateerd kan worden dat er in het gebied redelijke overeenstemming bestaat over  

              de wenselijkheid de door ons gepresenteerde visie gezamenlijk te onderzoeken. Weliswaar is 

de ene gemeente daarin meer uitgesproken dan de andere, maar de richting van een door  

iedereen onderschreven noodzakelijke schaalvergroting, is vrijwel gelijk. Betreffende de 

tijdshorizon zijn wij van mening dat 1 januari 2015 het doel moet zijn. Naar ons oordeel is het 

wenselijk de voordelen van een schaalvergroting op zo kort mogelijke termijn te behalen. 

Mocht de lokaal-politieke situatie dit echt onmogelijk maken dan beschouwen wij de 

suggestie van Dongeradeel ten aanzien van dit punt als een acceptabel alternatief omdat 

daardoor de positieve effecten van schaalvergroting en het terugdringen van 

kwetsbaarheden op kortere  termijn kunnen worden gerealiseerd.   

 

 

Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel 

- Achtkarspelen/ 

Tytsjerksteradiel   De komende maanden zal een evaluatie worden uitgevoerd over de 

samenwerking tot nu toe. Tevens zal een eindbeeld van de samenwerking 

worden ontwikkeld. Pas daarna kan inhoudelijk worden gereageerd op de 

visie van GS. 

 

- Achtkarspelen  Aanvullend op de gezamenlijke reactie geeft de gemeenteraad van  

Achtkarspelen te kennen dat de bestuurlijke zelfstandigheid van beide 

gemeenten niet ter discussie staat. De meest vergaande vorm van 

samenwerking is in de ogen van de gemeenteraad een volledige ambtelijke 

fusie.  

 

 Samenvattend commentaar Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel 

 

Wij hebben kennis genomen van de standpunten van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Wij 

hebben er vertrouwen in dat de samenwerking verder geïntensiveerd zal worden.  

Wij zijn van oordeel dat daarmee de voorwaarden voor bestuurlijke zelfstandigheid voor de 

beide gemeenten voldoende kunnen worden gewaarborgd.  

 

3. Definitieve visie op Noord-Fryslân 

 

Naar aanleiding van de ontvangen reacties kunnen wij vaststellen dat alle gemeenten in Noord-

Fryslân zich aan het beraden zijn op hun bestuurlijke toekomst. In de meeste gevallen wordt onze 

visie daarbij als een mogelijke uitkomst beschouwd. Alhoewel men nog enige tijd nodig heeft voor 

nader onderzoek en discussies met de bevolking zien wij geen aanleiding onze eerder 

gepresenteerde visie aan te passen. Wij stellen daarom hierbij ons definitieve standpunt over de visie 

op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Noord-Fryslân vast. 
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Deze ziet er uit als volgt: 

 

a. Eén gemeente in het Noordwesten, bestaande uit de huidige gemeenten Harlingen, 

Franekeradeel, Littenseradiel, Menameradiel en het Bildt. 

b. Leeuwarderadeel wordt bij Leeuwarden gevoegd. 

c. Eén gemeente in het Noordoosten, bestaande uit de huidige gemeenten Ferwerderadiel, 

Dongeradeel, Dantumadiel en Kollumerland c.a. 

d. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel blijven zelfstandig en werken intensief 

samen.  

 

4. Slotopmerking 

 

Zoals wij reeds in eerdere notities te kennen hebben gegeven is het wenselijk de discussie over de 

lokaal-bestuurlijke inrichting van onze provincie af te ronden. Met deze definitieve visie op Noord-

Fryslân willen wij dat stimuleren. Wij hebben er begrip voor dat sommige gemeenten nog nader 

onderzoek willen plegen en/of de bevolking willen raadplegen, maar achten de tijd rijp om ten 

aanzien van dit onderwerp dit jaar spijkers met koppen te slaan. Daarom zullen wij de verdere 

ontwikkelingen in de diverse gemeenten nauwlettend volgen en niet aarzelen onze rol als regisseur 

op dit terrein verder gestalte te geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: gebundelde gemeentelijke reacties        
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Visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese 

Waddeneilanden 

 

 

1. Inleiding 

 

De voorliggende notitie  maakt onderdeel uit van de ontwikkeling  van een visie op de toekomstige 

lokaal-bestuurlijke inrichting van onze provincie.  In eerdere stadia hebben wij reeds onze opvatting 

kenbaar gemaakt over andere gebiedsdelen. Ten behoeve van de leesbaarheid van deze visie  is er 

voor gekozen  de reeds in eerdere stukken beschreven uitgangspunten en criteria integraal in deze 

notitie op te nemen. 

  

De discussie over de lokaal-bestuurlijke inrichting van onze provincie kent een lange geschiedenis. 

Sinds de herindelingen in de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft dit onderwerp regelmatig op 

bestuurlijke agenda’s gestaan. Met name sinds 2001 is die discussie verhevigd  door meerdere 

rapporten, zelfevaluaties, samenspraak gemeenten-provincie-Vereniging van Friese Gemeenten 

(VFG), een  tijdelijke Statencommissie e.d. De herindeling in het zuidwesten van de provincie heeft 

daaraan nog eens een forse stimulans gegeven.  

Enerzijds heeft dat het provinciaal bestuur ertoe gebracht zich te bezinnen op de rol die ze in dit 

proces zouden moeten spelen, ook omdat de zich opstapelende maatschappelijke opgaven de 

noodzaak om tot een beëindiging van de langzamerhand slepende discussie te komen, 

onontkoombaar maakt. Uiteindelijk heeft die bezinning Provinciale Staten in september 2010 doen 

besluiten dat de provincie meer regie zou moeten voeren om te komen tot de gewenste lokaal-

bestuurlijke inrichting van onze provincie, op basis van de notitie over de provinciale regierol inzake 

de versterking van de kwaliteit van lokaal bestuur. 

Anderzijds heeft  de Tweede Kamer bij de behandeling van de herindeling van Súdwest Fryslân de  

motie-Heijnen  aangenomen waarin het provinciaal bestuur wordt gevraagd een visie op de lokaal-

bestuurlijke inrichting van de provincie op te stellen. 

 

De provincie wordt hiermee aangesproken op haar  verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het 

lokaal bestuur. Omdat volgens de Wet arhi op provinciaal niveau de verantwoordelijkheid voor die 

inrichting ligt bij het college van Gedeputeerde Staten (GS) en omdat het aansluit bij de stimulerende 

rol die wij als dagelijks bestuur ook in bredere zin richting gemeenten hebben, hebben wij in het 

najaar van 2010 gesprekken gevoerd met alle gemeenten om kennis te nemen van hun opvattingen 

over dit onderwerp. 

Daarna heeft ons college een Commissie van Wijzen ingesteld. Deze commissie heeft de opdracht 

gekregen een advies op te stellen over de toekomstige  lokaal-bestuurlijke inrichting van Fryslân. Het 

rapport van de commissie, getiteld  Meer burger, minder bestuur, is in maart 2011 uitgebracht. Het 

toenmalige college van GS heeft op grond daarvan besluiten genomen met betrekking tot de reeds in 

gang gezette herindelingstrajecten van De Friese Meren en Boarnsterhim. 
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In het coalitieakkoord van het huidige college van GS is aangegeven dat eerst gesprekken met de 

gemeenten gevoerd zullen worden alvorens GS een standpunt bepalen op het advies van de 

Commissie van Wijzen ten aanzien van de overige delen van de provincie. In de periode  oktober-

november 2011 zijn die gesprekken door gedeputeerde Schokker-Strampel gevoerd met de 

gemeenten in het noorden van de provincie, omdat daar de meest concrete ontwikkelingen gaande 

zijn op het terrein van herindeling c.q. samenwerking. Vervolgens hebben wij op 14 december 2011 

onze Visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Noord-Fryslân kenbaar gemaakt. 

 

Ter afronding van het proces om te komen tot een visie voor de gehele provincie zijn in januari en 

februari 2012 door de portefeuillehouder  gesprekken gevoerd met de gemeenten in het zuidoosten 

van de provincie en de 4 Friese Waddeneilanden. Hierbij wordt onze visie voor dat gebied 

gepresenteerd.  

 

 2. Politiek-bestuurlijke context 

 

Vanzelfsprekend is  ons coalitieakkoord 2011-2015 leidraad voor onze opvattingen. Met name gaat 

het dan om de volgende alinea’s: 

 

“Als provincie vinden wij het onze taak als regisseur evenwicht en samenhang van de bestuurlijke 

ontwikkelingen in Fryslân te bewaken, aan de hand van het door ons geformuleerde toetsingskader. We 

hebben primair een ondersteunende rol. In een aantal gevallen nemen we een actieve bemiddelende rol op 

ons. Dit is het geval als gemeenten er onderling niet goed uitkomen. Ook kan dit het geval zijn vanuit onze visie 

op het bestuurlijk evenwicht in Fryslân de bestuurlijke opgaven in een gebied of vanuit onze (financiële) 

toezichtsrol.  De provincie legt herindeling van gemeenten niet op.” 

en   

“Samenwerking tussen gemeenten als middel om bestuurskracht te versterken is een mogelijkheid. Maar 

effectieve democratische controle en aansturing vanuit de gemeenteraad zijn problematischer als een 

gemeente zich aan allerlei gemeenschappelijke regelingen moet uitleveren. In dat geval kan herindeling een 

betere oplossing zijn. Als gemeenten kiezen voor herindeling hecht de provincie eraan dat de gemeenten voor 

inwoners helder maken wat de winst van herindeling is. Ook moeten gemeenten aangeven dat een dergelijk 

voornemen op brede steun van de bevolking kan rekenen.” 

