
Provinciale bemoeienis 

 

Afgelopen week las ik in de krant dat niets de komst van het Saksisch 

Medisch Centrum (SMC), naast hotel van der Valk in Zuidbroek, meer in 
de weg staat. “Eindelijk weer eens een succesje voor de gemeente 

Menterwolde en met name voor Zuidbroek,” dacht ik.   
“De provincie heeft geen reactie gegeven.” had wethouder Jan Batelaan 

gezegd. En in die, voor mijn gevoel, bijna bevreesde uiting proefde ik 
vooral een groot gevoel van opluchting. Meteen moest ik denken aan 35 

jaar terug, toen in een interview met het dagblad van het Noorden de 
toenmalige burgemeester Albert Omta een zelfde zucht van opluchting 

deed. Hij zei toen: “Op het provinciehuis menen ze alles beter te weten.”  
Omta haalde fel uit tegen de ergelijke bemoeizucht van het provinciaal 

bestuur.  

In die 35 jaar is er waarachtig niets veranderd. 
“Het provinciebestuur betuttelt de lokale besturen alsof het kwajongens 

zijn. Haar eigenlijke taak, het toezicht houden, is langzamerhand een 
soort dictatuur geworden.” zo zei Omta. “Ze menen op het provinciehuis 

alles beter te weten, willen alles controleren en alles regelen. Alle 
gemeenten zouden zich tegen deze houding moeten verzetten. Je kan 

veelal beter zaken doen met rijksambtenaren dan met provinciale 
bestuurders.”  

Nee, nogmaals, in al die jaren is er niets veranderd, dacht ik. Wat heeft 
deze overbodige bestuurslaag al voor veel problemen gezorgd. Zodra een 

gemeente met mooie enthousiaste plannen komt, slaat dat al snel om in 
verontwaardiging. Ik zal maar geen opsomming doen van alle prachtige 

plannen van de afgelopen 35 jaar in Menterwolde en vooral Zuidbroek 
waarvan niets is terechtgekomen, enkel vanwege het provinciale 

bemoeiziekelijke afwijzen.  

Omta was destijds fel tegen kwalijke bemoeienis vanuit dat Martinikerkhof 
en vooral ook de herindeling waarvan kleine gemeenten het slachtoffer 

worden. “Ik zie het nut er absoluut niet van in. Iedereen heeft het woord 
grootschaligheid voor in de mond, maar mij hebben ze nog niet van het 

voordeel kunnen overtuigen. Het argument dat kleine dorpen niet genoeg 
kennis in huis hebben doet het bij mij niet. We kunnen alle kennis kopen, 

die we nodig hebben. De grote gemeenten vinden dat ze aan hun stand 
verplicht zijn om een stedenbouwkundige of planoloog in dienst te nemen. 

Of ze er nu werk voor hebben of niet. Ik durf te beweren, dat de bureaus 
die wij inhuren vaak meer kennis in huis hebben dan de ambtenaren van 

de provincie die ze moeten controleren. Teveel wordt van ambtenaren van 
kleine gemeenten gevraagd dat ze all-round zijn, maar daar worden ze 

niet voor betaald.  Laten ze de honderden miljoenen die nodig zijn voor de 
herindeling maar gebruiken om de positie van de ambtenaren in de kleine 

gemeenten te verbeteren en om die gemeenten meer autonomie te 

geven. Gemeenten zijn heel goed in staat om hun eigen boontjes te 
doppen.”  



Omta was een niet partijgebonden burgemeester. Vandaag de dag is dat 

niet meer mogelijk omdat je burgemeesterscarrière erdoor wordt 

geblokkeerd. Maar het was goed als gemeentebesturen minder het 

partijbelang maar meer het gemeentebelang in het oog hielden. 

Bestuursmacht naar je toe trekken is kwalijk. Terwijl een solerende 

burgemeester die iets meer aan de touwtjes trekt vaak onterecht als 

autoritair in de hoek wordt gezet. Ik hoop ondertussen dat onze 

gemeentelijke bestuurders met mooie plannen blijven komen. Er zal vast 

en zeker vanuit dat provinciebestuur nog veel met voetzoekers worden 

gegooid en nieuwe plannen torpederen maar we vertrouwen erop dat ze 

op Kerkstraat 2 te Muntendam niet gauw de moed opgeven. “Hiermee 

wordt dan heel mooi zichtbaar dat ze het voor elkaar krijgen als de 

provincie er geen invloed op heeft,“ schreef ’computer’ Chris afgelopen 

week op het Golden Peerd.   

Succes gewenst, en dat ze nog meer SMC-succesjes binnenhalen. Sienus 

mag er, wat mij betreft, gewoon een kras of een ludiek liedje over maken. 
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