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Voorwoord 
 
Op 1 april 2010 heeft de werkgroep Kalden, één van de negentien op 25 september 
2009 door het kabinet Balkenende IV ingestelde heroverwegingscommissies, 
vergaande voorstellen voor de reorganisatie van de overheid gedaan.  
 
In het rapport van de werkgroep Kalden worden twee perspectieven geschetst om de 
bestuurlijke organisatie op langere termijn te verbeteren en goedkoper te maken. 
Beide varianten zijn door de werkgroep Kalden bewust in alle scherpte en eenvoud 
neergezet. Met de varianten kan een bezuiniging van minimaal 1,5 miljard per jaar op 
de apparaatskosten van het openbaar bestuur worden gerealiseerd. De keuze voor 
één van de twee varianten zal echter eerder worden ingegeven door inhoudelijke 
overwegingen dan door zuiver financiële afwegingen.  
 
Onderscheidend element in beide varianten is de aanwezigheid van een 
middenbestuur. In Variant I is er geen middenbestuur. Provincies en waterschappen 
worden opgeheven en hun taken worden verdeeld over rijk en gemeenten. De 
gemeenten zijn de enige decentrale bestuurslaag. Schaalvergroting van gemeenten 
tot 25 à 30 “regiogemeenten” is daarvoor noodzakelijk. Het rijk is het nieuwe 
middenbestuur tussen de EU en de gemeenten.  
 
In Variant II blijft het middenbestuur bestaan. Gemeenten worden de eerste overheid 
voor zorg en welzijn. De provincies krijgen een versterkte focus op het ruimtelijk-
economisch domein. Bij deze vergroting van decentrale taken, past volgens de 
werkgroep Kalden ook een vergroting van de schaal naar 100 tot 150 gemeenten en 
5 tot 8 provincies. De waterschappen kunnen als functioneel bestuur blijven bestaan 
of deels worden ondergebracht bij provincies en/of gemeenten.  
 
In dit rapport wordt een perspectief geschetst op beide varianten vanuit de provincies 
en gemeenten. Voor het maken van een keuze is het goed de mogelijke gevolgen 
hiervan in beeld te hebben.  
 
In een op 1 september 2009 door de schrijver uitgebracht rapport “Herindeling 
Noord-Nederland 2010-2050” wordt al een perspectief geschetst naar een 
provinciale herindeling en een herindeling naar 100.000+ gemeenten (zie bijlage 1, 
artikel Dagblad van het Noorden d.d. 8 september 2009).  Dat rapport is op 26 
februari 2010 gevolgd door het rapport “Project versterking openbaar bestuur”, 
waarin de schrijver een nieuw perspectief op Noord-Nederland schetst. Last but 
(wellicht) not least is onderhavig rapport opgesteld in aanvulling op het rapport van 
de werkgroep Kalden.   
 
 
 
 
 
Ing. Henk Lahuis 
 
Wehe-den Hoorn  
 
2 april 2010  
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Hoofdstuk 1  Beleidsvariant A 
 
Beleidsvariant A  Geen middenbestuur, wel grote gemeenten 
  

•••• In deze variant blijft de gemeente over als enige decentrale bestuurslaag. De 
taken van de provincies en waterschappen worden verdeeld over het rijk en de 
gemeenten. De taken van de provincies gaan grotendeels naar de gemeenten. 
Ook kunnen deze grotere gemeenten een deel van de taken van het rijk op zich 
nemen.  

•••• Als het middenbestuur wordt afgeschaft, is voor gemeenten een grotere 
opschaling noodzakelijk. In plaats van de huidige 430 gemeenten, zullen 
ongeveer 25 tot 30 “regiogemeenten” nodig zijn.  

•••• De provincies en waterschappen houden op te bestaan (deze variant vraagt een 
grondwetswijziging).  

•••• Een besparing van 1,8 miljard per jaar vanaf 2015 
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1.1. Gemeentelijke herindeling naar 25 gemeenten  
 
 
 

 
 
Om de taken op lokaal niveau binnen de “regiogemeenten” uit te kunnen voeren zal 
er op lokaal niveau enige mate van sturing moeten plaatsvinden. Dit zou op dezelfde 
wijze kunnen gebeuren als nu in Amsterdam met de stadsdeelraden plaatsvindt. In 
bijlage 2 is dan ook het model Amsterdam opgenomen met uitleg hoe het daar 
werkt.  
  
