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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Politiek en ruimte
Opgave 1  Factory Outlet Centers en winkelgedrag

1 

2 

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• Een FOC in West-Brabant zo ver van de twee andere Factory Outlet Centers af ligt
• dat dit FOC geen concurrentie van de beide andere zal ondervinden

1
1

Maximumscore 1
drempelwaarde
Maximumscore 2

3  ŷ Voorbeelden van een juist argument vóór de vestiging van een FOC in Etten-Leur zijn:

• De komst van een FOC schept werkgelegenheid.
• Het aanbod in een FOC is aanvullend op het bestaande winkelaanbod.
ŷ Voorbeelden

van een juist argument tegen de vestiging van een FOC in Etten-Leur zijn:

• Het FOC in Etten-Leur kan een bedreiging vormen voor de detailhandel in die regio.
• Het FOC in Etten-Leur zal veel verkeer genereren, waardoor de verkeersoverlast in die

regio toeneemt.
per juist argument

1

Maximumscore 3
4  • 1 lokaal

• 2 regionaal
• 3 verdwijnen van winkels in het centrum (als gevolg van concurrentie)

5 

6 

1
1
1

Maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste reden zijn:
• De door Roosendaal gehanteerde argumenten zijn ook van toepassing op Etten-Leur.
• De schaal genoemd in de as Duitsland-Zeeland past niet bij de schaal van het
verzorgingsgebied van het FOC, waardoor het geen valide argument is.
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
• De klanten komen vooral uit Zeeland
• Hun reisdoel zouden de grote winkelcentra in Breda en Tilburg zijn geweest

1
1

Opgave 2  Gemeentelijke herindeling in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug
Maximumscore 3
7  • groei aantal ouderen ( 65 jaar) 2000-2010, in procenten / kolom 6

1

Opmerking
Kolom 5 met juiste redenering mag worden goed gerekend.
• Veel mensen die in de jaren zestig suburbaniseerden
• stromen in de periode 2000-2010 in de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder in



www.havovwo.nl

-1-

1
1

Eindexamen aardrijkskunde havo 2006-II
havovwo.nl

Antwoorden

Deelscores

Maximumscore 2
8  • bestuurskracht: hoe efficiënt en effectief is de organisatie en hoe goed is de dienstverlening

aan de burgers?

1

• planologische ruimtebehoefte: kan de nieuwe gemeente haar ruimtebehoefte op eigen

grondgebied vervullen?

1

Maximumscore 2
9  • het relatief grote aantal inwoners

1

• Uit het antwoord moet blijken dat Wijk bij Duurstede in vergelijking tot de andere

gemeenten van optie 3 genoeg inwoners heeft om zelfstandig te blijven

1

Maximumscore 2
10  • kolom 12

1
1

• kolom 13

11 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste functies zijn:
• recreatief-toeristisch gebied
• behoud/herstel van de natuur
• natuurgebied: bestaand of te ontwikkelen
per juiste functie

1

Maximumscore 2
12  • Wijk bij Duurstede heeft een veel kleiner percentage bos en natuur dan de overige

gemeenten

1

• Wijk bij Duurstede heeft een veel groter percentage van het oppervlak in gebruik voor

agrarische doeleinden dan de overige gemeenten

1

Opgave 3  Rietsuiker en bietsuiker

13 

Maximumscore 1
protectionisme

14 

Maximumscore 1
(sub)tropische zone/(sub)tropen

15 



Maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat:
• Afrikaanse suikerproducenten voor het merendeel ACP-landen zijn
• tussen deze landen en de EU al langer een veel vrijer handelsverkeer bestaat (dan tussen de
EU en de klagende landen)
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Maximumscore 3
16  ŷ Ik ben het ermee eens

0

Voorbeelden van een juiste argumentatie zijn:
• Rietsuikerproducerende landen zijn bijna altijd ontwikkelingslanden
• die vaak maar één of enkele exportproducten bezitten
• waardoor ze voor hun economische ontwikkeling dus erg afhankelijk zijn van
exportmogelijkheden
of:
• Protectionisme houdt de prijzen kunstmatig hoog
• waardoor de vrije marktwerking verstoord raakt
• en er handelsoorlogen tussen (groepen) landen ontstaan

1
1
1
1
1
1

Opmerking
Een argumentatie vanuit het idee dat je nu als belastingbetaler meebetaalt aan die
subsidies en dan niet meer, mag ook goed gerekend worden.
ŷ Ik

ben het er niet mee eens
Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
• Rietsuiker is goedkoper dan bietsuiker
• daardoor wordt de vraag naar bietsuiker gering
• en moeten zowel boerenbedrijven als suikerfabrieken sluiten / krijgt de agrarische sector
een klap

17 



Maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste voorspellende deelvraag zijn:
• In welke landen van de Europese Unie zal het areaal suikerbieten relatief (of absoluut) het
meest afnemen?
• In welke mate zal in de landbouw het gewas suikerbiet worden vervangen door een ander
gewas?
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