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Geachte Statenleden,

lnleiding
Bij brief van 7 juli 2017 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten

Noordwijk en Noordwijkerhout ons bericht dat de raden van deze gemeenten op 6 juli 2017

hebben besloten tot het vaststellen van het herindelingsadvies, als bedoeld in artikel 5 van de

Wet algemene regels herindeling. Dit herindelingsadvies is gericht op een bestuurlijke

samenvoeging per I januari2019.

Het vaststellen van de zienswijze is conform artikel 5, lid 3 van de Wet arhi een bevoegdheid van

Gedeputeerde Staten.

Zoals wij in onze brief van 20 december 2016 aan u hebben aangegeven vinden wij de

bestuurlijke fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout een keuze die wij ons gegeven de

bestuurlijke ontwikkeling in de omgeving goed kunnen voorstellen.

Ontwikkelingen binnen de regio Duin- en Bollenstreek
ln de zomer van 2016 is gestart met een campagne van Noordwijk en Noordwijkerhout onder het

motto "Samen met de buren". De inwoners zijn daarmee in een vroegtijdig stadium betrokken bij

de voorbereiding van een verkenningsstudie naar intensievere samenwerking tussen Noordwijk

en Noordwijkerhout.

Dit heeft geleid tot een opdracht aan Twijnstra Gudde voor een verkenningsstudie naar

samenwerking tussen de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De aanbeveling van deze

studie is dat herindeling de beste optie is om op duurzame wijze de ambities en opgaven te

realiseren. Het rapport van Twijnstra Gudde d.d. 4 april 2017 is gevoegd bij het

herindelingsadvies van Noordwijk en Noordwijkerhout. Daarna zijn de raden van Noordwijk en
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Noordwijkerhout een herindelingsproces conform de wet Algemene regels herindeling opgestart

door middel van het vaststellen van een herindelingsontwerp op 20 apriljl.

Zienswijze aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Wij hebben het herindelingsadvies met een positieve zienswijze aan de minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Wij verwijzen verder naar de

bijgevoegde brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tot slot
Het feit dat beide gemeenteraden hebben besloten tot een vrijwillige herindeling met ingang van

I januari 2019 geeft vertrouwen in een vruchtbare toekomst voor de nieuwe gemeente en

daarmee voor de regio Duin- en Bollenstreek

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,

drs. J.H. de Baas

Zienswijze Gedeputeerde Staten over samenvoeging gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

Herindelingsadvies van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout, incl. kaart

Raadsbesluit van de gemeente Noordwijk

Raadsbesluit van de gemeente Noordwijkerhout

Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies van Twijnstra Gudde d.d. 4 april2O17 over verkenning intensievere samenwerking Noordwijk en

Noordwijkerhout

Advies van Twijnstra Gudde d.d. 30 mei 2017 over de zelfstandigheid van Noordwijk
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