 

Het kabinet hanteert voor het terrein van de lokaal-bestuurlijke inrichting een landelijk beleidskader. 

De Tweede Kamer is hierover in gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.  Alhoewel de discussie hierover nog niet is afgerond heeft de minister  in de 

afgelopen periode  zijn mening hierover naar buiten gebracht. Hij heeft daarbij aangegeven 

bestuurlijke herindelingen vooral te toetsen aan  3  criteria, te weten: 

1.  draagvlak in de betrokken gemeenten 

2.  inhoudelijke noodzaak 

3.  urgentie 

 

Elk van deze drie criteria is voor meerdere uitleg vatbaar en ook het beleidskader in zijn geheel (waar 

nog 3 andere criteria, namelijk: duurzaamheid,  interne samenhang, evenwichtige regionale 

bestuurlijke verhoudingen, deel van uitmaken) biedt niet voldoende  houvast om voor een specifieke 

situatie ondubbelzinnig te kunnen concluderen dat een herindeling de beste oplossing is voor de 
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schaalproblematiek. Met andere woorden, subjectiviteit en emotie zullen dus altijd in meer of 

mindere mate een rol spelen. 

 

Ten behoeve van de behandeling in de Tweede Kamer van de nota “Bestuur en Bestuurlijke 

inrichting; tegenstellingen met elkaar verbinden” heeft de Tweede Kamer de Raad voor het openbaar 

bestuur (Rob) gevraagd een advies hierover op te stellen. In zijn advies brengt de Rob onder meer 

naar voren het noodzakelijk te achten dat er  “meer voortvarendheid en regie wordt betracht bij het 

daadwerkelijk doorvoeren van bestuurlijke opschaling van provincies en gemeenten (…) Met 

opschaling van onderop kan niet worden volstaan.” Verder staat  de Rob “een benadering voor die 

enerzijds recht doet aan het principe van herindeling van onderop maar anderzijds toch ook een 

waarborg biedt voor het realiseren van de minimaal noodzakelijke schaalgrootte”. Naar de mening 

van de Rob zou de provincie derhalve de minimaal noodzakelijk geachte schaalgrootte  moeten 

vaststellen en toe moeten zien op de inhoudelijke en geografische samenhang tussen gebieden.  

 

Onze visie zal uiteraard  moeten passen in en aansluiten bij de hierboven geschetste politiek-

bestuurlijke context en beoogt een nadere uitwerking te zijn van de algemene uitgangspunten zoals 

die in het coalitieakkoord zijn verwoord. 

 

3. Waarom versterking bestuurskracht en hoe? 

   

Het provinciaal bestuur moet het belang van alle inwoners van Fryslân zo goed mogelijk behartigen. 

Deze belangen kunnen in het algemeen optimaal worden verzorgd door sterke gemeenten binnen 

een sterke provincie. Het is dus in het belang van Fryslân als geheel dat er een – binnen  de  

verhoudingen in Noord-Nederland en in het landelijke krachtenveld – sterke hoofdstad is en 

daarnaast enkele grote kernen zijn die een lokale economie hebben met een landelijke uitstraling.  

Sterke gemeenten kenmerken zich door een grote professionaliteit, slagkracht en financiële 

weerbaarheid. Daarnaast is het ook van belang voor Fryslân als geheel dat de gemeenten (gesteund 

door een sterke provinciale organisatie die ook fungeert als identiteitsdrager van het geheel) de 

vergelijking met gemeenten in de rest van het land op de genoemde kenmerken glansrijk kunnen 

doorstaan. Daardoor worden de gemeenten in Fryslân aantrekkelijker als vestigingsplaats voor 

bedrijven en als woonplaats. 

 

Versterken van de bestuurskracht is geen doel op zichzelf maar een middel om er voor te zorgen dat 

de inwoners gebruik kunnen maken van een adequaat pakket voorzieningen tegen de laagst 

mogelijke kosten. Daarbij spelen schaalgrootte en professionaliteit van de ambtelijke organisatie en 

bestuurders een grote rol. De nieuwe taken die aan de gemeenten worden overgedragen (Jeugdzorg, 

Werken naar Vermogen, AWBZ etc.) en een toenemende druk op de beschikbare financiële middelen 

verzwaren de eisen die aan de bestuurskracht worden gesteld. Schaalvergroting is dan de geëigende 

weg om aan deze eisen het hoofd te bieden. 

 

Dergelijke schaalvergroting kan worden gerealiseerd door samenwerking met andere gemeenten of 

door herindeling. De grens van de oplossing door samenwerking wordt echter bereikt als daarvoor 

met verschillende partners diverse overeenkomsten worden gesloten, met name  waar het 

beleidstaken betreft. Het gevolg daarvan is dat er een aanzienlijke bestuurlijke drukte wordt 

georganiseerd terwijl de bestuurbaarheid van de samenwerkingsvormen dan zo complex wordt dat 



4 

 

de gemeente daar nauwelijks nog invloed op heeft. Daardoor komt ook de democratische legitimatie 

in het geding. Ook wordt in de praktijk de ruimte voor de Raad een eigen beleid te voeren aanzienlijk 

ingewikkelder. Een samenwerkingsvorm, gericht op het in samenhang aanpakken van de 

maatschappelijke opgaven  met een beperkt aantal vaste partners, ondervangt een groot deel van de 

hiervoor genoemde bezwaren. Samenwerking waarbij de partners op strategisch niveau geen of 

onvoldoende gezamenlijke visie hebben, biedt geen duurzame oplossing. 

 

Zowel het rijk als de provincie hebben een aantal criteria vastgesteld om de noodzaak en 

voorgestelde constellatie van een gemeentelijke  herindeling aan te toetsen. Zoals in de eerder 

genoemde regierolnotitie is aangegeven, zijn deze criteria onverminderd van kracht als toetssteen 

daar waar gemeenten kiezen voor intergemeentelijke samenwerking  ter versterking van hun 

bestuurskracht. 

 

Uiteraard zijn die criteria niet altijd overal in dezelfde mate van toepassing en in sommige gevallen 

staan ze ook op gespannen voet met elkaar. Het is dus  noodzakelijk een zekere rangorde in die 

criteria aan te brengen en ze in onderlinge samenhang te bezien, maar tegelijkertijd moet men zich 

ook beseffen dat voor elke specifieke situatie bepaalde criteria belangrijker kunnen zijn dan andere. 

Met andere woorden: het hanteren van de criteria is geen wiskundige benadering maar elke situatie 

vraagt maatwerk, waarbij de bijzonderheden van die situatie van grote invloed zijn op de weging van 

de verschillende criteria. 

 

De volgende toetsingscriteria worden voor Fryslân als de belangrijkste beschouwd: 

 

- Bestuurskracht  Bepalend hiervoor is de kwaliteit en de professionaliteit van de 

ambtelijke organisatie en van de bestuurders. 

- Nodaal principe  Een grotere kern heeft veel functionele relaties met zijn omgeving en  

   voorziet meestal een omliggend verzorgingsgebied van faciliteiten op  

   het gebied van onderwijs, sport, cultuur e.d. Voor zover de 

gebruikers van die voorzieningen niet woonachtig zijn in de  

gemeente waarin die kern ligt, wordt er doorgaans niet of te weinig  

rekening gehouden met hun belangen. Daarbij komt dat de 

gebruikers van die voorzieningen ook de gelegenheid zouden  

   moeten hebben daarop - als kiezer -  invloed uit te kunnen oefenen. 

- Bovenlokale opgaven De vraagstukken die zich in bepaalde gebieden manifesteren,  

beperken zich veelal niet tot bestaande gemeentegrenzen. Grotere 

bestuurlijke eenheden zijn dan soms beter in staat adequate 

oplossingen te realiseren. 

- Interne samenhang Culturele en maatschappelijke eenheden zijn van grote invloed op de  

saamhorigheid in en de identificatie met een gemeente en is 

bevorderlijk voor een grotere bestuurbaarheid. 

- Duurzaamheid  Een combinatie die langere tijd intact blijft (minimaal 20 à 30 jaren)  

zorgt voor een grotere continuïteit in het beleid en is daardoor voor 

de inwoners beter voorspelbaar. Bestuurders worden ook minder 

vaak afgeleid van hun hoofdtaak (besturen) en kunnen zich dan ook 

volledig op die taak concentreren. 
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4. Functie van de visie 

 

Wat doen we met deze visie? 