Wanneer in de in bijlage 2 weergegeven model Amsterdam de term stadsdeel wordt 
vervangen door deelgemeente, de term stadsdeelraden door deelgemeenteraad en 
Stadsdeel-voorzitter door deelgemeentevoorzitter kan het systeem van Amsterdam 
overal in den Lande worden toegepast.  
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Hoofdstuk 2  Beleidsvariant B 
 

Beleidsvariant B Grootschalig herindelen, versterkt focus middenbestuur  
 

•••• Deze variant laat de structuur van Thorbecke in stand. Het kent naast Europa, het 
rijk als nationale bestuurslaag, de provincie als middenbestuur en de gemeenten 
als lokale bestuurslaag. 

•••• Voor een betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden, moeten 
gemeenten en provincies wel fors opschalen. Voor een versterking van het 
middenbestuur en een grotere rol voor gemeenten, ziet de werkgroep een 
eindbeeld van 5 tot 8 provincies en 100 tot 150 gemeenten.  

•••• Een besparing van 1,45 miljard per jaar vanaf 2015. 
 

2.1.  Provinciale herindeling naar vijf provincies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kengetallen provincies in Nederland     

        

 Bestaande provincies Aantal  Aantal   Oppervlakte  

  inwoners % gemeenten % in km2 % 
        

1 Zuid-Holland 3.481.558 21 74 17 2.815 8 
2 Noord-Holland 2.646.445 16 60 14 2.671 8 
3 Noord-Brabant 2.434.560 15 68 15 4.916 15 
4 Gelderand 1.991.062 12 56 13 4.972 15 
5 Utrecht 1.210.869 7 29 6 1.385 4 
6 Overijssel 1.125.435 7 25 6 3.326 10 
7 Limburg 1.122.605 7 34 9 2.151 6 
8 Friesland 644.811 4 31 7 3.342 10 
9 Groningen 574.092 4 23 6 2.333 7 
10 Drenthe 489.918 3 12 3 2.641 8 
11 Flevoland 383.449 2 6 1 1.418 4 
12 Zeeland 380.984 2 13 3 1.787 5 
  16.485.788 100 431 100 33.757 100 
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Advies werkgroep Kalden 
 
Ook bij de provincies doen zich schaalvraagstukken voor, in het bijzonder op het 
terrein van ruimtelijke ontwikkeling. De lichte samenwerkingsvormen, zoals in het 
noorden en oosten van het land zijn daar uitingen van.  
 
De schaalproblematiek, de uniformiteit in taken en bevoegdheden en de onduidelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling spelen in het gehele land, maar dienen zich in de 
Randstad wel zeer indringend aan. De Randstad verdient daarom bijzondere 
aandacht. Het gegeven dat de Randstad vier provinciebesturen, de vier grootste 
steden waaronder twee met deelraden, vele grote steden en grote regio’s, zeven 
waterschappen en tientallen gemeenten kent, betekent dat zware en tijdrovende 
afstemmings- en coördinatie-inspanningen onvermijdelijk zijn. Het ontbreekt de 
Randstad aan “bestuurlijk ownershop” (Kok e.a. 2007).  
 
De versterkte focus op ruimtelijk-economische taken en cultuur, gecombineerd met 
vergroting van de bestuurlijke schaal zorgt er voor dat de provincie beter dan nu in 
staat is om een beslissende en bepalende rol te spelen op het gebied van ruimtelijke 
ordening en economische ontwikkeling.  
 
