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Op 4 april jl. hebben wij uw brief ontvangen waarin melding wordt gedaan van de in enkele 

gemeenten van de Hoeksche Waard gehouden burgerpeilingen. In deze brief verzoekt u ons en 

Provinciale Staten op basis van de uitkomsten van die peilingen het Herindelingsadvies in te 

trekken. Op 17 mei jl. is uw brief en de reactie van Gedeputeerde Staten besproken in de 

Statencommissie Bestuur en Middelen. Wij hebben Provinciale Staten geadviseerd, in lijn met het 

uitgebreid onderbouwde en reeds vastgestelde Herindelingsadvies, niet in te gaan op uw verzoek 

om het advies in te trekken. Bij de behandeling van het Herindelingsadvies is ook  in de 

commissie Bestuur en Middelen en in Provinciale Staten besproken en besloten om de 

burgerpeilingen niet mee te nemen in de besluitvorming. Dit omdat de uitkomsten van de 

burgerpeilingen geen nieuwe informatie toevoegen. De commissie heeft onze reactie ter 

kennisgeving aangenomen en verzocht een reactie met gelijke strekking aan u te sturen. 

Wij willen expliciet ingaan op een tweetal punten uit uw brief:

1. In uw brief beweert u ten onrechte als zouden wij Provinciale Staten hebben 

voorgehouden dat voor herindeling voldoende draagvlak bestaat.

In onze brief van 5 juli 2016 en in het Herindelingsadvies hebben wij geconcludeerd dat voor 

zowel samenvoeging als versterkte samenwerking onvoldoende overtuigend draagvlak in de 

Hoeksche Waard bestaat. “Wat betreft draagvlak memoreren wij dat weliswaar een ruime 

meerderheid van de raadsleden in de Hoeksche Waard voor herindeling is, doch dat een 

meerderheid in drie van de vijf gemeenteraden heeft gekozen voor samenwerking. Er is geen 

overtuigend draagvlak voor elk der beide modellen en toch moet er gekozen worden.” en “Voor 

elk van deze twee opties was in de Hoeksche Waard onvoldoende politiek draagvlak.”

Omdat voor alle denkbare opties – samenvoeging, versterkte samenwerking of alles bij het oude 

laten – onvoldoende draagvlak bleek te bestaan, hebben wij aan Provinciale Staten een 
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herindelingsadvies voorgelegd dat primair is gebaseerd op inhoudelijke argumenten en 

afwegingen. Provinciale Staten hebben hiermee ingestemd. 

Ten behoeve van deze provinciale inhoudelijke afweging zijn tijdens het open overleg en de 

zienswijzeprocedure diverse gesprekken gevoerd en reacties ontvangen van inwoners, 

raadsleden, bestuurders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en mede-overheden. Hierdoor 

is een goed beeld ontstaan van de beweegredenen en belangen achter de standpunten van de 

diverse belanghebbenden. Deze zijn terug te vinden in het ‘verslag open overleg’ en ‘verslag 

zienswijzen op het herindelingsontwerp’. 

2. In uw brief wordt ten onrechte gesteld dat er voldoende draagvlak zou bestaan voor 

versterkte samenwerking.

Er is zowel bestuurlijk als maatschappelijk onvoldoende draagvlak aangetoond voor het model 

van versterkte samenwerking. Wij memoreren dat 51 van de 83 raadsleden in de Hoeksche 

Waard zich tegen dit model heeft uitgesproken. De samenwerkende raadsfracties menen uit de 

uitslagen van de  burgerpeiling de conclusie te kunnen trekken dat de inwoners in overgrote 

meerderheid kiezen voor versterkte samenwerking. Versterkte samenwerking is echter bij de 

peilingen niet als optie aan de bewoners voorgelegd en maakte ook geen onderdeel uit van de 

vraagstelling. Over hoe inwoners zouden aankijken tegen het tamelijk complexe model van 

regionale besluitvorming door een niet daartoe direct gekozen regioraad kan slechts worden 

gespeculeerd.  

Wij hebben –mede gelet op bovengenoemde overwegingen– onverminderd vertrouwen dat het 

parlement het Herindelingsadvies zal overnemen. Onze inzet blijft er op gericht de Hoeksche 

Waard te versterken. Daarom zullen wij de gemeenten ondersteunen in het proces om te komen 

tot één duurzame en slagvaardige gemeente per 1 januari 2019. Daarbij richten wij ons op een 

totaalpakket: versterking van de aanpak van inhoudelijke opgaven, versterking van de kernen en 

de betrokkenheid van de inwoners en het zetten van de nodige stappen om de nieuwe gemeente 

in zijn volle kracht te zetten. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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