 

Wij beogen door het vaststellen van deze visie een impuls te geven aan de afronding van de 

gemeentelijke discussies over dit onderwerp. Zoals reeds in de inleiding beschreven wordt er al vele 

jaren veel tijd en energie door bestuurders en ambtenaren aan besteed. De duidelijkheid die 

hierdoor wordt gegeven over het standpunt van GS zal hopelijk gemeenten inspireren om ook op 

redelijk korte termijn tot heldere standpunten te komen, zodat toegewerkt kan worden naar een 

duurzame lokaal-bestuurlijke inrichting in onze provincie. 

 

Verder zal deze gebruikt worden als toetsingskader voor gemeentelijke herindelingsvoorstellen.  

Indien een aantal gemeenten met een voorstel komt dat niet past in deze visie zal de provincie daar   

- in principe - een negatief advies aan toevoegen. Daarmee wordt de kans dat een dergelijk voorstel 

door de Minister van BZK en de Tweede Kamer wordt overgenomen aanzienlijk verkleind. Vooral als 

de Tweede Kamer – in reactie op de aangenomen motie-Heijnen – zich kan vinden in de provinciale 

visie. 

 

Ook  zal de provincie de visie gebruiken als basis voor ondersteuning van de gewenste combinaties 

van gemeenten. Die ondersteuning kan bestaan uit het behulpzaam zijn en bemiddelen bij het  

ontwikkelen van die combinaties als er belemmeringen zijn bij één of enkele van de betrokken 

partijen. Tevens kan die ondersteuning zich richten op  de uitvoering van gebiedsgerichte 

streekagenda’s waardoor de onderlinge samenhang op sociaal-economisch en maatschappelijk 

gebied kan worden versterkt. 

 

Zoals eerder gezegd is dit onze visie op het zuidoostelijke deel en de Waddeneilanden van de 

provincie.  

 

5. Huidige stand van zaken 

 

Zowel door het besef dat een grotere schaal voor de meeste gemeenten wenselijk is als door de 

activiteiten van de provincie in het afgelopen jaar zijn door diverse gemeenten stappen gezet. 

Er zijn gemeenten die besloten hebben te onderzoeken of een herindeling met één of meerdere 

gemeenten mogelijk is en er zijn gemeenten die de oplossing zoeken in een versteviging van de 

samenwerking met omliggende gemeenten. In veel gevallen is deze discussie nog niet afgerond, 

maar de huidige stand van zaken is: 

 

-Waddeneilanden          ( Vlieland,  Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling) 

   op basis van het rapport “Vast op koers” uit 2008/9 hebben de Friese 

Waddeneilandgemeenten hun samenwerking in VAST-verband ingericht. 

Vervolgens is op 27 april 2009 een tripartite convenant tussen het ministerie 

van BZK, de provincie en de Friese Waddeneilandgemeenten afgesloten met 

als doel de samenwerking en bestuurskracht  te borgen en ondersteunen. In 

de in 2011 gehouden tussenevaluatie wordt geconcludeerd dat er 

tevredenheid is over wat in 2 jaren is bereikt. Uit die tussenevaluatie is  ook 
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een aantal verbeterpunten naar voren gekomen die in de komende jaren 

opgepakt zal  worden. Doel is om met niet-vrijblijvende samenwerking de 

gevoelde kwetsbaarheid weg te nemen zodat de zelfstandigheid van de 

eilanden behouden kan blijven.  

-Smallingerland  onderschrijft het nodaliteitsbeginsel voor de stedelijke concentraties, zoals  

Drachten. Men vindt dat dat beginsel ook toegepast moet worden voor hun 

gemeente aangezien er op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de 

voorzieningen in Smallingerland door inwoners van omliggende  gemeenten. 

Dit zou meer met elkaar in evenwicht moeten worden gebracht door 

uitbreiding van Smallingerland ten noorden en ten zuiden of eventueel door 

een herindeling met Heerenveen. Verder vindt men het noodzakelijk dat hun 

positie zodanig moet kunnen blijven  dat Drachten ook in de toekomst zijn 

centrumfunctie kan vervullen. Ook om die reden ziet men  een mogelijke 

herindeling met Heerenveen  als een optie. 

-Opsterland  de Gemeenteraad heeft op 12 december 2011 besloten dat de gemeente 

zelfstandig moet blijven; dat een herindeling dus niet aan de orde is en dat de 

gemeente in elk geval niet zal worden opgesplitst. Verder is besloten dat  de  

bestaande samenwerking met  Ooststellingwerf en Weststellingwerf moet 

worden geïntensiveerd. De beoogde vorm van de samenwerking is dat elke 

gemeente een aantal back-office taken voor alle  drie gemeenten verzorgt. 

Vervolgens moet in OWO-verband vanuit een  krachtig platteland de 

verbinding met de omliggende stedelijke gebieden  inhoud worden gegeven. 

-Heerenveen  men is van mening dat Heerenveen de ruimte nodig heeft om zijn opgaven 

waar te kunnen maken en zijn economische kracht ten volle te kunnen 

benutten.  Daarom  wordt het nodale principe ook van harte onderschreven. 

Vandaar dat men een uitbreiding van de gemeente  aan de westzijde  en aan 

de oostzijde het meest wenselijk vindt. Een andere optie zou een herindeling 

met Smallingerland  zijn.   

Intergemeentelijke samenwerking wordt niet als de beste oplossing gezien 

voor versterking van de bestuurskracht wegens een toenemende 

bestuurlijke drukte en een gebrek aan democratische legitimatie.  

Men  erkent dat de bestuurlijke realiteit echter beperkingen stelt aan de 

meest  wenselijke situatie en acht daarom samenwerking in zaken van 

gemeenschappelijk belang in de rede te liggen. Daaraan wordt toegevoegd 

dat het van belang wordt beschouwd dat er aandacht wordt geschonken aan 

de “relatieve bestuurskracht”, d.w.z. het waarborgen van de positie van de 

stedelijke kernen in relatie tot bestuurlijke ontwikkelingen elders in de 

provincie.   

-Ooststellingwerf de inzet van de gemeente is het behoud van zelfstandigheid, waarbij voor 

back-office taken samenwerking met Weststellingwerf wordt gezocht. Sinds 

kort heeft Opsterland zich bij die samenwerking gevoegd. Een bestuurlijke 

fusie is niet aan de orde. Men is ook niet erg enthousiast over gemeen- 

schappelijke regelingen vanwege het gebrek aan democratische legitimiteit. 

Een samenwerking van alle 5 gemeenten in Zuidoost-Fryslân  op strategisch 
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niveau zou een nuttige aanvulling op de bestaande samenwerking in OWO- 

verband kunnen zijn.   

-Weststellingwerf als  Ooststellingwerf 

  

6. Langere termijn visie 

 

Leidend bij het ontwikkelen van onze visie is de gebiedsindeling zoals die voor meerdere 

beleidsvelden wordt gehanteerd,  waarbij wordt uitgegaan van 4  kwadranten op het vasteland, die 

elk een interne samenhang op velerlei maatschappelijke terreinen vertonen. Voor het kwadrant 

Zuidwest is de bestuurlijke inrichting bepaald door het ontstaan van de gemeente Súdwest Fryslân 

en de toekomstige herindeling tot de gemeente  De Friese Meren. Voor de kwadranten Noordoost en 

Noordwest is onze visie in december 2011 gepresenteerd en in deze nota schetsen wij onze visie 

voor het kwadrant Zuidoost en de Waddeneilanden. 

 

Een visie is alleen geloofwaardig als die is gebaseerd op een consistente en transparante set van 

overwegingen. Dan is zij verdedigbaar en houdbaar. Als een visie wordt gebaseerd op de huidige 

opvattingen van gemeenten is het niet meer dan de optelsom van gemeentelijke visies en wordt de 

specifieke verantwoordelijkheid van de provincie  miskend. 

 

Vanuit deze overtuiging wordt de volgende samenhangende visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting 

van de Friese Waddeneilanden en Zuidoost-Fryslân voorgelegd. 

 

Waddeneilanden 

 

Onze opvatting over de lokaal-bestuurlijke inrichting van onze Waddeneilanden is als volgt. 

Indien we de inwoneraantallen en bestuurskracht van de individuele  eilanden beschouwen ligt de 

conclusie voor de hand dat dit geen toekomstbestendige zelfstandige gemeenten kunnen zijn. Naar 

onze mening zijn er echter overwegingen die tot een andere  conclusie leiden. 

 

Allereerst zal er op elk eiland - vanwege de geografische status als eiland - een lokale democratie 

nodig zijn; in de tweede plaats is er in specifieke situaties de lokale aanwezigheid van bestuurlijk 

gezag wenselijk, met name in de zomermaanden als de bevolking op alle eilanden het meervoudige  

is van de normale omvang; in de derde plaats vraagt de lokale cultuur en het specifieke karakter van 

elk eiland ook om een eigen herkenbaar gezag.  