Dit geldt voor alle provincies in het land, maar daarbinnen vraagt de Randstad door 
zijn eigensoortig karakter dus een bijzondere benadering. De werkgroep Kalden stelt 
voor in de Randstad het aantal provincies terug te brengen tot één of twee 
provincies. De voorkeur lijkt daarbij uit te gaan naar twee provincies, omdat deze 
bestuurlijke schaal het beste aansluit bij de schaal van de – onderling 
samenhangende én deels eigensoortige bestuurlijke opgaven in de Randstad en leidt 
tevens niet tot onevenwichtige interbestuurlijke verhoudingen (Rob 2006). Globaal 
gesproken bestaat Randstad-Noord uit de provincies Noord-Holland, Utrecht en het 
westelijk deel van Flevoland (Almere). Randstad-Zuid bestaat uit de provincie Zuid-
Holland met delen van het Groene Hart uit Noord-Holland en Utrecht.  
 

 
 
Naast twee nieuwe provincies in de Randstad constateert de werkgroep lichte 
samenwerkingsvormen in het noorden en oosten van het land. Dit kan volgens de 
werkgroep uitgebouwd worden tot een provinciale herindeling waarin de drie 
noordelijke provincies fuseren. Overijssel en Gelderland kunnen ook samen één 
provincie vormen. In het zuiden acht de werkgroep eveneens provinciale herindeling 
mogelijk.  
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Vijf nieuwe provincies 
 
Vanuit het door de werkgroep Kalden geschetst perspectief met de voorkeur voor 
twee provincies in de Randstad, zou dit leiden tot het opschalen van de huidige 12 
provincies naar vijf nieuwe provincies. Deze vijf provincies worden onderstaand 
nader uitgewerkt.  
 
Randstad Noord (Holland) en Randstad-Zuid (Rijnmond) 
 

 
 
Ontwikkelingsperspectief Randstad 2040 
 
Zoals uit het ontwikkelingsperspectief Randstad 2040 is af te leiden is de Randstad 
ruwweg in twee gebieden te verdelen. Randstad-Noord tot en met de stedelijke 
gebieden rond Alkmaar en Almere en Randstad-Zuid, inclusief delen van het Groene 
Hart in de provincies Noord-Holland en Utrecht. Vanuit historisch en geografisch 
perspectief passen de namen Holland en Rijnmond bij deze gebieden.  
 
Noord-Nederland (Friesland) 
  
Aansluitend bij de traditioneel tot Noord-Nederland gerekende provincies Fryslân, 
Groningen en Drenthe zal onderstaand beargumenteerd worden waarom ook de 
WGR-gebieden Kop van Noord-Holland en West-Friesland, evenals Flevoland 
(zonder de gemeenten Almere en Zeewolde) en de gemeente Steenwijkerland tot de 
Noord-Nederland behoren en daarmee een contramal vormen met nieuwe provincie 
Holland. Vanuit historisch perspectief past de naam Friesland bij deze nieuwe 
provincie in Noord-Nederland. 
 
WGR-gebieden Kop van Noord-Holland en West-Friesland (18 gemeenten) 368.174 inwoners 

Flevoland (zonder Almere en Zeewolde)    176.930 inwoners 

Steenwijkerland     43.215 inwoners 
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Natura 2000-gebied en Werelderfgoed Waddenzee 

 

 
 
Natura 2000-gebied IJsselmeer 

 
Noord-Nederland kenmerkt zich als dunbevolkt gebied, gelegen aan grote 
natuurgebieden als het Natura 2000-gebied en Werelderfgoed Waddenzee en het 
Natura 2000-gebied IJsselmeer. Belangrijke zeehavens zijn Den Helder, Harlingen, 
de Eemshaven en Delfzijl. Het beheer van het Natura 2000-gebied Waddenzee, 
evenals het beheer van het Natura 2000-gebied IJsselmeer als het grootste 
zoetwaterbekken in Nederland, zou in één hand moeten liggen. Ook de aanpak van 
(inter)nationale infrastructuur als bijvoorbeeld een toekomstige hogesnelheidslijn 
tussen Amsterdam en Hamburg (mogelijk doorgetrokken naar Kopenhagen, Oslo 
en/of Stockholm), vraagt om één nieuwe provincie Friesland die hierin een leidende 
rol kan vervullen.  
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De nieuwe provincie Friesland met hoofdstad Groningen en bestuurlijk centrum Heerenveen 

 
 
Zuid-Nederland (Maasland) en Oost-Nederland (IJsselland) 
 
Uitgaande van een minimaal aantal inwoners van twee miljoen en de geografische 
ligging lijkt het niet meer dan logisch nog een tweetal nieuwe provincies te vormen. 
Vanuit de provincies Overijssel (zonder Steenwijkerland) en Gelderland een nieuwe 
provincie IJsselland en vanuit Noord-Brabant, samen met Limburg en Zeeland een 
nieuwe provincie Maasland. Vanuit geografisch perspectief passen de namen 
Maasland en IJsselland bij deze gebieden. 

