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Vrijdag 23 september 2016 
Inloop vanaf 09:30 uur – aanvang 10:00 tot 16:00 uur (incl. lunch) 

 
Locatie: Raadzaal gemeente Aa en Hunze  

Kornoeljeplein 1, 9481 AW Vries 

"Herindeling, schaalvergroting en democratie" 
 

Door heel het land zijn op dit moment processen van gemeentelijke herindeling gaande. In tegenstelling tot het beleid dat 
herindeling een proces van onderop zou moeten zijn, wordt door de provincies Groningen en Zuid-Holland druk uit geoefend op 
gemeenten om aan herindelingsscenario's deel te nemen. De positie van gemeenteraden en burgers wordt hierdoor aangetast. 

Het symposium op 23 september zal dit fenomeen belichten vanuit het perspectief van lokale autonomie en democratie. Dit zal 
mede gebeuren vanuit de expertise van professor Bas Denters, hoogleraar Public Governance aan de Universiteit van Twente, en 
professor Herman Bröring, hoogleraar integrale rechtsbeoefening aan de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

Met ondermeer professor Bas Denters (mede-auteur van de recente Europese studie over schaal en democratie), professor Herman 

Bröring (auteur van verschillende studies over doorzettingsmacht van rijk en provincies) en Jan Lunsing (auteur van De Kloof, over de 

door burgers waargenomen afstand tot het bestuur) vindt op 23 september in de raadszaal van Tynaarlo te Vries een symposium 

plaats over het democratisch gehalte van de besluitvormingsprocessen mbt gemeentelijke herindelingen in Nederland.  

Marcel Thijsen, burgemeester van Tynaarlo, zal het symposium openen en in zijn inleiding aan de hand van de casuïstiek van Mook 

ingaan op de cruciale rol van de gemeenteraad in het besluitvormingsproces.  

 

De volgende vraagstelling staat op dit symposium centraal: 

“Welke invloed hebben burgers en de gekozen raden op het verloop van de grenzen van hun gemeenten? Volgens het officiële 

landelijke beleidskader herindeling (BZK) is die invloed groot, want draagvlak is immers het meest zwaarwegende criterium. Ook de 

Raad van Europa toetst met regelmaat of Nederland zich wel houdt aan de bepalingen van het Handvest voor Lokale Autonomie. 

Herindelingsinitiatieven van onderop zijn volgens de Raad van Europa prima: maar opgelegde herindelingen tegen de zin van de 

burgers en de gemeenteraad in zijn beslist uit den boze. Maar wat is de praktijk in onder meer ten aanzien van de Hoekse Waard, 

Groningen-Groot etc. Net als in de vorige eeuw worden herindelingen gewoon door de provincie opgelegd. 

Met regelmaat wijzen de adviesorganen (SCP, ROB, WRR, Raad van State, Ombudsman, etc) op de groeiende kloof tussen burgers en 

raadsleden enerzijds en de bestuurlijke elite anderzijds. Op welke manier kunnen de burgers weer greep krijgen op het verloop van de 

grenzen van hun eigen gemeente? 

Waarom sluiten steeds meer groengemeenten zich aan bij Cita Slow? Wat is het belang van diversiteit? Wat leert empirisch 

onderzoek over het effect van schaalverandering op de vitaliteit van de lokale democratie?" 

 

 

 

 



Gastheer voor deze werkconferentie is de gemeente Tynaarlo die samen met de gemeente Haren de groene long vormt (in het 

Nationale Landschap de Drentsche Aa) tussen de grootstedelijke ambities van Assen (ten zuiden) en Groningen (ten noorden).  

 

Noteert u alvast de datum: vrijdag 23 september om aanwezig te kunnen zijn op dit symposium in het gemeentehuis van Tynaarlo te 

Vries (Dr.). Want in de aanloop naar de Kamerverkiezingen van maart 2017 kan u deze mijlpaal niet missen. Met name zij die zich 

betrokken voelen bij het thema schaalvergroting en kwaliteit van de democratie mogen het niet missen. U kunt zich voor dit 

symposium ook nu al aanmelden. 

 

Aanmelden? 

Aanmelden voor het symposium is mogelijk op de website van Kennisnetwerk Lokaal 13: www.lokaal13.nl/aanmelden of via 

onderstaande QR-code.  

Dit symposium wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Tynaarlo. 
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