 

Het is ook onder meer om deze redenen dat het ministerie van BZK, de provincie en de 

gemeentebesturen van de eilanden in 2009 het tripartite convenant  hebben gesloten waarin de 

bijzondere bestuurlijke constructie voor de eilanden is vastgelegd. Gelet op de eisen die vanuit het 

belang van de inwoners gesteld moeten worden aan het functioneren van het lokale bestuur blijft 

het echter een kwetsbare oplossing die een aanhoudende inzet op de samenwerkingsrelatie vraagt 

van de lokale bestuurders.     
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Wij zijn  - net als de gemeentebesturen op de eilanden - van mening dat  er verbeterpunten zijn, 

zoals: 

- optimaliseren organisatorische verbindingen binnen VAST 

- verbeteren rol/positie Eilander Raad 

- verbijzonderen eilander uitzonderingspositie bij m.n. rijksregelgeving inzake natuur en ruimte 

- doorontwikkeling  samenwerkingsmodel met het oog op veranderende omstandigheden  

 

Vooral het laatste punt achten wij van groot belang omdat het toenemende takenpakket voor  

gemeenten een nog grotere druk legt op het lokale bestuur. Naar onze mening is het noodzakelijk  

dat er gezamenlijk fors wordt geïnvesteerd in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke regie  

vanuit het centrale VAST-kantoor. Wellicht dat een intensievere samenwerking van het collectief met  

gemeenten op het vasteland kan bijdragen aan het verminderen van de druk op de eiland- 

gemeenten.   

Wij zijn van opvatting dat het welslagen van het samenwerkingsverband voorwaardelijk is voor het  

kunnen behouden van de bestuurlijke zelfstandigheid. Daarom zullen wij de ontwikkelingen  

nauwlettend blijven volgen. Tegen deze achtergrond zien wij op dit moment geen aanleiding een  

andere bestuurlijke  indeling van de eilanden na te streven.   

  

Zuidoost 

 

In haar rapport van 15 maart 2011 Meer burger, minder bestuur  adviseert de Commissie van Wijzen 

om Heerenveen en Smallingerland uit te breiden met delen van Opsterland. Dit zou dan leiden tot 

een opsplitsing van de laatstgenoemde gemeente. De commissie acht dit logisch wegens de positie 

van Heerenveen en Drachten als economische motoren  en als kernen  voor een groter 

verzorgingsgebied, daarbij het nodale principe volgend. Verder gaat de commissie er vanuit dat de 

samenwerking van Ooststellingwerf met Weststellingwerf in de toekomst leidt tot een herindeling. 

 

Omdat wij de door de commissie gehanteerde argumenten onderschrijven zijn ook wij van mening 

dat dit de meest wenselijke lokaal-bestuurlijke inrichting van dit gebied is. Hiermee zou een regionale 

gemeentelijke indeling ontstaan volgens logische maatschappelijke en culturele  oriëntatiepatronen. 

Indien de gemeenten zelf zouden besluiten hun huidige grenzen ter discussie te stellen dan zal alleen 

een inrichting die hiermee overeenkomt op onze steun kunnen rekenen. 

 

Dat is op dit moment niet het geval en er is geen blanco situatie. De vijf bestaande gemeenten in het 

zuidoosten van onze provincie zijn verschillend in inwoneraantallen (van 26.000 tot 55.000) en 

verschillend van karakter (3 plattelandsgemeenten en 2 gemeenten met een stedelijke kern). Het zijn 

stuk voor stuk robuuste gemeenten met voldoende bestuurskracht voor de nabije toekomst en er is 

derhalve  geen intrinsieke noodzaak (zoals in het Noorden van onze provincie wel geldt) om de 

lokaal-bestuurlijke inrichting ingrijpend te wijzigen. 

 

Ook getoetst aan de belangrijkste criteria die het ministerie van BZK hanteert  bij voorgestelde 

herindelingen (draagvlak, interne  noodzaak, urgentie) zien wij op dit moment geen aanleiding en 

geen mogelijkheid om aan de zelfstandigheid van de betrokken vijf gemeenten voor de komende 

jaren te tornen. Er is geen interne noodzaak, geen urgentie en het draagvlak voor een herindeling  is 

uitermate gering.  
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Zoals aangegeven bij de huidige stand van zaken zien Smallingerland en Heerenveen een fusie van 

deze twee gemeenten als een mogelijke optie om het draagvlak voor hun stedelijke kernen te 

versterken. Wij delen deze mening niet en wel om de volgende redenen: 

1. Indien Heerenveen en Drachten in 1 gemeente zouden liggen dan zouden twee van de vier 

grootste Friese kernen (de F4) onder hetzelfde bestuur vallen. Dit zou de slagkracht van elk 

van deze economische motoren niet ten goede komen omdat dat bestuur regelmatig met 

een belangenafweging tussen de beide kernen wordt geconfronteerd. Het ontstaan van een 

homogene gemeente zal hierdoor uitermate moeilijk worden.  

2. Een herindeling van Smallingerland met Heerenveen heeft niets te maken met het toepassen 

van het nodale principe. Beide kernen fungeren niet als verzorgingsgebied voor inwoners 

binnen elkaars gemeentegrenzen. Het is uitsluitend het bij elkaar brengen van twee op 

zichzelf staande eenheden welke  vrijwel zeker niet zullen  uitgroeien tot één samenhangend 

verzorgingsgebied. 

3. Door een fusie van Smallingerland met Heerenveen ontstaat een dusdanig machtsblok in het 

zuidoosten van de provincie dat de andere drie gemeenten in dat gebied (Opsterland, 

Weststellingwerf en Ooststellingwerf) zich zodanig bedreigd zouden kunnen voelen dat zij 

hun samenwerking nog verder zullen verstevigen en wellicht ook een fusie zouden kunnen 

gaan overwegen. Indien dat zou gebeuren ontstaan er in het zuidoosten een stedelijk blok en 

een plattelandsblok die los van elkaar staan. Omdat het naar onze mening in het belang van 

het gebied en de inwoners is dat er een symbiose van het platteland met een stedelijke kern 

ontstaat achten wij dit een ongewenste ontwikkeling.  

 

Los van de hierboven onder punt 3 aangegeven samenhang met een mogelijke fusie van Heerenveen 

met Smallingerland achten wij een op zichzelf staande herindeling van de drie plattelandsgemeenten 

ook ongewenst. Naar onze mening is er een zeker evenwicht in de bestuurlijke verhouding 

noodzakelijk om te voorkomen dat er een dominante partij in dit gebied ontstaat. Ook komt het niet  

tegemoet aan het samenvallen van bestuurlijke grenzen met bestaande maatschappelijke en (taal) 

culturele  oriëntatiepatronen. 

 

Wij constateren echter wel dat er een regionale samenhang is tussen de vijf gemeenten ten aanzien 

van diverse onderwerpen. Ook in het rapport dat ten grondslag ligt aan het standpunt van de 

gemeente Opsterland wordt aangegeven dat er een regiobrede samenhang is op diverse 

maatschappelijke terreinen. Daarom zijn wij van mening dat het gebied als geheel en logischerwijze 

dan ook alle vijf gemeenten aan bestuurskracht kunnen winnen door een intensievere samenwerking 

om op strategisch niveau tot een gedeelde visie te komen over maatschappelijke opgaven die de 

gehele regio betreffen. Een dergelijke samenwerking (bijvoorbeeld op de terreinen toerisme, 

recreatie, arbeidsmarkt, werkgelegenheid, onderwijs, zorg, duurzaamheid, mobiliteit) moet kunnen 

leiden tot een beter onderling afgestemde en efficiëntere beleidsontwikkeling door de individuele 

gemeenten. Wij hebben dus nadrukkelijk geen overkoepelend bestuur op het oog, maar een 

platform waaraan de participanten op voet van gelijkheid met elkaar overleggen op strategisch 

niveau, om daar vervolgens in hun eigen gemeente verder  mee aan de slag te gaan en nadere 

uitwerking aan te geven. Het komt ook niet in de plaats van of staat niet op gespannen voet met de 

huidige en eventueel toekomstige samenwerking van enkele gemeenten op het terrein van de 

bedrijfsvoering  en back-office taken.   
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Wij zijn ons er van bewust dat een dergelijk strategisch overleg momenteel ook ad hoc plaats vindt, 

maar achten een meer gestructureerde vorm gewenst en ook het aantal beleidsvelden zou groter 

moeten zijn. Wat het laatste betreft hebben wij bovenstaand een aantal suggesties gedaan, maar wij 

vinden dat de vijf gemeenten gezamenlijk moeten bepalen over welke onderwerpen zij een dergelijk 

overleg nuttig achten. Op deze wijze wordt de samenhang tussen het plattelandsgebied en de 

stedelijke omgeving versterkt. 

 

Wij zijn gaarne bereid de totstandkoming van een dergelijk platform op een in onderling overleg te 

bepalen manier te faciliteren. Naar onze opvatting is het platform van de streekagenda passend om 

tot regionaal maatwerk te komen, ook om te voorkomen dat de bestuurlijke drukte onevenredig 

toeneemt.  

 

7. Hoe verder? 

 

Zoals eerder gesteld vinden wij dat de discussie over de toekomstige lokaal-bestuurlijke inrichting 

moet worden afgerond. Dat betekent dat in de komende tijd daartoe de nodige stappen gezet 

moeten worden. Omdat wij in samenspraak met de gemeenten tot afspraken daarover willen 

komen, willen wij van de betrokken gemeenten voor 1 juli 2012 vernemen wat hun standpunt is ten 

aanzien van de hierbij gepresenteerde  visie.  Daarbij worden wij ook graag  geïnformeerd over het 

verwachte maatschappelijke draagvlak voor dat standpunt. 