 
Kenmerken vijf nieuwe provincies 
 
 
 Nieuwe provincies Aantal  Oppervlakte  dichtheid 
  inwoners % in km2 % inwoners/km2 
       

1 Holland 3.400.055 21 3.083 9 1.103 
2 Rijnland 3.777.162 22 3.083 9 1.225 
3 Maasland 3.938.149 24 8.854 26 445 
4 IJsselland 3.073.282 19 8.007 24 384 
5 Friesland 2.297.140 14 10.730 32 214 
  16.485.788 100 33.757 100  
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2.2.  Gemeentelijke herindeling naar 130 gemeenten  
 

Geschiedenis 
 

De eerste Grondwet in Nederland, de “Staatsregeling voor het Bataafsche Volk” werd 
op 1 mei 1798 ingevoerd. Hierin werden naar Frans voorbeeld dorpen en steden 
gelijkgesteld in een nieuwe bestuursvorm met de naam “gemeente” (zie bijlage 3, 
statistische gegevens Nederlandse gemeenten 1811-2009). De Franse gemeentewet 
van 1811 bepaalde een minimale omvang per gemeente van 500 inwoners. Als dat 
aantal niet gehaald werd, moest er gekeken worden naar samenvoeging met andere 
gemeenten – de eerste gemeentelijke herindelingen. De Grondwet uit 1848 van 
Thorbecke legt de basis voor ons huidige bestuurlijke stelsel. De bevoegdheden van 
Koning, Staten-Generaal, Provincies en Gemeenten vinden we in deze versie van de 
Grondwet terug en in grote lijnen geldt die verticale spreiding van macht nog steeds. 
Vandaar dat de bestuurlijke inrichting van Nederland ook wel het “Huis van 
Thorbecke” wordt genoemd.  
 

Alternatief Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) 
 
Gemeenten tussen de 30.000 en 80.000 inwoners worden tot de middelgrote 
gemeenten gerekend. Hiervan kan geconstateerd worden dat de feitelijke uitvoering 
van de milieuhandhaving voor deze gemeenten niet zelfstandig in te vullen is. Om 
dat op te lossen wordt landelijk gekeken naar het invoeren van circa 30 Regionale 
UitvoeringsDiensten (RUD’s) in 2012. In een brief d.d. 24 juli 2009 aan het bestuur 
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten geven twintig 100.000+ gemeenten aan 
zelfstandig de milieuhandhaving op een goede wijze in te kunnen vullen. Om een 
goed alternatief te bieden aan de RUD’s moet de keus gemaakt worden een 
gemeentelijke herindeling door te voeren naar minimaal 100.000+ gemeenten. 
 
130 nieuwe gemeenten  
 
Uitgaande van een gemeentelijke herindeling, waarbij een ondergrens wordt 
gehanteerd van minimaal 100.000 inwoners per gemeente zal in de vijf nieuwe 
provincies het huidige aantal gemeenten van 430 dalen naar 130 gemeenten (binnen 
de door de werkgroep Kalden gehanteerde marge van 100 tot 150 nieuwe 
gemeenten).  
 
In de nieuwe provincie Holland van de huidige 63 naar in totaal 25 gemeenten 
In de nieuwe provincie Rijnland van de huidige 84 naar in totaal 25 gemeenten 
In de nieuwe provincie Maasland van de huidige 114 naar in totaal 34 gemeenten.  
In de nieuwe provincie IJsselland van de huidige 80 naar in totaal 27 gemeenten. 
In de nieuwe provincie Friesland van de huidige 89 naar in totaal 19 gemeenten  
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Uitwerking nieuwe provincie Friesland 
 
Als voorbeeld van een gemeentelijke herindeling, naar gemeenten met minimaal 
100.00 inwoners, wordt onderstaand een gemeentelijke herindeling in de nieuwe 
provincie Friesland uitgewerkt.  
 
