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Meppel, 16 juni 2015 

Betreft: fusie Waterschap Reest & Wieden 

 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten van Drenthe, 

 

Het bedrijfsleven in de gemeente Meppel (Industriële Commerciële Club 

Parkmanagement, Meppeler Handelsvereniging, Handelsvereniging Nijeveen en 

Businessclub Meppel) is zeer ontstemd over het besluit dat de hoofdvestiging van het 

waterschap na een eventuele fusie in Zwolle wordt gevestigd. 

1. 

Wij zijn van mening dat een publieke organisatie als een waterschap ook 

maatschappelijke gevolgen in zijn afweging dient mee te nemen. In de huidige criteria: 

integraliteit van werken, eenduidige aansturing, woon-werkverkeer en het financieel 

effect, is louter met het waterschap zelf rekening gehouden en ontbreken aspecten van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen geheel. Onbegrijpelijk! 

2. 

Meppel staat met een 29ste plek als enige Drentse gemeente in de top vijftig van sterke 

economische regio’s (Elsevier 2015, Bureau Louter). Dat is mooi (ook voor Drenthe), 

maar voor een kleine gemeente is het ook kwetsbaar. Een belangrijke werkgever als het 

waterschap kan Meppel niet missen.  

3. 

De regio loopt achter wanneer het om het opleidingsniveau gaat. Juist binnen het 

waterschap werken veel hoog opgeleiden mensen. De score zal bij vertrek verder dalen. 

4. 

Met het vertrek uit Meppel van (semi) overheidsinstellingen als de Kamer van 

Koophandel, de Nederlandse Bank, het Kantongerecht en de Belastingdienst heeft Meppel 

zijn bijdrage aan de reorganisatie van de overheid wel geleverd. 

5. 

De afstand Meppel – Zwolle mag dan gering zijn, de verplaatsing van het hoofdkantoor 

van Groene Land Achmea van Meppel naar Zwolle heeft ons geleerd dat op termijn de 

werkgelegenheid in Meppel (en de naast liggende gemeenten als Westerveld en De 

Wolden) gestaag afneemt.  Dat geldt natuurlijk helemaal voor de indirecte 

werkgelegenheid bij toeleveranciers. 

6. 

Water is in recreatief opzicht het ‘blauwe goud’ van Drenthe. Voor Meppel is water 

daarnaast van belang voor transport en waterveiligheid. Wanneer het laatste waterschap 

uit Drenthe vertrekt, komen deze belangen op afstand te staan en zijn daarmee op 

termijn onvoldoende geborgd. 

 

 



 

 

7. 

Wij hebben geen kennis van de afweging die de waterschappen hebben gemaakt. Zeker 

voor zo’n verstrekkend besluit is transparantie bij een overheidsinstantie van groot 

belang. Welke rol heeft onze toezegging gehad dat wij ons in willen zetten voor een 

goede huisvesting en hernieuwd gebruik van het vrijkomende pand in Meppel. Welke 

afweging is verder gemaakt voor relatief incidentele voordelen voor het waterschap ten 

opzicht van het structurele nadeel voor de gemeente Meppel? Het is onbekend. Tevens 

blijft het gissen naar de vermindering van de waterschapslasten als gevolg van de fusie.  

 

Een echte afweging is naar onze mening zo niet mogelijk. Drenthe verliest veel, maar 

wat krijgt het terug? 

 

Als hoogste bestuurslaag van Drenthe is deze laatste vraag – wat levert de fusie ons op –  

essentieel. Voor Meppel is een vertrek van het waterschap een enorme aderlating. 

Het bedrijfsleven in Meppel roept u op tot een gedegen en transparante afweging van het 

Drentse belang. Wij zijn gaarne bereid hierop verder met u mee te denken. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens. 

Jan Meijer, voorzitter Meppeler Handelsvereniging 

Sytze Faber, voorzitter Handelsvereniging Nijeveen 

Harry Helmich, voorzitter Businessclub Meppel 

 

 

 
 

 

Henrico A. ten Brink, 

Voorzitter ICC/PMM 

 

 

 

 