 

8. Slotopmerking 

 

Met deze notitie is onze visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van onze provincie afgerond.  

Beginnend met onze zienswijze op de herindeling Súdwest Fryslân, vervolgens onze zienswijze op de 

herindeling De Friese Meren, onze opvatting over de opsplitsing van Boarnsterhim, onze in december 

2011 uitgebrachte visie op het noorden van onze provincie, is hiermee het gehele gebied van de 

provincie de revue gepasseerd. 

 

Daarmee is voldaan aan de motie-Heijnen en wij zullen derhalve deze visie ook presenteren aan het 

ministerie van BZK, zodat de minister deze kan aanbieden aan de Tweede Kamer. Indien dit mocht 

leiden tot een reactie van de Kamer die gevolgen heeft voor de realisering van onze visie, dan zullen 

wij daar de betrokken gemeenten van op de hoogte stellen. 
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Reactienota en eindconclusie inzake de visie op de lokaal-bestuurlijke 

inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden 

 
1. Inleiding 

 

Op 11 april 2012 hebben wij onze visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de 

Friese Waddeneilanden gepresenteerd. Daarbij hebben wij aan de betrokken gemeenten gevraagd 

voor 1 juli 2012 hun standpunt over onze visie aan ons kenbaar te maken. Inmiddels hebben wij de 

gevraagde reacties ontvangen. In deze notitie zullen wij per gemeente de kernpunten daarvan 

weergeven en daarop onzerzijds reageren. De gemeentelijke reacties zijn integraal als bijlagen bij 

deze notitie gevoegd. 

 

Tenslotte zullen wij onze definitieve visie voor deze beide gebiedsdelen van onze provincie 

presenteren, waarbij wij uiteraard rekening houden met onze reactie op de gemeentelijke 

standpunten. 

 

 

2. Reacties 

 

Onderstaand zullen wij eerst de reactie van de afzonderlijke gemeenten weergeven en daarop 

onzerzijds commentaar geven. Vervolgens zullen wij per gebiedscluster Zuidoost, alsmede ten 

aanzien van de Waddeneilanden, een samenvattend commentaar geven. 

 

Zuidoost- Fryslân 

- Weststellingwerf De gemeente heeft met instemming kennisgenomen van onze visie, en de 

overwegingen die daaraan voor ons ten grondslag liggen. De zelfstandigheid 

van de gemeente is niet in het geding. Er is bereidheid om tegemoet te 

komen aan onze oproep om met de 5 gemeenten in deze regio tot 

samenwerking te komen, en hieraan wordt thans ook al concreet invulling 

gegeven. 

 

 Commentaar:  

Wij stellen vast dat deze reactie aansluit op onze visie. De reactie bevestigt 

onze constatering dat thans geen draagvlak bestaat voor een wijziging van de 

gemeentelijke indeling in regionale context. 

 

- Ooststellingwerf Als Weststellingwerf. 

 

 Commentaar:  

Zie ons commentaar bij Weststellingwerf. 

 

- Opsterland Aanvullend op de reactie van Weststellingwerf wordt aangegeven dat 

Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland in ‘OWO’-verband werken 

aan een bundeling van backoffice-taken zonder dat daarbij sprake is van een 
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streven tot uiteindelijke bestuurlijke fusie. De gemeente geeft voorts aan te 

zullen verkennen op welke wijze gekomen kan worden tot een regionale 

samenwerkingsmodaliteit, waarmee de verbinding tussen platteland en de 

omliggende stedelijke gebieden wordt bestendigd. 

 

 Commentaar:  

Wij constateren dat de gemeente met haar reactie de door ons uitgebrachte 

visie onderschrijft.  

 

- Smallingerland De gemeente geeft in haar reactie te kennen waardering voor onze 

inspanningen tot het opstellen van een visie op de toekomstige bestuurlijke 

inrichting van Fryslân te hebben. Smallingerland onderschrijft het door de 

Commissie van Wijzen gepresenteerde eindbeeld, hetgeen een opsplitsing 

van de gemeente Opsterland impliceert. De door ons gepresenteerde visie op 

de bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân acht men evenwel niet 

evenwichtig, niet consistent en niet duurzaam, aangezien deze visie niet inzet 

op een concrete vorm van bestuurlijke schaalvergroting op korte termijn. 

Als voorkeursoptie geldt voor de gemeente een opschaling waarbij, op grond 

van de centrumfunctie van Drachten, zowel aan de noordzijde als aan de 

zuidzijde gebiedsuitbreiding wenselijk is. Als alternatieve mogelijkheid geeft 

de gemeente aan een hervatting van de verkenning vanaf 2014 met 

betrekking tot een mogelijke  samenvoeging met Heerenveen niet uit te 

sluiten.  

 

 Commentaar: 

 Wij nemen kennis van de opvatting van de gemeente. Zoals wij in onze visie 

hebben aangegeven herkennen wij de positie van Drachten en haar 

verzorgingsgebied binnen de Friese context. Wij delen de opvatting van de 

gemeente niet dat binnen afzienbare tijd te verwachten valt dat opnieuw een 

discussie over de lokaal-bestuurlijke inrichting in deze regio zal ontstaan. Dit 

hangt samen met het feit dat deze regio juist is samengesteld uit  een vijftal 

robuuste gemeenten, waardoor van enige te verwachten urgentie of 

noodzaak voor herindeling geen sprake is. Evenmin delen wij de argumentatie 

van de gemeente dat onze visie onevenwichtig zou zijn. Naar onze overtuiging 

is inwonertal alleen geen graadmeter voor het hebben van voldoende 

bestuurskracht om de gemeentelijke taken naar behoren te kunnen uitvoeren. 

 Wij stellen in onze visie dat de door de Commissie van Wijzen voorgestelde 

gemeentelijke indeling voor deze regio in beginsel een logisch en wenselijk 

eindbeeld oplevert. Tegelijkertijd moet worden geconstateerd dat voor het 

realiseren van dit eindbeeld het noodzakelijke regionale draagvlak ontbreekt. 

De gemeente heeft ons niet overtuigend kunnen aantonen dat er een 

intrinsieke en urgente noodzaak is voor een dergelijke herindeling. 
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- Heerenveen In haar reactie geeft de gemeente aan zich te herkennen in het door de 

Commissie van Wijzen geschetste eindbeeld van de gemeentelijke indeling in 

dit deel van de provincie. Tegelijkertijd stelt de gemeente vast dat daartoe 

(vooralsnog) geen draagvlak bij de gemeente Opsterland bestaat, waar dit 

onontbeerlijk is voor de realisering van een dergelijk eindbeeld. Daarmee 

onderschrijft Heerenveen ons standpunt. De gemeente richt zich op het 

opbouwen van goede samenwerkingsrelaties met de buurgemeenten, 

waarbij wordt aangegeven dat hieraan een bestuurlijke wil van alle 

betrokken partijen ten grondslag moet liggen, en dat deze samenwerking 

meerwaarde dient te hebben. Mede op basis van de opgedane ervaringen op 

dit vlak is de gemeente voornemens in 2014 de wenselijkheid van een 

eventuele fusie met Smallingerland nader te bezien.   

 

Commentaar: 

Wij constateren dat de door de gemeente voorgestane koers de komende 

jaren is gericht op het opbouwen van goede relaties met de buurgemeenten. 

In het kader van de voorgenomen samenvoeging met een deel van de 

gemeente Boarnsterhim per 2014 zullen de voorbereidingen van de 

effectuering hiervan de komende periode ook het nodige van de gemeente 

vergen. Wij achten dit een verstandige koers.  

Voor de langere termijn geldt dat een eventueel concreet fusievoornemen van 

Heerenveen en Smallingerland niet onze instemming zal verkrijgen.   

 

Samenvattend commentaar Zuidoost- Fryslân 

 

Zoals wij in onze visie hebben aangegeven bestaat dit gebiedscluster uit een vijftal robuuste 

gemeenten met elk voldoende bestuurskracht en schaalomvang om als zelfstandige 

gemeenten de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven op te kunnen pakken. Het ontbreken 

van bestuurlijk draagvlak voor opschaling en het feit dat er geen sprake is van enige urgentie 

daartoe,  maakt dat er in deze regio geen intrinsieke noodzaak of aanleiding bestaat om op 

dit moment een wijziging in de lokaal-bestuurlijke inrichting na te streven.  

Wel benadrukken wij dat, mocht er op basis van gemeentelijk initiatief een discussie ontstaan 

over een alternatieve gemeentelijke indeling, ons standpunt is dat alleen een indeling  op 

basis van logische en maatschappelijke oriëntatiepatronen, volgens de lijnen zoals door de 

Commissie van Wijzen is bepleit, op onze steun kan rekenen.  

