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Bij de behandeling van het herindelingsadvies Hoeksche Waard op 22 februari 2017 heeft u 

motie 695 aangenomen. In de motie verzoekt u ons: 

1 De ervaringen van inwoners over hun betrokkenheid bij de gesprekken over de

bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard mee te nemen als lessen voor

toekomstig beleid. 

2. De gemeenten te steunen bij het zo snel mogelijk betrekken van de inwoners van de

Hoeksche Waard bij de toekomst van de nieuwe gemeente en hun rol hierin;

3. De gemeenten te helpen bij de vormgeving van de nieuwe gemeente, veel ruimte te

bieden voor burgerparticipatie, betrokkenheid van kernen en eigenheid van kernen. 

In deze brief geven wij aan op welke wijze de motie in behandeling zal worden genomen. 

Wij beschouwen de motie als een oproep tot verdere intensivering en uitwerking van onze intentie 

om de gemeenten de komende jaren te ondersteunen in het vormen van één gemeente  

Hoeksche Waard. De ervaringen van de inwoners over hun betrokkenheid nemen we mee als les 

voor toekomstig beleid en wij geven graag uitvoering aan deze motie. 

Gedurende het hele Ahri proces, zowel tijdens bijeenkomsten als in de ontvangen zienswijzen is 

de zorg geuit over een mogelijke vergroting van de afstand tussen burgers en gemeente bij een 

herindeling.   

Wij zullen zoals toegezegd en herhaald in het herindelingsadvies de komende periode tot aan de 

vorming van de nieuwe gemeente in 2019, de gemeenten actief ondersteunen waar zij samen 

met de instellingen, de organisaties en de inwoners vorm geven aan de nieuwe gemeente en 

haar meerkernigheid. In navolging van de inspiratiebijeenkomst van 31 mei 2016 “ Relatie 

bewoners en gemeente” over de nabijheid van het bestuur en het kernenbeleid wordt samen met 
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de partijen verder verkend welke mogelijke vormen van participatie en dienstverlening passend

zijn bij de eigenheid van de Hoeksche Waardse kernen.   

Wij stellen momenteel samen met de gemeenten en partijen uit het maatschappelijk middenveld 

een programma op voor een Integrale Gebiedsaanpak Hoeksche Waard. De opgaven uit het 

gezamenlijk gebiedsprogramma dragen bij aan de vitaliteit van het eiland en haar dorpen. Ook in 

de uitvoering van dit programma zal de betrokkenheid van inwoners, kernen en maatschappelijk 

middenveld een leidend principe en een centraal uitgangspunt zijn. Gedacht kan worden aan het 

versterken van sociale vitaliteit tussen inwoners en maatschappelijke partijen en aan het 

opstellen van dorpsvisies en identiteitsprofielen ten behoeve van de regionale omgevingsvisie. 

De planning is er op gericht om in mei het programma aan te bieden aan de colleges, raden en 

Provinciale Staten. In die zin leidt uw motie tot een aanscherping van onze Integrale

Gebiedsaanpak voor de Hoeksche Waard. Over de voortgang en resultaten zullen wij u berichten 

door middel van onze rapportages over het traject Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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