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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2016-575062859 (DOS-2015-

0007398)

Contact

B. Ligterink

070 - 441 66 09

b.ligterink@pzh.nl

Onderwerp:

Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) - Herindelingsadvies Hoeksche Waard

Publiekssamenvatting:

Najaar 2016 heeft het Herindelingsontwerp Hoeksche Waard voor iedereen ter inzage gelegen. 

Hier zijn 1.585 zienswijzen van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

medeoverheden en van de vijf gemeenteraden op binnengekomen, zowel instemmend als 

afwijzend. De zienswijzen zijn beantwoord in het Verslag zienswijzen herindelingsontwerp 

Hoeksche Waard. Gedeputeerde Staten hebben tevens het Statenvoorstel voor het 

Herindelingsadvies Hoeksche Waard vastgesteld. Hierin wordt naar aanleiding van de 

zienswijzen de herindelingsdatum vervroegd naar 1 januari 2019 en niet langer een ambtelijke 

fusie geadviseerd vooruitlopend op de herindeling.

Advies:
1. Vast te stellen het Verslag zienswijzen herindelingsontwerp Hoeksche Waard;
2. Vast te stellen het ontwerp Herindelingsadvies Hoeksche Waard en te bepalen dat deze in een 
publieksversie wordt omgezet ten behoeve van verzending aan Provinciale Staten;
3. Vast te stellen het Statenvoorstel Herindelingsadvies Hoeksche Waard waarmee het 
herindelingsadvies ter vaststelling wordt aangeboden aan PS;
4. Vast te stellen de GS-brief aan de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-
Beijerland en Strijen waarmee de gemeenten worden geïnformeerd over de vaststelling van het 
Verslag zienswijzen herindelingsontwerp Hoeksche Waard en het Statenvoorstel 
Herindelingsadvies Hoeksche Waard;
5. Vast te stellen de Publiekssamenvatting;
6. Vast te stellen de Communicatiestrategie;
7. Geheimhouding over punten 1 tot en met 6 op te leggen op grond van art. 55 van de 
Provinciewet juncto art. 10 lid 2 letter f van de Wet openbaarheid van bestuur en bepaald dat de 
geheimhouding wordt opgeheven na verzending van het Statenvoorstel aan PS.

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: B. Ligterink Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hoogendoorn - Bruins Slot, MLEF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

B Niet openbaar met termijn 17 januari 2017 24 januari 2017
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Besluit GS:
Vastgesteld met een tekstuele machtiging aan de portefeuillehouder om onder meer de 
bijdragen van Oud Beijerland en Strijen ook in het Verslag zienswijzen op te nemen en 
eventuele foutjes in de drukproeven te herstellen.
Bijlagen:

Verslag zienswijzen herindelingsontwerp Hoeksche Waard.docx
Voorstel Herindelingsadvies Hoeksche Waard.docx
Voorstel Gedeputeerde Staten herindelingsadvies Hoeksche Waard - aanbiedingsbrief 
gemeenten.docx
Statenvoorstel - Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) - Herindelingsadvies Hoeksche 
Waard - DOS-2015-0007398
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1 Toelichting voor het College

Dit herindelingsadvies is het voorstel van GS aan PS ter vaststelling. PS stelt het 

herindelingsadvies definitief vast. Namens PS zal door GS het herindelingsadvies worden 

aangeboden aan BZK. De minister bepaalt het vervolg van het wetgevingsproces richting Tweede 

Kamer en Eerste Kamer. 

Financieel en fiscaal kader:

-

Juridisch kader:

Het vaststellen van het herindelingsadvies is conform artikel 4 lid 1 van de Wet arhi een 

bevoegdheid van PS. De betrokken gemeenten vallen conform artikel 21 van de Wet arhi vanaf 

de vaststelling van het herindelingsontwerp op 20 september 2016 onder preventief financieel 

toezicht. Met dit voorstel wordt het preventief financieel toezicht gecontinueerd tot de nieuwe 

gemeente een feit is.

Geheimhouding over punten 1 tot en met 6 op te leggen op grond van art. 55 van de Provinciewet 

juncto art. 10 lid 2 letter f van de Wet openbaarheid van bestuur vanwege primeurrecht. De reden 

is het belang dat PS erbij hebben om als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie

waaronder het Voorstel Herindelingsadvies. De geheimhouding wordt opgeheven na verzending 

van het Statenvoorstel aan PS.

2 Proces

Zie Statenvoorstel.

3 Communicatiestrategie

Het Verslag zienswijzen Herindelingsontwerp Hoeksche Waard, het Statenvoorstel en het 

bijbehorende herindelingsontwerp zullen op de webpagina www.zuid-holland.nl/hw worden 

geplaatst. Tevens wordt er een nieuwsbericht worden geplaatst op de provinciale website. De 

gemeenten zullen gelijktijdig met bijgevoegde brief worden geïnformeerd. De indieners van 

zienswijzen krijgen separaat bericht over de vaststelling van het Verslag Zienswijzen

Herindelingsontwerp Hoeksche Waard.

Na de vaststelling van het herindelingsadvies door PS zal hierover actief gecommuniceerd 

worden naar alle inwoners van de Hoeksche Waard, mede in verband met de uitgeschreven 

burgerpeilingen in de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk op 15 maart 2017.
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