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3 Groningen en Drenthe samen
3 Groot-Friesland met de kop van
Noord-Holland

Het regeerakkoord is voorzichtig over de be-
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Het regeerakkoord is voorzichtig over de be-
stuurlijke reorganisatie van Nederland. De

Haagse politiek weet dat bestuurlijke blauwdruk-
ken regelrecht naar het moeras verwijzen. Om die
reden wordt in het regeerakkoord alleen gespro-
ken over een provinciale opschaling in de Rand-
stad. Voor de provincies Noord- en Zuid-Holland,
Flevoland en Utrecht moet een vorm van schaal-
vergroting worden uitgedacht, met name om de
grote ruimtelijke problemen adequaat te kunnen
aanpakken. Op de departementen wordt momen-
teel druk nagedacht over de vormgeving van die
provinciale schaalvergroting inhetwesten vanhet
land. Daarbij zijn er drie hoofdvarianten: 1. een al-
gehele samenvoeging van de vier provincies in een
provincie Holland; 2. een provincie Zuidelijke
Randstad en een provincie Noordelijke Randstad
en 3. een compacte provincie Holland die zich be-
perkt tot het verstedelijkte gebied en waarbij an-
dere, meer landelijke delen naar andere provincies
gaan. Alle drie de varianten hebben in ieder geval
tot gevolg dat ook in de rest vanNederland de pro-
vinciale herindeling weer hoog op de politieke
agenda zal komen te staan. Het streven naar de
eventuele vorming van vier provinciale landsdelen
– noord, zuid, oost enwest – is zo dood als een pier.
Ook in het noorden is veel gesproken over een pro-
vincie of een landsdeel Noord-Nederland, maar
die provincie gaat er niet komen. Nu niet en later
ook niet. Het bedrijfsleven wil het graag. Maar er
zijn ook anderedanbedrijfsbelangen. Eendergelij-
ke provincie moet ook passen bij de culturele en

maatschappelijke setting en als politiek-bestuur-
lijk stelsel goed kunnen functioneren ten opzichte
van andere overheden, waaronder gemeenten en
waterschappen. Een megaprovincie Noord-Ne-
derland roept in dat verband meer problemen op
dan oplossingen en vooral omdie reden gaat het er
niet van komen en heeft die formule een hoog
dood-paard gehalte. Maar er is wel een aantrekke-
lijk en begaanbaar alternatief. De komende jaren is
er vanwege de Randstaddiscussie een directe aan-
leiding omde provinciale indeling ook voor de rest
vanhet land aan te passen,waarbij zowel kanwor-
den gekeken naar economische en ruimtelijke be-
langen als naarmaatschappelijk-culturele samen-
hang. In het noorden is er een goede samenwer-
king tussen de drie provincies, waarbij men op al-
lerlei punten op elkaar is georiënteerd en naar
elkaar toe trekt. Voor de komende decennia echter
zou het belang van Friesland wel eens veel sterker
in het westen kunnen liggen en het belang van
Groningen enDrenthe in het oosten. Vanouds zijn
er sterke verwantschappen tussen het gebied dat
ligt aan aan de Friese kant van het IJsselmeer en
het gebied aan de Hollandse kant. Vanaf de 17e
eeuw heeft men een gedeelde geschiedenis, waar-
bij handel, scheepvaart en water de gezamenlijke
trekken waren. Friesland en West-Friesland heb-
ben veel met elkaar gemeen en dat geldt ook voor
de toekomst. Het IJsselmeer, de Waddeneilanden,
de kust van Lemmer tot en met Lelystad en het
daarbij horende watergebied is het grootste en
meest bijzondere natuurgebied van Nederland.
Het gebied heeft een enorme toeristische, ecologi-
sche en dus ook economische potentie. Meer be-
stuurlijke samenhang in dat gebied biedt dan ook
allerlei perspectieven en kansen.
Voor Groningen en Drenthe zijn die perspectie-

ven er vooral in het oosten. Met een bijna volle
Eemshaven zal het economisch perspectief gelei-
delijk worden verlegd naar het Eems-Dollardge-

bied, met Delfzijl en Emden als kernen en naar het
veenkoloniale gebied. Uit allerlei toekomstverken-
ningen blijkt dat de potentie van overvolle gebie-
den, zoals het Ruhrgebied en de Randstad, sterk af-
neemt en de potentie van dichtbij het water gele-
gen ‘lege’ gebiedendekomendedecennia enormzal
toenemen, mits daar politiek en bestuurlijk goed
op wordt geanticipeerd. In nauwe samenwerking
met de Duitse deelstaat Nedersaksen is daar voor
Groningen en Drenthe nog een wereld te winnen.
Een dubbelprovincie Groningen-Drenthe versterkt
de mogelijkheden daarvoor aanzienlijk. Ook op
maatschappelijk en sociaal-cultureel terrein is de
samenhang van het Groningse en het Drentse ge-
bied groot. Indien op de as Groningen-Assen de
provinciale instellingen een beetje evenwichtig
wordenverdeeld ende stadGroningenniet al te do-
minant optreedt, dan kan zonder al te veel ruis en
rumoer een dergelijke dubbelprovincie in elkaar
worden gestoken.
De vorming van twee provincies in het Noorden

is daarom een realiseerbare route. De beide nieuwe
noordelijke provincies kunnen gezamenlijk en
eendrachtig de belangen van het noorden verdedi-
gen, zoals dat ooknugebeurt.Hetmomentumvoor
provinciale herindeling ontstaat door de herorde-
ning van de Randstad. Het regeerakkoord voorziet
weliswaar niet in eenherindeling in de rest vanhet
land, maar krachtige initiatieven van onderop zul-
len niet genegeerd kunnenworden. Noorderlingen
kijken graag de kat uit de boom. Soms is datwijs en
verstandig, maar niet in dit dossier. De verkiezin-
gen voor de provinciale staten zijn een goede op-
maat om nu maar eens forse knopen door te hak-
ken en aantrekkelijke, maar ook realiseerbare per-
spectieven voor de bestuurlijke toekomst van
Noord-Nederland te organiseren.
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