Zoals al eerder beschreven zijn de belangrijkste kenmerken van Noord-Nederland 
aanleiding een provinciale herindeling in Noord-Nederland door te voeren, waarbij 
naast de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Flevoland (zonder Almere en 
Zeewolde), de WGR-gebieden Kop van Noord-Holland en West-Friesland en de 
gemeente Steenwijkerland worden betrokken. De gemeenten in deze gebieden zijn 
dan ook opgenomen in onderstaand herindelingmodel voor Friesland, waarin de 
huidige 89 gemeenten (zie bijlage 4) worden teruggebracht naar 19 gemeenten.  

 
In onderstaand herindelingmodel nieuwe provincie Friesland is getracht een 
geografisch logisch, met een zo breed mogelijk bestuurlijk draagvlak, te vormen 
nieuwe gemeenten in de nieuwe provincie Friesland met minimaal 100.000 inwoners.  
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Herindeling nieuwe provincie Friesland naar minimaal 100.000 inwoners 

1 Groningen  202.136 7 Heerenveen 125.201 

Groningen (incl. Meerstad)    Heerenveen 
Bedum     Opsterland 
Ten Boer   Ooststellingwerf   

Weststellingwerf   
2 Den Helder 165.034 

8 Hoogeveen 114.083 
Den Helder 
Schagen Hoogeveen 
Harenkarspel De Wolden 
Anna Pauwlona Westerveld 
Texel  
Wieringermeer 9 Lelystad 113.054 
Niedorp 
Zijpe Lelystad 
Wieringen Dronten 

3 Emmen 145.328 10 Leeuwarden 112.804 

Emmen Leeuwarden 
Coevorden Boarnsterhim   

4 Flevoland 139.117 11 Kop van Drenthe 111.719 

Noordoostpolder Tynaarlo 
Steenwijkerland Noordenveld 
Meppel Leek  
Urk Haren 

Marum 
5 Fryske Marren 132.954 

12 Drenthe 110.794 
Sneek   
Skarsterlân  Stadskanaal  
Wymbritseradiel  Aa en Hunze 
Lemsterland   Borger-Odoorn 
Wûnseradiel   Vlagtwedde   
Nijefurd   Bellingwedde 
Gaasterlân-Sleat  
Bolsward   13 Groninger Wad 105.453 

6 Drachten 127.742 Oldambt 
Delfzijl   

Smallingerland Eemsmond   
Tytsjerksteradiel  Appingedam  
Achtkarspelen  Loppersum   
Grootegast 

nieuwe gemeenten   
hoofdstad nieuwe provincie Friesland 
bestuurscentrum nieuwe provincie 
Friesland 
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14 Lauwersland 104.586 18 Assen 99.929 

Dongeradeel  Assen 
Dantumadeel  Midden-Drenthe 
Zuidhorn   
Winsum   19 Friese Wad 96.864 
Kollemerland c.a.   
De Marne   Franekeradeel   
Ameland Harlingen  
Schiermonnikoog Menaldumadeel   

Littenseradiel 
15 Groningerland 103.787 Het Bildt   

Leeuwarderadeel   
Hoogezand-Sappemeer  Ferwerderadiel   
Veendam   Vlieland  
Slochteren  (excl. Meerstad)  Terschelling   
Pekela   
Menterwolde   

16 Hoorn 102.439 

Hoorn 
Koggenland 
Opmeer 

17 West-Friesland 100.701 

Medemblik 
Stede Broec 
Drechterland 
Enkhuizen 
Wervershoof 
Andijk 
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Bijlage 1:   Artikel Dagblad van het Noorden van 8 september 2009
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Bijlage 2: model Amsterdam  
 

De gemeente Amsterdam met zeven stadsdelen 

De gemeente Amsterdam heeft net als elke andere gemeente een algemeen bestuur 

(gemeenteraad) en een dagelijks bestuur (college van burgemeester en 

wethouders). De gemeente Amsterdam telt op dit moment veertien stadsdelen met 

allemaal eigen kantoren en balies. Per 1 mei 2010 worden dat er zeven.  