Teneinde de versterking van de regionale samenhang, samenwerking en afstemming op korte 

termijn te optimaliseren achten wij het wenselijk dat hierbij door de betrokken gemeenten 

aansluiting wordt gezocht bij het opgestarte initiatief tot operationalisering van de 

Streekagenda. Wij achten het positief dat de gemeenten met een verkenning hiertoe  zijn 

gestart, en wij gaan er daarbij vanuit dat alle gemeenten zich hiervoor blijvend inzetten, 

zodat de bestaande samenhang tussen het platteland en de stedelijke omgeving kan worden 

versterkt.    
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Waddeneilanden 

De samenwerkende Waddeneilandgemeenten onderschrijven onze visie en 

argumentatie om de zelfstandigheid van elk van de afzonderlijke gemeenten intact  

te laten. Eveneens deelt men onze redenering dat een hechte en gerichte 

samenwerking noodzakelijk is om gezamenlijk voldoende bestuurskracht te kunnen 

genereren om de opgaven als lokaal bestuur adequaat het hoofd te kunnen bieden. 

De gemeenten benadrukken dat een goede samenwerking tussen het VAST-

samenwerkingsverband en de provincie wenselijk blijft om hiervoor de noodzakelijke 

voorwaarden te scheppen. Dit mede in de context dat de kustgemeenten op de vaste 

wal zich, zoals het zich laat aanzien, de komende periode zullen richten op een 

eigenstandige oriëntatie op hun bestuurlijke toekomst.     

 

 Samenvattend commentaar Waddeneilanden 

 

Wij constateren dat de VAST-gemeenten onze gedachtelijn herkennen dat, gelet op de 

bijzondere  positie van de gemeenten, een lokaal bestuurlijk gezag preferabel is. Aan dit 

uitgangspunt is echter wel de opgave verbonden om de bestaande samenwerkingsrelatie 

verdere inhoud te geven, zodat het welslagen van deze niet-vrijblijvende samenwerking ook 

de voorwaarden schept voor het kunnen behouden van de bestuurlijke zelfstandigheid. Dit 

achten wij primair een opdracht voor de betrokken gemeenten zelf. Wij zullen met de 

gemeenten in gesprek blijven over de duurzame bestendiging van de gemeentelijke 

bestuurskracht van de eilanden.     

  

 

3. Definitieve visie op Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden 

 

Naar aanleiding van de ontvangen reacties kunnen wij vaststellen dat, met uitzondering van de 

gemeente Smallingerland, de overige gemeenten zich herkennen in de door ons uitgebrachte visie op 

beide gebiedsdelen en de implicaties die deze visie heeft voor de eerstkomende jaren. Tevens 

constateren wij dat het standpunt van de gemeente Smallingerland niet voorziet in een eigen rol om 

de door de gemeente nagestreefde voorkeursoptie binnen de bestaande  politiek-bestuurlijke 

context in de regio te realiseren.  

Dit leidt ertoe dat wij geen aanleiding zien onze eerder gepresenteerde visie aan te passen. Wij 

stellen daarom hierbij ons definitieve standpunt over de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van 

Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden vast. 

 

Deze ziet er uit als volgt: 

 

a. De gemeenten Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland en 

Weststellingwerf blijven zelfstandig. Bij een eventuele toekomstige wijziging van de 

gemeentelijke indeling in dit gebied houden wij vast aan een lokaal-bestuurlijke inrichting 

zoals door de Commissie van Wijzen is voorgesteld.  

b. De Waddeneilandgemeenten Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog blijven 

zelfstandig, onder voorbehoud van het welslagen van het VAST-samenwerkingsverband. 
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4. Slotopmerking 

 

Zoals wij reeds in eerdere notities te kennen hebben gegeven vinden wij het wenselijk de discussie 

over de lokaal-bestuurlijke inrichting van onze provincie af te ronden. Met deze definitieve visie op 

Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden willen wij dat stimuleren.   

 

In samenhang met onze zienswijzen op de in procedure gebrachte gemeentelijke herindelings-

voorstellen van De Friese Meren en de opsplitsing van Boarnsterhim, alsmede de door ons in een 

eerder stadium vastgestelde visie op de vaste wal van Noord-Fryslân is hiermee sprake van een 

provinciebrede visie op de toekomstige lokaal-bestuurlijke inrichting.  Ook wordt hiermee voldaan 

aan de motie van Tweede Kamerlid Heijnen c.s. (Kamerstuk 32242, nr. 12, vergaderjaar 2009-2010), 

waarmee de regering werd verzocht om de provincie te vragen in overleg met de gemeenten in 

Fryslân een, zo mogelijk gezamenlijke, visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van de provincie op te 

stellen. In het doorlopen traject is volop door alle gemeenten geparticipeerd.  

 

De bovengenoemde provinciedekkende totaalvisie vormt het provinciale toetsingskader voor 

toekomstige  gemeentelijke herindelingsvoorstellen, alsmede geldt ze als richtlijn voor de 

samenstelling van samenwerkingsconstellaties. Binnen deze kaderstelling zullen wij de verdere 

ontwikkelingen in de diverse gemeenten nauwlettend volgen en waar nodig ondersteunen, alsmede 

onze rol als regisseur op dit terrein verder gestalte geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: gebundelde gemeentelijke reacties        
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Met instemming hebben wij kennisgenomen van de visienota lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuid-
oost Fryslân, zoals die op 11 april jongstleden door u is gepresenteerd.

De visienota onderstreept ons standpunt dat Weststellingwerf een zelfstandige gemeente is en zal
blijven. Terecht wordt onderkend dat er nu geen draagvlak is en geen noodzaak om te komen tot her
indeling. De visie erkent en waardeert de samenwerking met Ooststellingwerf, die nu ook met Opster
land concreet gestalte krijgt.
De oproep in de visie om stappen te ondernemen in het kader van de streekagenda, teneinde te ko
men tot regionale samenwerking in het Zuidoosten van Frystân, is positief ontvangen. Aan een eerste
opzet van een streekagenda voor het Zuidoosten wordt concreet gewerkt.

Onze gemeenteraad heeft kennisgenomen van uw visienota en heeft op 7 mei haar instemming gege
ven aan onze reactie.
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Behandeld door: dhr. M. Hoekstra, 0561 691 319

Onderwerp: reactie op visienota lokaal-bestuurlijke indèling

Zuidoost-Fryslân.

Geachte mevrouw Schokker,
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Oosterwolde, 31 mei 2012

Geachte mevrouw Schokker,

gemeente ooststellingwerf

College van gedeputeerde staten van Fryslan

t.a.v. gedeputeerde mevrouw T. Schokker

Postbus 20120

8900 HM LEEUWARDEN

Onderwerp: visienota lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslan

Met instemming hebben wij kennis genomen van de visienota lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost
Fryslan, zoals die op 11 apriljl. door u is gepresenteerd.

De visienota onderstreept ons standpunt dat Ooststellingwerf een zelfstandige gemeente is en zal blijven.
Terecht wordt in de nota onderkend dat er nu geen draagvlak is voor, en geen noodzaak is om te komen tot
herindeling. De visie erkent en waardeert de samenwerking met Weststellingwerf, die nu ook met Opsterland
daadwerkelijk gestalte krijgt.

De oproep in de visie om stappen te ondernemen in het kader van de streekagenda Zuidoost-Fryslan hebben
wij positief ontvangen. Aan een eerste opzet hiervoor wordt momenteel concreet gewerkt.

Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 22 mei ji. ingestemd met onze reactie.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde, bezoekadres: ‘t Oost 11 telefoon (0516) 56 62 22, fax (0516) 56 62 15
e-mail: gemeenteooststellingwerf. ni
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Voor k@nnig. tiangenomen/tel afgeda
B&W
S. Kastelein
(0516)566467

Cluster:
Ambtenaar:
Doorkiesnummer:
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Bijlage(n): geen
Mandaatregeling: n.v.t.
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Uw kenmerk: Uw brief van: Ons kenmerk: Behandeld door: Tel.nr.: Bijlagen:

00999194 11 april 2012 2012-22420 Tjeerd van Althuis (0512) 386 230 -

Onderwerp: Beetsterzwaag, 4juni 2012
Reactie op de visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Verzonden op:13 juni 2012
Zuidoost-Fryslân.

Geacht college,

Wij hebben met instemming kennis genomen van uw standpunt dat u alle vijf gemeenten in de
zuidoosthoek stuk voor stuk karakteriseert als robuuste gemeenten met voldoende bestuurskracht
voor de nabije toekomst en dat u geen noodzaak, urgentie en draagvlak constateert om de komende
jaren aan de zelfstandigheid van de vijf gemeenten te tornen. Dit geeft ons ruimte om onze
doelstellingen te realiseren. Uw toetsingscriterium van duurzaamheid (bestuurlijke continuïteit) zorgt er
voor dat wij ons de komende 20 - 30 jaren weer kunnen richten op onze hoofdtaken en een zekere en
voorspelbare factor voor onze inwoners kunnen zijn.

In uw visie geeft u ook aan dat u een fusie van de drie plattelandsgemeenten Ooststellingwerf,
Weststellingwerf en Opsterland ongewenst acht. U kent de standpunten van deze gemeenten, die alle
drie opteren voor zelfstandige bestuurlijke eenheden. Van fusieplannen is geen sprake. Wel van het
intensiveren van de samenwerking in de vorm van het bundelen van back-office taken.

