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Politiek en ruimte 
 
 

Opgave 1 − Kroatië in de Europese Unie? 
 
Gebruik bron 1 van het bronnenboekje. 
 
In 2007 traden Bulgarije en Roemenië toe tot de Europese Unie. Volgens 
sommigen had dat voorlopig de laatste uitbreiding moeten zijn. Landen die nu 
nog onderhandelen met de EU zijn vooral landen die vroeger bij Joegoslavië 
hoorden. 

1p 1 Geef vanuit de politieke dimensie een argument voor verdere uitbreiding van de 
EU met landen die vroeger bij Joegoslavië hoorden. 
 
Stelling: Gezien de huidige samenstelling van de EU is het onhoudbaar om 
Kroatië toetreding tot de EU te weigeren. 

2p 2 Geef twee argumenten hiervoor vanuit de sociaal-culturele dimensie. 
 
Een veel gebruikt argument tegen de toetreding van nieuwe lidstaten is dat het 
vooral om minder welvarende gebieden gaat dan de landen die recentelijk zijn 
toegetreden. 

2p 3 Beargumenteer met behulp van een statistisch gegeven in de Grote Bosatlas 
waarom ten aanzien van Kroatië dit argument tegen toetreding niet erg sterk is. 
 

2p 4 Beredeneer met behulp van gegevens uit de statistiek in de Grote Bosatlas of 
Kroatië een goede aanvulling voor de vergrijzende Europese Unie zou zijn. 
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Opgave 1 − Kroatië in de Europese Unie? 
 
bron 1 
 
Toetreding Kroatië tot de Europese Unie  
Kroatië is sinds juni 2004 kandidaat-lidstaat van de EU. In oktober 2005 zijn de 
onderhandelingen met het land geopend. Dit had al in maart 2005 kunnen 
gebeuren als Kroatië volledige medewerking aan het Joegoslaviëtribunaal had 
verleend.  
Voordat Kroatië kan toetreden tot de EU moet het land voldoen aan de 
toetredingscriteria. Deze zijn in februari 2008 vastgesteld. Belangrijke 
knelpunten voor Kroatië zijn het terugkeerbeleid voor vluchtelingen, de rechten 
van minderheden en de corruptie. Tevens staat de vrijemarkteconomie er nog in 
haar kinderschoenen. Ook hebben overheid, bedrijfsleven en andere 
organisaties investeringen en training nodig om goed met de Europese 
regelgeving om te kunnen gaan. Kroatië hoopt toe te treden in 2009, de 
Europese Unie heeft echter nog geen datum vastgelegd. 
 
 vrij naar: http://www.europa-nu.nl 
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Opgave 2 − Onafhankelijkheidsstrijd Karen in Myanmar (Birma) 
 
Gebruik de bronnen 2 en 3 van het bronnenboekje. 
 
De verschillende bevolkingsgroepen in Myanmar hebben zich in de loop van de 
jaren verzet tegen de militaire dictatuur en gestreden voor autonomie.  
In de eerste grondwet, die dateert van vóór de militaire dictatuur, maar die nooit 
in werking is getreden, werd de verschillende volken grote zelfstandigheid 
binnen hun eigen woongebied beloofd.  

2p 5 Met welk begrip wordt deze grote zelfstandigheid binnen het eigen woongebied 
aangeduid? Welke staatsvorm past hier het beste bij?  
 
Stel dat de Karen een grote mate van zelfstandigheid binnen Myanmar zouden 
krijgen. 

2p 6 Beredeneer waarom de regering van Thailand daar waarschijnlijk tegen zou zijn. 
 
De internationale kritiek op de militaire dictatuur is groot. Een economische 
boycot treft echter vooral de bevolking die toch al veel te lijden heeft. Vaak 
spelen de Verenigde Naties (VN) in dergelijke conflicten een bemiddelende rol. 

2p 7 Beredeneer waarom de ASEAN een groter effect op de binnenlandse situatie in 
Myanmar zou kunnen hebben dan de VN. 
 
Er zijn veel etnische groepen in Myanmar die ieder voor zich strijden tegen de 
militaire dictatuur. Met name de Karen bieden veel verzet.  