 

Zeven stadsdeelraden 

Wat de gemeenteraad is voor Amsterdam, zijn de stadsdeelraden voor de 

stadsdelen. De leden van deze veertien stadsdeelraden worden om de vier jaar 

gekozen door de stemgerechtigde bewoners van dat stadsdeel. Dit gebeurt tegelijk 

met de verkiezingen voor de gemeenteraad. Het aantal zetels van een stadsdeelraad 

hangt af van het aantal inwoners van dat stadsdeel. Elke deelraad vergadert in de 

regel om de vier weken in het stadsdeelkantoor. Die vergaderingen zijn altijd 's 

avonds en openbaar.  

 

Dagelijks bestuur stadsdeel 

Net als de centrale stad heeft ook elk stadsdeel een dagelijks bestuur, met daarin 

enkele (wijk)wethouders en een stadsdeelvoorzitter. Op het eerste oog lijken er 

overeenkomsten te bestaan tussen een burgemeester en een stadsdeelvoorzitter. Er 

zijn echter grote verschillen: een stadsdeelvoorzitter wordt niet benoemd door de 

Kroon, maar wordt gekozen door de stadsdeelraad. De burgemeester is voorzitter 

van de gemeenteraad, de stadsdeelvoorzitter is niet de voorzitter van de 

stadsdeelraad. Bovendien heeft een stadsdeelvoorzitter minder bevoegdheden dan 

de burgemeester, bijvoorbeeld over de politie. Die bevoegdheid is en blijft van de 

burgemeester. De stadsdelen werken, net als de gemeente, 'dualistisch': de leden 

van het dagelijks bestuur maken - nadat ze door de stadsdeelraad zijn benoemd - 

geen deel meer uit van de stadsdeelraad. Belangrijke kenmerken van het dualisme 

zijn dat de leden van het dagelijks bestuur van buiten de stadsdeelraad mogen 

worden aangetrokken en dat het dagelijks bestuur niet meer mag meestemmen over 

de voorstellen die zij zélf doet. 
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Taken en bevoegdheden gemeente-stadsdelen  

De taken en bevoegdheden van een stadsdeelraad zijn te vergelijken met die van 

een gemeente met een vergelijkbaar aantal inwoners. Uitgangspunt is: stadsdelen 

gaan over alles tenzij... 

 

Bevoegdheden stadsdelen 

Zo is een stadsdeel verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte. Dat 

wil zeggen dat het afval wordt opgehaald, dat wegen op tijd worden gerepareerd, dat 

straten worden schoongeveegd en dat parken, sportvelden en begraafplaatsen 

worden onderhouden. Een stadsdeel stelt ook bestemmingsplannen vast en bepaalt 

daarnaast voor een groot deel zelf het beleid over kunst, sport, recreatie en zaken op 

sociaal gebied. Een deelraad heeft de financiële middelen om met subsidies een 

bepaald beleid te ondersteunen. Verder kunnen buurtbewoners bij het 

stadsdeelkantoor terecht voor bijna alle bevolkingszaken (paspoorten, rijbewijzen, 

geboorteaangifte) en het aanvragen van vergunningen (bouwvergunning, 

kapvergunning, horecavergunning etc.). 

Bevoegdheden gemeente Amsterdam 

De gemeenteraad heeft veel bevoegdheden overgedragen (gedecentraliseerd) aan 

de stadsdelen, maar niet alle. Het gaat dan om bevoegdheden die om juridische of 

praktische redenen niet gedecentraliseerd kunnen worden of die nodig zijn om de 

samenhang in de stad te houden. Het gemeentebestuur stelt de gemeentebegroting 

vast, zorgt voor een eerlijke verdeling van rijksmiddelen over de stadsdelen en is 

verantwoordelijk voor de samenhang en structuur van de stad. Het centrale 

stadsbestuur zorgt voor het beheer van de hoofdwegen in Amsterdam, het 

verstrekken van bijstandsuitkeringen en het handhaven van de openbare orde (politie 

en brandweer). Ook een aantal grote diensten zoals de Gemeentewaterleidingen en 

het Gemeentevervoerbedrijf vallen onder het centrale stadsbestuur.  