Wij onderschrijven uw constatering over de regionale samenhang in de zuidoosthoek. U refereert
daarbij terecht aan onze raadsvisie van 12 december 2011, waarin wij aangeven dat wij van uit een
krachtig platteland de verbinding met de omliggende stedelijke gebieden verder inhoud willen geven.
Uw suggestie voor een gestructureerd platform waaraan de participanten op voet van gelijkheid met
elkaar overleggen op strategisch niveau op meerdere beleidsterreinen, om daar vervolgens in de
eigen gemeente verder mee aan de slag te gaan en nadere uitwerking aan te geven, past in onze
visie. Wij zullen graag de mogelijkheden hiertoe samen met de andere gemeenten verkennen. Daarbij
kan ook worden bepaald of van uw aanbod om hierbij te faciliteren gebruik wordt gemaakt.

Postbus 10.000 Hoofdstraat 82 T (05]2) 386 222 E gemeente@opsterland.nl Bank 28.5006.606

9244 ZP Beetsterzwaag 9244CR Beetsterzwaag F (05]2) 381 875 1 www.opsterland.nl BTW NL001950149B01



gemeente

Opstertand

Uw visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân is op 4juni 2012 behandeld door
onze gemeenteraad. Daarbij heeft de raad ingestemd met onze voorgenomen reactie hierop, die u in
deze brief aantreft.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

FranciscaKoen
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Onderwerp
REACTIE PROVINCIALE VISIE TOEKOMSTIG LOKAAL BESTUUR

Geacht college,

Op 7 februari ji. vroeg u ons om een reactie op uw visie op de gewenste toekomstige

bestuurlijke inrichting van Noord Friesland. In het bestuurlijk overleg met gedeputeerde

Schokker op 21 februari jI. hebben wij aangegeven dat wat ons betreft de situatie in Noord

Fryslân niet los kan worden gezien van uw visie op de toekomstige indeling in Zuidoost

Fryslân. Nu deze bekend is reageren wij als volgt:

Bij het opstellen van uw visie laat u zich grotendeels leiden door het rapport van de

commissie Koopmans. Dat gaat uit van het zogenaamde nodale principe: kernen met een

regionale functie zouden moeten worden versterkt. Meer specifiek adviseert de commissie in

haar rapport Meer burger, minder bestuur om Heerenveen en Smallingerland uit te breiden

met delen van Opsterland. De commissie acht dit logisch vanwege de positie van

Heerenveen en Drachten als economische motoren en als kernen van een groter

verzorgingsgebied. Het doet ons genoegen dat u op pagina 8 van uw Visie op de
Iokaalbestuurljke inrichting van Zuidoost-Fiyslân en de Friese Waddeneilanden de

argumenten van de commissie onderschrijft. U verbindt daaraan de conclusie, dat een

opdeling van Opsterland tot de meest wenselijke lokaalbestuurlijke inrichting van Zuidoost

Friesland zou leiden. Niettemin kiest u er uiteindelijk voor om in Zuidoost Friesland de

lokaalbestuurlijke inrichting feitelijk ongemoeid te laten. Dit bevreemdt ons. Immers: een visie

dient als leidraad voor een gewenste toekomstige situatie. U benoemt die helder, door de

conclusies van de commissie Koopmans te onderschrijven. Toch verbindt u daar geen

consequenties aan. Daarmee is uw oplossing voor de regio Zuidoost Fryslân — in

tegenstelling tot die voor de rest van de provincie, niet evenwichtig, niet consistent en niet

duurzaam. Niet evenwichtig, omdat de beide Stellingwerven en Opsterland met gemiddeld

ca. 26.000 inwoners in uw totaal visie op de bestuurlijke inrichting van Friesland maximaal de

helft van de omvang zullen hebben van de overige gemeenten in onze provincie. Niet

consistent, omdat het nodale principe in de hele provincie wordt toegepast behalve in

Zuidoost Fryslân. Bovendien kiest u in de hele provincie voor schaalvergroting om de

toekomstige bestuurskracht te waarborgen met uitzondering opnieuw van onze regio waar u

opteert voor intergemeentelijke samenwerking.

correspondentie-adres: Gauke Boelensstraat 2 E-mail gemeentesmallingerIand.nI

Postbus 10.000 9203 RM Drachten lnternetwww.smallingerland.nl

9200 HA Drachten Telefoon (0512) 58 12 34
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En tenslotte achten wij uw visie niet duurzaam, omdat de discussie over de gewenste
bestuurlijke inrichting in onze regio naar wij verwachten binnen vijf jaar opnieuw de politiek-
bestuurlijke agenda zal bepalen. En mogelijk zelfs eerder als herindelinginitiatieven elders in
de provincie binnen nu en vijf jaar hun beslag hebben gekregen.

De gemeenteraad van Smallingerland heeft zich bij herhaling op het standpunt gesteld, dat
de centrumpositie van Drachten versterkt moet worden ingeval van provinciebrede
gemeentelijke herindeling. Uitgaande van het verzorgingsgebied van Drachten en min of
meer natuurlijke grenzen, zou dat leiden tot een gemeente die in het noorden begrensd
wordt door het Margrietkanaal en in het zuiden een deel van Opsterland krijgt toegevoegd
langs nader te bepalen grenzen.

Wij nemen kennis van uw recent bepaalde keuze voor twee zelfstandige gemeenten
Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ten noorden van onze gemeente.

De gemeenteraden van Heerenveen en Smallingerland hebben beide vastgesteld, dat
versterking van de positie van Heerenveen en Drachten door toepassen van het nodale
principe de eerste voorkeur geniet. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, dan opteren
beide raden voor verder onderzoek naar een samengaan van Heerenveen en
Smallingerland. U geeft in uw visie een aantal redenen waarom u dit ongewenst vindt.
Samengevat komen die er op neer dat een dergelijke fusie niet zou kunnen leiden tot een
homogene gemeente of tot één samenhangend verzorgingsgebied. Wij delen die mening
niet. Begin 2011 publiceerden beide gemeenten een onderzoek naar de mogelijkheden van
een samengaan onder de titel Een nieuwbestuurljkperspectief2.O. In de hoofdstukken zes
tot en met tien van deze notitie wordt uitvoerig onderbouwd waarom een fusie van beide
gemeenten niet alleen een goed antwoord kan bieden op de uitdagingen waar beide
gemeenten voor staan, maar ook ten goede kan komen aan de regio als geheel.
Kortheidshalve willen we in deze reactie hiernaar verwijzen.
Kort nadat Een nieuw bestuurlijk perspectief 2.0 verscheen, is de verkenning naar een
mogelijk samengaan van Heerenveen en Smallingerland tijdelijk stopgezet in afwachting van
de door u aangekondigde visie op de toekomstige bestuurlijke inrichting van Friesland als
geheel. Nu deze er ligt, zullen beide raden zich beraden op een mogelijke hervatting van het
proces. Dat zal, overeenkomstig de afspraak, niet v66r 2014 het geval zijn.

Tot slot:: wij hebben waardering voor uw inspanningen om de toekomstige bestuurlijke
inrichting van Fryslân nader gestalte te geven, zij het dat wij uw oplossing voor de regio
Zuidoost niet onderschrijven. U schrijft in paragraaf acht van uw visie dat u deze zult
presenteren aan het ministerie van BZK, ten behoeve van de toetsing van
herindelingvoorstellen uit Fryslân en de parlementaire behandeling daarvan. Wij vertrouwen
op uw begrip, dat ook wij onze visie op een toekomst bestendige inrichting van het lokaal
bestuur in onze regio ter kennis zullen brengen aan de minster en het parlement, opdat van
een evenwichtige afweging van belangen sprake kan zijn.

Met hoogachting,

Burg emee

lartin Schomper G.J. Poldermi
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De heer T.). van der Zwan De heer 3. v. Leeuwestijn

Onderwerp:
Reactie op provinciale visie lokale bestuurlijke inrichting Zuidoost-Eryslân

Voorstel:

Instemmen met de reactie van het college op de provinciale visie op bestuurlijke
inrichting van Zuidoost-Fryslân

Overwegingen

In april maakte het college van Gedeputeerde Staten zijn visie op het lokaal bestuur van
Zuid-Oost Fryslân openbaar. Deze visie is het bestuurlijk vervolg op het rapport van de
commissie van Wijzen dat in 2011 uitkwam. In dit voorstel verwoorden wij onze reactie
op deze visie. En vragen we de raad hiermee in te stemmen waarna we deze aan
Gedeputeerde Staten aanbieden.

Voorstel
Het college van Heerenveen wil als volgt reageren op cle provinciale visie op cle
bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân:

1. Wij zien in de visie van Gedeputeerde Staten steun voor onze opvatting over het
nodale principe;

2. Wij steunen het eindbeeld van Gedeputeerde Staten, namelijk uitbreiding van
Heerenveen met delen van Opsterland;

3. Daarbij constateren wij met de provincie dat bij Opsterland vooralsnog geen draagvlak
is voor deze visie en dat voor de realisering daarvan - ondermeer gezien het vigerende
Rijksbeleidskader - draagvlak onontbeerlijk is;

4. Wij zetten ons de komende jaren in om goede relaties met buurgemeenten op te
bouwen;

5. Zoals eerder besloten houden wij in 2014, mede op basis van de ervaringen met
regionale samenwerking, de optie fusie van Smallingerland en Heerenveen tegen het
licht.

