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[LOGO]  Den Haag, 21 maart 1997    
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge 

Colleges van Staat  
 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25046Gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe    
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 21 maart 1997 
aangenomen. Tegen stemden de fracties RPF SGP en GL. 
 

Art 1 
14 (Kamp ea) 
Dit amendement beoogt de vorming van een nieuwe plattelandsgemeente in Zuidwest 

Drenthe te bewerkstelligen, met de naam "De Wolden". Deze gemeente zal bestaan uit 
de huidige gemeenten Ruinen, Ruinerwold, De Wijk en Zuidwolde. Tevens wordt met 
dit amendement de vorming van een nieuwe gemeente Meppel beoogd, bestaande uit 
de huidige gemeenten Meppel en Nijeveen en delen van Havelte, Ruinerwold en de 
Wijk. Voor de gemeente Hoogeveen realiseert dit amendement grenscorrecties met de 
huidige gemeenten Zuidwolde en Ruinen. Het gekozen grensbeloop tussen de 
gemeenten Hoogeveen en de nieuwe gemeente Westerveld is identiek aan de 
concept-ontwerpregeling van gedeputeerde staten. De kern Pesse en omgeving wordt 
ingedeeld bij de gemeente Hoogeveen. 

Aangenomen. Voor GN AOV CD CDA VVD GPV SGP RPF GL SP 
 
Art 2 
16 → 18 (Verhagen ea) 
Dit amendement strekt ertoe de kern Zeijen bij de huidige gemeente Vries cq. nieuwe 

gemeente Zuidlaren te laten resp. voegen. De kern Zeijen biedt Assen uit het oogpunt 
van ruimtelijke knelpunten geen enkele meerwaarde. Ook past het karakter van een 
Drents brinkdorp beter bij het profiel van de nieuwe gemeente Zuidlaren. Voorst 
wordt met dit amendement het beekdal (Ecologische Hoofdstructuur) in één 
bestuurlijke hand gebracht. Overigens is hier niet sprake van een grenscorrectie in de 
zin van de Wet Arhi. 

Aangenomen. Voor: GN AOV CDA GPV SGP RPF D66 GL SP 
 
 
 

Art 1 
13 (Van den Berg) 
Dit amendement beoogt de toevoeging van de huidige gemeente Schoonebeek aan de nieuw 

te vormen gemeente Coevorden, die voorts gaat bestaan uit de huidige gemeenten 
Coevorden en Dalen. Als argumenten hiervoor gelden de bestaande samenhangen 
tussen Coevorden en Schoonebeek, alsmede het feit dat Schoonebeek geen bijzondere 
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toegevoegde waarde heeft voor de gemeente Emmen. Tevens wordt hiermee tegemoet 
gekomen aan de wens van het gemeentebestuur van Schoonebeek. 

Verworpen. Voor: GPV SGP RPF GL SP 
 
Art 2 
10 (van den Berg) 
Dit amendement beoogt de vorming van een plattelandsgemeente in Zuidoost Drenthe te 

bewerkstelligen met de naam Zuidenveld. De duidelijke samenhang tussen de 
gemeenten Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo maakt de vorming van een voldoende 
bestuurskrachtige gemeente mogelijk, terwijl geen afbreuk wordt gedaan aan de 
toekomstige bestuurlijke verhoudingen in het gebied. Tevens wordt hiermee tegemoet 
gekomen aan de wens van de besturen van de drie genoemde gemeenten.  Gezien de 
onderlinge samenhang is er voor gekozen de gemeente Dalen en de gemeente 
Coevorden samen te voegen. Tenslotte blijft de oorspronkelijke begrenzing met de 
gemeente Hoogeveen in stand door toevoeging van de kern Nieuwlande aan de 
beoogde gemeente Zuidenveld. 

Verworpen. Voor: CDA GPV SGP RPF AOV GL SP 
 
 

19 (Zijlstra cs) 
Aangenomen. Voor: PvdA VVD D66 
 
20 (Zijlstra cs) 
Aangenomen. Voor: PvdA VVD D66 SP 
 
 
 

MOTIES  