2p 8 Geef een kenmerk van de site en een kenmerk van de situation van het 
woongebied van de Karen, die ertoe bijdragen dat de Karen de strijd tegen de 
militaire dictatuur zo lang kunnen volhouden.  
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Opgave 2 − Onafhankelijkheidsstrijd Karen in Myanmar (Birma) 
 
bron 2 
 
Karen in Myanmar (voorheen Birma) op de vlucht voor dictatuur 
De oorlog in Myanmar begon niet lang na de onafhankelijkheid in 1948. De 
etnische minderheden van Myanmar vechten al jarenlang voor hun recht op 
zelfbeschikking. Het nationale bevrijdingsleger van de Karen is de belangrijkste 
verzetsgroep die nog steeds gewapend verzet biedt tegen het regeringsleger en 
strijdt voor meer autonomie. 
De Karen zijn een bergvolk dat in onder andere Thailand, Myanmar en Laos 
woont. Veel Karen uit Myanmar zijn de grens met Thailand over gevlucht. De 
Thaise regering heeft ze nog geen vluchtelingenstatus gegeven, waardoor 
bekende organisaties zoals het Rode Kruis en de UNHCR geen bevoegdheid 
hebben in deze kampen. De militaire dictatuur in Myanmar brandt regelmatig de 
kampen net over de grens van Thailand plat. 
 
 vrij naar: de Volkskrant, 22 mei 2007 en Wikipedia 
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bron 3 
 
Myanmar (Birma)   
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 vrij naar: http://www.pbs.org 
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Niet alleen het Rijk en de Provincie zijn voorstander van gemeentelijke 
herindeling in het Groene Hart, maar ook natuur- en milieuorganisaties.  

2p 11 Geef twee redenen waarom de natuur- en milieuorganisaties voorstander zijn 
van gemeentelijke herindeling in het gebied.   
 
 

Opgave 3 − Fusie van Abcoude, Breukelen, Loenen en  
    De Ronde Venen 

 
Gebruik de bronnen 4 en 5 van het bronnenboekje.  
 
De gemeente Maarssen wordt in de indeling van bron 4 buiten de herindeling 
gehouden.  

1p 9 Geef met behulp van kaart 60B (53e druk: 64B) een reden waarom de 
provincie Utrecht Maarssen niet wil betrekken bij deze regionale herindeling. 
 
De gemeenteraad van Breukelen stelde voor Breukelen en Loenen samen te 
voegen. Een samenvoeging van Breukelen en Loenen gaat de provincie Utrecht 
niet ver genoeg.  

2p 10 Leg uit waarom de provincie samenvoeging van alleen Breukelen en Loenen 
afwijst. Ga daarbij uit van Breukelen en Loenen. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten. 
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Opgave 3 − Fusie van Abcoude, Breukelen, Loenen en  
    De Ronde Venen 

 
bron 4 
 
Eén van de door de provincie Utrecht voorgestelde varianten voor 
herindeling in 2010: één Groene Hartgemeente  
Samenvoeging van Abcoude, Breukelen, Loenen en De Ronde Venen tot één 
nieuwe Groene Hartgemeente (66.000 inwoners). De positie van Maarssen als 
zelfstandige gemeente, blijft ongewijzigd. 
 

Loos-
drechtsche

Plassen

Vinke-
veense
Plassen

Mijdrecht

Wilnis

Vinkeveen

Abcoude

Loenen

Breukelen

Woerden

MaarssenMaarssen
Kockengen

0 2 4 km

Legenda:
nieuwe gemeentegrens
huidige gemeentegrens
provinciegrens
bebouwde kom

plas

A2

 
 
 vrij naar: notitie herindeling Vecht- en Plassengebied, provincie Utrecht 
 
bron 5 
 
Inspraakreactie van de inwoners van Kockengen 
De bewoners van Kockengen voelen niets voor de herindeling die is voorgesteld 
door de provincie. De meeste inwoners van Kockengen willen bij Woerden horen 
(61,6%). Als reden om voor Woerden te kiezen wordt genoemd dat Woerden 
een echte Groene Hartgemeente is, die zich ook inzet voor het groen houden 
van het Groene Hart. Een ander argument is de oriëntatie van inwoners van 
Kockengen op Woerden voor winkels, voortgezet onderwijs, ziekenhuis en 
dergelijke. Ten slotte wordt gewezen op het goede kernenbeleid van Woerden. 
Deze gemeente heeft ook de kernen Kamerik en Zegveld binnen de grenzen en 
deze kernen krijgen voldoende aandacht van Woerden. 
 
 vrij naar: notitie herindeling Vecht- en Plassengebied, provincie Utrecht
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