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De Rouwe: haast met
herindeling én Bildts
SASKIA VAN WESTHREENEN

DEN HAAG Gedeputeerde Sander de
Rouwe vraagt het rijk haast te ma-
ken met de finale goedkeuring
voor de herindeling in Noordwest-
Friesland. Ook erkenning van het
Bildts moet er snel komen.

De Rouwe zei dat gistermorgen tij-
dens een rondetafelgesprek in de
Tweede Kamer. Hij voerde er het
woord samen met de burgemeesters
Ferd Crone (Leeuwarden), Johanne-
ke Liemburg (Littenseradiel) en Tom
van Mourik (Menameradiel).

De Rouwe hoopt dat de Tweede
Kamer voor de verkiezingen van
maart akkoord gaat. Met name voor
de betrokken ambtenaren in de ze-
ven gemeenten zou dat ,,heel fijn
zijn’’. Per 2018 wordt Littenseradiel
opgedeeld en gaan Menameradiel,
Franekeradeel en het Bildt op in De
Waadhoeke. ,,Een huzarenstukje.’’

De Tweede Kamer was benieuwd
naar het Bildt. Van de 345 zienswij-
zen kwamen er 341 gelijkgestemde
bezwaren uit deze kleine gemeente.
Spoedige erkenning van de Bildtse
taal kan kou uit de lucht halen. De
aanvraag voor erkenning van het
Bildts ligt bij de Taalunie. De Rouwe
vroeg de Kamerleden hun ,,positie te

Burgemeesters en
gedeputeerde
trakteerden op
Friese oranjekoek

gebruiken’’ om ook dit proces te be-
spoedigen.

De drie burgemeesters en de ene
gedeputeerde trakteerden op Friese
oranjekoek. D66’er Pia Dijkstra, ge-
boren in Franeker, leidde de bijeen-
komst. Van Mourik: ,,Uw geboorte-
plaats wordt de hoofdplaats van de
nieuwe gemeente.’’

Het ministerie van Binnenlandse
Zaken moet de formele wetsbehan-
deling nog naar de Tweede Kamer
sturen. Ferd Crone wees op de admi-
nistratieve rompslomp tijdens de
vorige herindeling. Alle ambtenaren
moesten eerst worden ontslagen,
maar het contract voor hun nieuwe
indiensttreding mocht niet in de-
zelfde envelop. ,,Iedereen was in pa-
niek!’’ Bij de pensioenformulieren
van het ABP ging dat evenzo. De vak-
bonden gingen twee weken geleden
akkoord met het sociaal plan. Crone:
,,Iedereen is al bijna herplaatst.’’

Ronald van Raak (SP) en Hayke

Veldman (VVD) wilden weten hoe
het nu komt met Harlingen. Deze ge-
meente mag later alsnog aansluiten,
zei De Rouwe. Hij erkende dat er bij
de provinsje ,,twijfel’’ is geweest
over het Harlinger standpunt om al-
leen te blijven. Maar Harlingen staat
er financieel gezond voor en kan het
zelfstandig uitzingen. Als de haven-
gemeente ooit ,,richting artikel 12
dreigt te gaan’’, dan zal de provinsje
alsnog ingrijpen. De gedeputeerde
wees op de herindeling in Noord-
oost-Friesland. Hier is hij achter de
schermen actief aan het sturen ,,om-
dat we zien dat hier begrotingen on-
der druk komen te staan’’.

De Kamer wilde weten wat de ge-
meentelijke opschaling betekent
voor de inwoners. Crone wees op de
wijk- en dorpsbudgetten. Grou pro-
fiteert sinds de inlijving door Leeu-
warden van 25.000 euro besteed-
baar geld per jaar.

Zelfs Johanneke Liemburg van Lit-
tenseradiel, een gemeente die aan-
vankelijk niets van herindeling wil-
de weten, was positief over de gang
van zaken bij grote buur Súdwest-
Fryslân, waar straks vijftien Litten-
ser dorpen naartoe gaan. Liemburg:
,,Wij kunnen niet anders dan consta-
teren dat ze daar op een hele zorg-
vuldige en goede manier bezig zijn.’’


