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Eindtermijn

Onderwerp:
Start arhi-procedure grenscorrectie tussen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis.
Publiekssamenvatting:
De gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis verschillen van mening over de financiële effecten
van een eventuele grenscorrectie van Oudenhoorn (gemeente Nissewaard). De raad van de
gemeente Nissewaard heeft een provinciaal eindbod dat de gemeente Hellevoetsluis moet
betalen aan Nissewaard verworpen. Nu de raad van Hellevoetsluis wel daarmee heeft ingestemd
en ook de Statencommissie Bestuur en Middelen unaniem een voorstander is van het overgaan
van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis hebben wij om deze redenen en de redenen genoemd in de
GS-brief besloten de procedure voor een grenscorrectie op grond van de Wet algemene regels
herindeling te starten. Die procedure is erop gericht dat de kern Oudenhoorn op 1 januari 2018
zal overgaan naar Hellevoetsluis.
Advies:
1. Brief van GS aan de Colleges van BenW van Nissewaard en Hellevoetsluis vast te
stellen over de start van de arhi-procedure voor een grenscorrectie tussen Nissewaard
en Hellevoetsluis;
2. Brief van GS aan PS vast te stellen waarbij PS worden geïnformeerd over de start van
de arhi-procedure;
3. Persbericht vast te stellen;
4. De publiekssamenvatting bij de start van de arhi-procedure vast te stellen.

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging aan de portefeuillehouder om indien nodig naar aanleiding van
contact met de gemeente Nissewaard de brief te wijzigen, en om de publiekssamenvatting aan te
passen.
Bijlagen:
- GS brief - Start arhi-procedure grenscorrectie tussen de gemeenten Nissewaard en
Hellevoetsluis
-start arhi-procedure Nissewaard en Hellevoetsluis
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1 Toelichting voor het College
In de Statencommissie Bestuur en Middelen van 12 april 2017 is de brief van GS van 31 maart
2017 over een mogelijke grenscorrectie Oudenhoorn besproken. In deze commissie bleek
unanieme steun voor de door GS ingezette lijn om te bemiddelen. Ook bleek dat de commissie
unaniem voorstander is van het overgaan van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis.
In die brief hebben GS een uiteenzetting gegeven over de bestuurlijke ontwikkelingen rond de
mogelijke grenscorrectie van Oudenhoorn. Omdat de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis
van mening verschillen over de financiële effecten van een eventuele grenscorrectie Oudenhoorn
heeft gedeputeerde Van der Sande een ultieme poging gedaan tot bemiddeling. Hij heeft een
eindbod ingebracht dat als volgt luidt:
Voorstel provinciaal eindbod
De gemeente Hellevoetsluis vergoedt het nadelige resultaat van Nissewaard door betaling van
een bedrag van € 6,8 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met de –in goed onderling ambtelijk
overleg- ingeschatte mutaties in lasten en baten waarbij risico’s worden gedeeld door beide
gemeenten. De afkoopsom is gebaseerd op een periode van 10 jaar. Daarnaast wordt
meegerekend de meerinkomsten van Hellevoetsluis uit het gemeentefonds, rekening houdend
met enige onzekerheid t.a.v. inkomsten/uitgaven, per saldo zijnde € 100.000 op jaarbasis (in de
berekening opgenomen onder ‘Risicoafdekking uit Algemeen Uitkering’).
De afkoop van de inkomstenderving Akkerranden ad. € 1,5 miljoen maakt deel uit van het bedrag
van € 6,8 miljoen, maar wordt pas conform het nu berekende bedrag voor 10 jaar
uitgekeerd vanaf het moment dat Akkerranden daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Indien
Hellevoetsluis afziet van de geplande bebouwing, wordt het bedrag onverminderd uitgekeerd.
Indien echter de Raad van State het aangepaste plan afkeurt, vindt geen verrekening plaats.
Voor de goede orde: Bij het bedrag van € 6,8 miljoen komt nog het reeds besproken bedrag voor
de overname van de kapitaalgoederen (boekwaarde: € 4,1 miljoen).
Standpunt raden van Nissewaard en Hellevoetsluis over provinciaal eindbod.
De raad van Nissewaard heeft op 17 mei 2017 het provinciale eindbod met 17 stemmen voor en
18 stemmen tegen verworpen.
De raad van Hellevoetsluis heeft op 24 mei 2017 besloten in te stemmen met het namens de
provincie Zuid-Holland gedane minnelijke voorstel om over te kunnen gaan tot een grenscorrectie
waarbij de kern Oudenhoorn over gaat van de gemeente Nissewaard naar de gemeente
Hellevoetsluis.
Vervolgprocedure
Nu de raad van Hellevoetsluis wel heeft ingestemd met het provinciale eindbod en met de
bedoelde grenscorrectie, ook de Statencommissie Bestuur en Middelen unaniem een voorstander
is van het overgaan van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis en om de in de bijgevoegde GS-brief
genoemde redenen, stellen GS voor de procedure voor een grenscorrectie op grond van de Wet
algemene regels herindeling te starten.
In bijgevoegde brief van GS aan de colleges van BenW van Nissewaard en Hellevoetsluis worden
beide colleges uitgenodigd voor arhi-overleg op 7 juni 2017. Daarmee start formeel de arhi-
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procedure om te komen tot een grenscorrectie Oudenhoorn per 1 januari 2018. In de bijlage bij
die brief is een indicatief tijdschema opgenomen over deze arhi-procedure.
Financieel en fiscaal kader:
Geen bijzonderheden
Juridisch kader:
Op 30 mei 2017 starten GS de arhi-procedure op grond van artikel 8, eerste lid van de Wet
algemene regels herindeling. Daarmee voeren GS de regie in dit proces om te komen tot een
grenscorrectie tussen Nissewaard en Hellevoetsluis per 1 januari 2018.

2 Proces
De mogelijke grenscorrectie van Oudenhoorn – van Nissewaard naar Hellevoetsluis – speelt al
sinds 2012 toen de gemeenten Spijkenisse en Bernisse vrijwillig gingen fuseren en de wens van
de inwoners van Oudenhoorn om te worden ingedeeld bij Hellevoetsluis niet in het
herindelingstraject werd meegenomen maar op een later moment nader zou worden bezien. Nu
de gemeenteraad Nissewaard niet en de gemeenteraad Hellevoetsluis wel hebben ingestemd
met de uitkomsten van een provinciaal eindbod en de grenscorrectie zullen GS de arhi-procedure
voeren om de grenscorrectie per 1 januari 2018 mogelijk te maken.
PS worden door GS geïnformeerd over het starten van de arhi-procedure

3 Communicatiestrategie
Persbericht vastgesteld
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