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Van 12 provincies naar 9 ‘deelstaten’ 

 De tijd van de grote herschikkingen voorlopig voorbij  
 
De afgelopen jaren is er op deze site herhaaldelijk aandacht besteed aan mogelijke 
herinrichting en herschikking van het middenbestuur in Nederland, al dan niet in 
combinatie met delen van aanpalende buitenlandse regio’s. In de politiek is het meeste  
hervormingsstreven innmiddels een zachte dood gestorven. Voor de komende tijd lijkt het 
tijd voor een pas op de plaats, voor slechts kleine aanpassingen die organisch voortvloeien 
uit ontwikkelingen toch al langere tijd gaande zijn.    
 
Het is alweer een tijdje stil op het gebied van de provinciale herindeling in ons land. Toch verandert 
ons land. Er ontstaan erkende krimpgebieden. Er is sprake van trek naar en in de stad. De meest 
recente poging tot herindeling was de samenvoeging van Noord Holland, Flevoland en Utrecht, die 
op een zodanige weerstand stuitte dat deze maar weer in de ijskast werd bijgezet. De enige 
samenwerking overigens binnen een provincie is de gestage ontwikkeling van de metropoolregio 
Rotterdam - Den Haag, maar ook van Brabantstad en Amsterdam-Almere. Het is wat stiller rondom 
Maastricht, Aken en Luik. Wat overigens niet wil zeggen dat deze regio niet verder naar elkaar groeit. 
In het Noorden lijken de provincies Friesland, Groningen en Drente af en toe gecoördineerd naar 
buiten op te treden. 
 
Kortom: sluipenderwijze lijkt er een aangepaste provinciale kaart te ontstaan, maar op het moment 
dat deze geformaliseerd dreigt te worden komt iedereen in de weer. De vraag is ook wat het feitelijk 
zou opleveren. Bovenstaande ontwikkeling zou hooguit op termijn kunnen leiden tot een 
vermindering van het  aantal provincies van de huidige 12 naar 9, en dan is er nog sprake van een 
aantal fors controversiële beslispunten. Los van gebiedsaanpassingen van de N.O. polder lijkt een 
samengaan van Noord Holland en Flevoland voor de hand te liggen. Toch zou er in die slag moeten 
worden besloten om tegelijk Friesland steviger op de kaart te zetten door West Friesland daar aan 
toe te voegen zodat er een echte waterprovincie ontstaat met grote delen van de Waddenzee en het 
IJsselmeer ; weliswaar een krimpprovincie, maar met een sterke eigen identiteit. Hetzelfde geldt voor 
een eveneens krimpende waterprovincie met een sterke eigenheid  als  Zeeland - deze kan misschien 
nog wat uitbreiden met delen van zuidelijk Zuid Holland en westelijk Noord Brabant. De derde 
Krimpprovincie met eveneens een sterk ontwikkelde eigen cultuur is Limburg, dat zeker wat het 
Zuidelijk deel betreft zoals boven al beschreven nauw over de grenzen samenwerkt. 
 Ook de vorming van een nieuwe provincie Drente-Groningen ligt voor de hand gegeven de 
bestaande ideeën. De grootste en misschien wel de meest verrassende ingreep zou naast 
Amsterdam-Almere en Rotterdam - Den Haag de vorming van Utrecht – Arnhem  -Nijmegen 
(oftewel  een nieuwe provincie Gelderland-Utrecht) zijn. Met dit al ontstaan er dan vijf stedelijke 
gebieden:  Amsterdam - Almere, Rotterdam -Den Haag, Utrecht – Arnhem - Nijmegen, Groningen – 
Zwolle - Twentestad, Brabantstad en Maastricht-(Aken-Luik). 
 
Al deze ingrepen, die voor het merendeel al in de lucht hangen en waarbij het aantal provincies 
terugloopt van 12 naar 9, kunnen onafhankelijk van elkaar en in de tijd gedaan worden. Als men 
overigens op termijn echt wil decentraliseren dan is deze indeling ook geschikt als deelstaat-indeling 
in federatief verband.  

 
 