Het college verzoekt de raad in te stemmen met deze reactie.

Overweging en
Het college van Gedeputeerde Staten schrijft in de visie:

“In haar rapport van 15 maart 2011 Meer burger, minder bestuur adviseert cle
Commissie van Wijzen om Heerenveen en Smallingerland uit te breiden met delen van
Opsterland. Dit zou dan leiden tot een opsplitsing van de laatstgenoemde gemeente. De
commissie acht dit logisch wegens de positie van Heerenveen en Drachten als
economische motoren en als kernen voor een groter verzorgingsgebied, daarbij het
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nodale principe volgend. Verder gaat de commissie er vanuit dat de samenwerking van
Ooststellingwerf met Weststellingwerf in cle toekomst leidt tot een herindeling.

Omdat wij de door de commissie gehanteerde argumenten onderschrijven zijn ook wij
van mening dat dit de meest wenselijke lokaal-bestuurlijke inrichting van dit gebied is.
Hiermee zou een regionale gemeentelijke indeling ontstaan volgens logische
maatschappelijke en culturele oriëntatiepatronen. Indien de gemeenten zelf zouden
besluiten hun huidige grenzen ter discussie te stellen dan zal alleen een inrichting die
hiermee overeenkomt op onze steun kunnen rekenen.”

In de afgelopen jaren hebben gemeenteraad en college van Heerenveen consequent het
voedingsgebied van (Je voorzieningen als uitgangspunt voor schaalvergroting van
Heerenveen genomen. De Commissie van Wijzen en Gedeputeerde Staten hanteren dit
uitgangspunt eveneens. Dit leidt er volgens de commissie en het college van GS toe dat
Heerenveen (en Smallingerland) uitgebreid moeten worden met delen van Opsterland.
Wij steunen deze visie van commissie en college. Ook constateren wij dat fusie van
Opsterland met de Stellingwerven geen steun van de provincie heeft. Hier kunnen wij
ons in vinden.

Vervolgens schrijven Gedeputeerde Staten:
“De vijf bestaande gemeenten in het zuidoosten van onze provincie zijn verschillend in
inwoneraantallen (van 26.000 tot 55.000) en verschillend van karakter (3
plattelandsgemeenten en 2 gemeenten met een stedelijke kern). Het zijn stuk voor stuk
robuuste gemeenten met voldoende bestuurskracht voor de nabije toekomst en er is
derhalve geen intrinsieke noodzaak (zoals in het Noorden van onze provincie wel geldt)
om de lokaal-bestuurlijke inrichting ingrijpend te wijzigen.

Wij constateren echter wel dat er een regionale samenhang is tussen de vijf gemeenten
ten aanzien van diverse onderwerpen. Ook in het rapport dat ten grondslag ligt aan het
standpunt van de gemeente Opsterland wordt aangegeven dat er een regiobrede
samenhang is op diverse maatschappelijke terreinen. Daarom zijn wij van mening dat
het gebied als geheel en logischerwijze dan ook alle vijf gemeenten aan bestuurskracht
kunnen winnen door een intensievere samenwerking om op strategisch niveau tot een
gedeelde visie te komen over maatschappelijke opgaven die de gehele regio betreffen.”

Wij willen geen uitspraak doen over de bestuurskracht van buurgemeenten. Dat kunnen
alleen de inwoners en ondernemers van deze gemeenten. Het tempo waarin de visie van
de provincie wordt gerealiseerd wordt naar onze mening vooral ook bepaald door externe
omstandigheden. Naast bestuurswisselingen als gevolg van verkiezingen beïnvloeden
factoren als bezuinigingen, decentralisaties en herindelingen elders het tijdpad. Hierdoor
kan op termijn draagvlak ontstaan. Draagvlak is in het huidige beleidskader van de
rijksoverheid voorwaarde.

Wij zullen ons de komende jaren inzetten om goede relaties met betrokken gemeenten

op te bouwen. Onbekend maakt immers onbemind. Hierbij maken wij echter twee

kanttekeningen: aan de basis van een goede onderlinge verhouding en cle samenwerking

die Gedeputeerde Staten voorstaan moet een bestuurlijke wil liggen. Daarnaast geldt

voor ons college: samenwerking moet lonen. Beide partijen moeten meerwaarde

ervaren.

Zoals eerder besloten heeft ons college het voornemen mede op basis van deze

ervaringen in cie regio in 2014 opnieuw de optie fusie Smallingerland-Heerenveen tegen

het licht te houden.

Vervolg ) 10 ces
Na de raadsbehandeling van bovengenoemde reactie zullen wij het college van
Gedeputeerde Staten informeren over de opvattingen van gemeenteraad en college.



Ter inzage liggende stukken:

Het college van burgemeester en wethouders
de secretaris,
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ie heer T.J. van der Zwan



Gerneenterad

Oucleiwerp: Reactie 01) provirlciclle visie lokale bestuurlijke inrichting
Ztiidoost-Fryslân

Registratienuinmer: GF12.20070

De raad van de gemeente Heerenveen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2012;

BESLUIT:

In te stemmen met de reactie van het college op de provinciale visie op bestuurlijke
inrichting van Zuidoost-Fryslân zoals verwoörd in het raadsvoorstel.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsveradin van 16 juli)O2.

De g riffier, ÇDvorzJtr,

mevrouw WJ.M.A, iansen e\heer T.). van der Zwan
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Onderwerp: Reactie Friese Waddeneilanden op de Provinciale Visie op de lokaal-
bestuurlijke inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden

Geachte College,

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw visie op de lokaal-bestuurlijke
inrichting van Zuidoost-Fryslân en de Friese Waddeneilanden. In deze visie geeft u onder
andere aan waarom u van mening bent dat, in weerwil van het inwoneraantal en
bestuurskracht van de individuele eilanden, de eilanden toch toekomstbestendige en
zelfstandige gemeenten kunnen zijn. Naar uw mening zijn er overwegingen die tot deze
conclusie leiden:

Allereerst zal er op elk eiland - vanwege de geografische status als eiland - een lokale
democratie nodig zijn; in de tweede plaats is er in specifieke situaties de lokale aanwezigheid
van bestuurlijk gezag wenselijk, met name in de zomermaanden als de bevolking op alle
eilanden het meervoudige is van de normale omvang; in de derde plaats vraagt de lokale
cultuur en het specifieke karakter van elk eiland ook om een eigen herkenbaar gezag.
Een sterke samenwerking tussen de eilanden ziet u als voorwaarde om voldoende
bestuurskracht te ontwikkelen voor de strategische vraagstukken waar de eilandbesturen
zich voor gesteld zien. Wij onderschrijven deze overwegingen.

In januari van dit jaar hebben wij over dit onderwerp gesproken met gedeputeerde Schokker.
Het Eilander College heeft dit overleg als zinvol en constructief ervaren.
Het verheugd ons dan ook zeer dat de aandachtspunten voor de verdere doorontwikkeling
van het samenwerkingsrnodel tussen de Friese Waddeneilanden, zoals deze door ons zijn
ingebracht in het overleg met de gedeputeerde, zijn opgenomen in uw visie op de lokaal
bestuurlijke inrichting.

De samenwerking tussen de Waddeneilanden ontwikkelt zich niet alleen bij voortduren, er is
ook sprake van voortschrijdend inzicht. Om de samenwerking te versterken en een goede
basis te laten zijn voor de positie en bestuurskracht van de eilandbesturen is, naast de inzet
van de eilanden zelf, de steun van de Provincie voor de eilanden van groot belang.
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Wij zien als gevolg van de decentralisatie van rijksbeleid belangrijke taken op ons afkomen,
de dienstverlening aan onze burgers op diverse terreinen toenemen, maar ook als gevolg
van de ligging van onze eilanden in de Waddenzee waar, door het nationaal belang van dit
gebied, rijksbeleid direct op van toepassing is, ontwikkelingen op ons afkomen.
Graag willen wij ook in de toekomst met u van gedachten wisselen over de veelheid en
diversiteit aan ontwikkelingen en de wijze waarop de eilanden hieraan in samenwerking het
hoofd willen bieden.

Verder zien de eilandbesturen uiteraard de ontwikkeling bij de Friese gemeenten aan de
vaste wal. De inzet in Noord-Fryslân om te komen tot een herindeling met een gering aantal
grote en sterke gemeenten biedt voor de eilanden het perspectief op toekomstige sterke
partners, maar leidt daarnaast ook tot vermindering van solidariteit bij de huidige
samenwerkingspartners. Wij vragen dan ook hiervoor uw aandacht in de komende tijd.

Nogmaals benadrukken wij het belang van een goede samenwerking tussen de
gezamenlijke eilandbesturen en het provinciaal bestuur als het gaat om het versterken en
bestendigen van onze bestuurskracht. Dit ten behoeve van onze inwoners en de vele
bezoekers aan onze prachtige eilanden.

Hoogachtend,

MeouwJ.G. de Jonge,
S&&etarsçiirecteur
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