
Processtappen Actie Eigenaar Beslisser Termijn Wetsartikelen

Principebesluit In het Principebesluit komen onder andere 
de volgende onderwerpen aan de orde: 
-  Wil de gemeente tot herindeling overgaan?
-  Wanneer is de beoogde datum van  

herindeling?
-  Aan welke samenstelling wordt gedacht?
-  Op welke wijze wordt de herindelings-

procedure ingericht?

Gemeente Opsteller:        
College van B&W                 
Vaststeller: 
Gemeenteraad

Geen formele 
voorschriften in de 
Wet arhi

Niet van 
toepassing

Herindelings- 
ontwerp

Hierin wordt de noodzaak van de herinde-
ling en de samenstelling van de betrokken 
gemeenten onderbouwd. Bepalend hierbij 
zijn de criteria uit het Beleidskader van het 
ministerie van BZK.

Het verdient aanbeveling om het concept 
herindelingsadvies te bespreken met de 
provincie.

Na vaststelling wordt het herindelings-
ontwerp naar GS en de waterschapsbesturen 
gezonden.

Hierbij is het tevens van belang om het  
ontwerp ook naar omliggende gemeenten  
te sturen. Tot slot behoren een of meer 
kaarten te worden toegevoegd waarop de 
wijzigingen van de gemeente- of provincie-
grenzen zijn aangegeven.

Gemeente Opsteller:        
College van B&W                 
Vaststeller: 
Gemeenteraad

Geen termijn Artikel 2, lid 1, 
artikel 5, lid 1 
en artikel 20  
Wet arhi

Ter inzage legging Een ieder kan zijn zienswijze over het  
ontwerp kenbaar maken aan het college van 
B&W.

Gemeente Acht weken Artikel 5, lid 2 
Wet arhi

Preventief  
financieel toezicht

Na vaststelling van het herindelingsontwerp 
start het preventief financieel toezicht.  
Bepaalde aan te wijzen besluiten van de 
gemeente behoeven de goedkeuring van  
Gedeputeerde Staten. Dit wordt besproken 
in een overleg tussen de betrokken gemeen-
ten en de provincie en vervolgens neerge-
legd in een brief van de provincie.

Provincie Artikel 21  
Wet arhi

Herindelingsadvies De zienswijzen, inclusief de reactie van de 
colleges van B&W hierop, worden verwerkt 
in het herindelingsadvies of als bijlage bij-
gevoegd en vervolgens naar Gedeputeerde 
Staten gestuurd.

Gemeente Opsteller:  
Colleges van 
B&W  
Vaststeller: 
Gemeenteraad

De datum van aan-
levering wordt in het 
bestuurlijk overleg 
bepaald, maar in de 
regel voor 1 april  
(een en driekwart 
jaar voor de beoogde 
herindeling)

Zienswijze  
provincie

Het herindelingsadvies wordt met de  
provinciale zienswijze naar de minister van 
BZK gestuurd.

Provincie Vaststeller:  
Gedeputeerde 
Staten

Voor 1 juli, anderhalf 
jaar voor de beoogde 
herindeling

Artikel 5, lid 3 
Wet arhi

Wettelijke procedure gemeentelijke herindeling 
in het kader van de Wet arhi
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Toetsing  
herindelingsadvies

Het herindelingsadvies en de zienswijze van 
de provincie wordt door het ministerie van 
BZK getoetst aan de criteria zoals neer-
gelegd in het Beleidskader gemeentelijke 
herindeling.

Ministerie 
van BZK

Ingevolge de brief van 
24 november 2005 van 
de minister van BZK 
aan de colleges van 
GS heeft de minister 
een inspanningsver-
plichting om binnen 
anderhalf jaar na 
ontvangst van het 
herindelingsadvies het 
wetgevingstraject af 
te ronden en de herin-
deling te effectueren. 
Voorwaarde is wel 
dat het herindelings-
advies voor 1 juli is 
ontvangen

Artikel 6  
Wet arhi

Voorstel  
herindelingswet

Als de minister van BZK instemt met het 
herindelingsadvies, wordt een voorstel voor 
een herindelingswet opgesteld. Dit voorstel 
wordt vervolgens naar de ministerraad 
gestuurd.

Ministerie 
van BZK

Minister van BZK Binnen 4 maanden na 
ontvangst van het her-
indelingsadvies naar 
de ministerraad

Artikel 6  
Wet arhi

Advies 
Raad van State

Nadat de ministerraad heeft ingestemd met 
het voorstel voor een herindelingswet, wordt 
het voorstel voor advies naar de Raad van 
State gestuurd. 
De Raad van State toetst het wetsvoorstel 
aan drie aspecten: kwaliteit van beleid, 
juridische kwaliteiten en wetstechnische 
kwaliteiten.

Ministerie 
van BZK

Oordeel Raad 
van State

Behandeling 
Tweede Kamer  
en Eerste Kamer

Na goedkeuring van het wetsvoorstel in 
de Tweede Kamer wordt het wetsvoorstel 
behandeld in de Eerste Kamer.

Ministerie 
van BZK

Goedkeuring 
Tweede Kamer 
en Eerste Kamer

Publicatie  
Staatsblad

Nadat het wetsvoorstel bekrachtigd is door 
de Koning, wordt het officieel bekendge-
maakt in het Staatsblad.

Ministerie 
van BZK

Start nieuwe  
gemeente

De nieuwe gemeente start op 1 januari van 
het daaropvolgende jaar.

Gemeente

Herindelings- 
verkiezingen

Er zijn tussentijdse verkiezingen nodig, de 
zogeheten herindelingsverkiezingen.
De kandidaatstelling moet plaatsvinden 
op een maandag in de periode tussen 5 en 
11 oktober in het jaar voor de herindelings-
datum.
De verkiezingen moet 44 dagen later 
plaatsvinden, op een woensdag tussen  
18 en 24 november.
Gedeputeerde Staten kunnen hiervan 
afwijken indien sprake is van zwaarwegende 
redenen.

Gemeente 
en 
provincie

Artikel 52  
en artikel 55  
Wet arhi

Grensbeschrijving De nieuwe gemeentegrenzen moeten  
worden beschreven. 
Dit gebeurt op basis van het aangeleverde 
kaartmateriaal in het herindelingsadvies en 
eventueel kadastrale gegevens.

Provincie Besluit 
Gedeputeerde 
Staten

Uiterlijk twee maanden 
na de publicatie van de 
wet in het Staatsblad 
maar in ieder geval 
voor de herindelings-
datum

Artikel 2, lid 2 
Wet arhi

Wettelijke procedure gemeentelijke herindeling in het kader van de Wet arhi