Een gedetailleerd overzicht van welke taken en bevoegdheden bij een stadsdeel en 

welke bij de centrale stad horen, staat in de Verordening op de Stadsdelen. 
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Bijlage 3: statistische gegevens Nederlandse gemeenten 1811-2009 

 

Het aantal gemeenten in Nederland per 1 januari in de periode 1851-2009 (Bron CBS) 

 
Aantal gemeenten in Nederland naar inwonertal in de periode 1900-2009 (bron CBS) 
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Inwoners in Nederland naar gemeentegrootte in de periode 1900-2009 (Bron CBS) 

 

Gemiddeld aantal inwoners per gemeente in Nederland in de periode 1811-2009 (Bron CBS) 
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Bijlage 4: Overzicht inwoners Noord-Nederland per 1 januari 2009 
 

  Provincie Groningen      Provincie Fryslân   

           

1  Groningen   184.227  1  Leeuwarden  93.498 

2  Oldambt  39.565  2  Smallingerland   55.201 

3  Hoogezand-Sappemeer  34.557  3  Heerenveen   43.334 

4  Stadskanaal   33.430  4  Sneek   33.260 

5  Veendam   27.995  5  Tytsjerksteradiel   32.211 

6  Delfzijl   26.744  6  Opsterland   29.777 

7  Leek   19.450  7  Achtkarspelen   28.139 

8  Haren   18.632  8  Skarsterlân   27.152 

9  Zuidhorn   18.478  9  Ooststellingwerf   26.288 

10  Eemsmond   16.487  10  Weststellingwerf   25.802 

11  Vlagtwedde   16.268  11  Dongeradeel   24.610 

12  Slochteren   15.591  12  Franekeradeel   20.579 

13  Winsum   14.084  13  Dantumadeel   19.367 

14  Pekela   13.130  14  Boarnsterhim   19.306 

15  Menterwolde   12.514  15  Wymbritseradiel   16.051 

16  Grootegast   12.191  16  Harlingen   15.689 

17  Appingedam   12.114  17  Menaldumadeel   13.708 

18  De Marne   10.587  18  Lemsterland   13.584 

19  Loppersum   10.543  19  Kollumerland c.a.   13.048 

20  Bedum   10.462  20  Wûnseradiel   11.849 

21  Marum   10.326  21  Nijefurd   10.955 

22  Bellingwedde   9.270  22  Littenseradiel   10.932 

23  Ten Boer   7.447  23  Het Bildt   10.887 

       24  Leeuwarderadeel   10.358 

  Provincie Drenthe    25  Gaasterlân-Sleat   10.280 

      26  Bolsward   9.823 

1  Emmen  109.441  27  Ferwerderadiel   8.825 

2  Assen  66.369  28  Terschelling   4.740 

3  Hoogeveen  54.652  29  Ameland   3.466 

4  Coevorden  35.887  30  Vlieland   1.146 

5  Midden-Drenthe  33.560  31  Schiermonnikoog   946 

6  Tynaarlo  32.236        

7  Meppel  32.026    Provincie Flevoland 

8  Noordenveld  31.075       

9  Borger-Odoorn  26.151  1  Leleystad  73.848 

10  Aa en Hunze  25.675  2  Noordoostpolder  45.814 

11  De Wolden  23.544  3  Dronten  39.206 

12  Westerveld  19.302  4  Urk  18.062 

            

  Provincie Overijssel         

           

1  Steenwijkerland  43.215       
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  Provincie Noord-Holland   

     

1  Hoorn  69.358 

2  Den Helder  57.526 

3  Medemblik  27.017 

4  Koggenland  21.792 

5  Stede Broec  21.289 

6  Drechterland  19.091 

7  Schagen  18.759 

8  Enkhuizen  18.104 

9  Harenkarspel  15.968 

10  Anna Pauwlona  14.155 

11  Texel  13.691 

12  Wieringermeer  12.559 

13  Niedorp  12.136 

14  Zijpe  11.566 

15  Opmeer  11.289 

16  Wervershoof  8.705 

17  Wieringen  8.674 

18  Andijk  6.495 

 
  


