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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-584340139 (DOS-2015-

0005815)

Contact

drs. J. van Straalen

070 - 441 61 92

j.van.straalen@pzh.nl

Onderwerp:

Bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne-Putten/Oudenhoorn

Publiekssamenvatting:

In de Tussenrapportage van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten over Slimmer en 

Sterker Bestuur in Zuid-Holland van december 2016 hebben GS de bestuurlijke ontwikkelingen 

op Voorne-Putten en de ontwikkelingen rond een eventuele grenscorrectie van de kern 

Oudenhoorn geschetst. De brief van GS licht toe hoe het staat met de recente bestuurlijke 

ontwikkelingen in dit gebied en de ontwikkelingen rond de eventuele grenscorrectie van 

Oudenhoorn.

Advies:
- Brief van GS aan PS vast te stellen over de bestuurlijke ontwikkelingen Voorne-Putten en 

de mogelijke grenscorrectie Oudenhoorn.
- De publiekssamenvatting bij het voorstel Bestuurlijke ontwikkelingen Voorne-Putten vast 

te stellen.
- Geheimhouding op te leggen op dit besluit en de onderliggende stukken, op grond van

artikel 55 van de Provinciewet, juncto artikel 10, lid 2 letter f van de Wet openbaarheid 
van bestuur. De geheimhouding kan worden opgeheven nadat op vrijdag 31 maart de 
brief van GS aan PS met het gekozen scenario definitief is vastgesteld en verzonden aan 
PS en aan anderen.

Besluit GS:
vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om de brief te splitsen in een Lid-GS 
brief over de ontwikkelingen op Voorne-Putten en een GS-brief over de eventuele grenscorrectie 
van Oudenhoorn. Tevens een redactionele machtiging gegeven voor de teksten van de brieven.

Bijlagen:
Brief van GS aan PS

Paraaf voor agendering:

Behandelend ambtenaar: drs. J. van Straalen Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende: Hoogendoorn - Bruins Slot, MLEF digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders: Sande, RAM, van der

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

Niet-openbaar met termijn 28 maart 2017 31 maart 2017
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1 Toelichting voor het College

In de Statencommissie Bestuur en Middelen van 25 januari 2017 is afgesproken dat GS in maart 

2017 Provinciale Staten informeren over de bestuurlijke ontwikkelingen op Voorne-Putten en de 

ontwikkelingen rond de mogelijke grenscorrectie Oudenhoorn. In bijgaande brief van GS aan PS 

wordt daarop ingegaan.

Bestuurlijke ontwikkelingen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Deze 3 gemeenten hebben stappen gezet op weg naar een gezamenlijke Werkorganisatie 

Voorne (via een kwartiermakersfase een ambtelijke fusie in 2019). Tevens geven de 3 gemeenten 

aan dat na de raadsverkiezingen in 2018 een onderzoek zal plaatsvinden over de bestuurlijke 

toekomst van de gemeenten op Voorne. GS constateren dat er nog steeds voortgang zit in het 

intergemeentelijk proces op Voorne en zien geen reden om op dit moment van provinciewege de 

regie op dit proces te nemen. GS zullen het door de 3 gemeenten gevraagde bestuurlijk overleg 

gaan voeren en PS vervolgens berichten over de uitkomsten daarvan.

Mogelijke grenscorrectie Oudenhoorn

Het merendeel van de inwoners van de Nissewaardse kern Oudenhoorn (1.164 inwoners) wil 

ingedeeld worden bij Hellevoetsluis. Nissewaard en Hellevoetsluis hebben in 2015 en 2016 

diverse uitspraken gedaan over een eventuele grenscorrectie. Nissewaard stelt dat budgettaire 

neutraliteit een leidende voorwaarde is bij een mogelijke grenscorrectie. Hellevoetsluis geeft aan 

dat er geen financiële voordelen behoeven te ontstaan en dat een grenscorrectie budgettair 

neutraal mag verlopen. De bewoners van Oudenhoorn, vertegenwoordigd in de Stichting Hoornse 

Hoofden Oudenhoorn hebben bij PS en GS aandacht gevraagd voor de grenscorrectie.

Vervolgens heeft de provincie via stille diplomatie en bestuurlijke en ambtelijke overleggen 

getracht overeenstemming te bereiken tussen Nissewaard en Hellevoetsluis over de financiële

consequenties van een vrijwillige grenscorrectie Oudenhoorn. Dat is tot op heden nog niet gelukt.

Gedeputeerde Van der Sande heeft in een overleg op 23 maart 2017 met de delegaties van 

BenW’s van Nissewaard en Hellevoetsluis een ultieme poging gedaan tot bemiddeling en een 

provinciaal eindbod ingebracht ten aanzien van de door Hellevoetsluis aan Nissewaard te betalen 

afkoopsom bij een overgang van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis. Dit voorstel komt neer op een 

afkoopsom waarbij risico’s worden gedeeld en een enkel onderdeel bij realisatie wordt verrekend.  

Daarbij heeft hij de delegaties van beide gemeenten verzocht dit eindbod in hun colleges op 28 

maart 2017 te bespreken en vervolgens te laten toetsen bij hun gemeenteraden. De 

gedeputeerde heeft beide delegaties verzocht hem uiterlijk 30 maart 2017 te berichten of de 

colleges het provinciale eindbod met een positief advies aan hun raden voorleggen en een 

positief besluit daarover in hun raden verwachten.

Dit betekent dat de brief van GS aan PS pas op vrijdag 31 maart 2017 definitief kan worden 

vastgesteld. Om die reden zijn in de brief 3 scenario’s geschetst en toegelicht waarvan er 1 in de 

brief zal worden opgenomen. Deze scenario’s zijn:

Scenario A: beide colleges wijzen het eindbod af en leggen het bod niet voor aan hun raden. GS 

stellen PS voor geen procedure voor een grenscorrectie in gang te zetten

Scenario B: Hellevoetsluis gaat akkoord, Nissewaard gaat niet akkoord, GS schakelen een 
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externe deskundige in om het eindbod te valideren. Daarna wordt aan PS voorstel gedaan over 

vervolgstappen

Scenario C :beide gemeenten gaan akkoord en vervolgens kan de vrijwillige grenscorrectie 

Oudenhoorn in gang worden gezet.

Financieel en fiscaal kader:

-

Juridisch kader:

Aan dit besluit wordt op grond van artikel 55 van de Provinciewet geheimhouding opgelegd aan 

eenieder die hiervan kennis draagt. De reden is dat er geheimhouding wordt opgelegd i.v.m. 

primeurrecht. De geheimhouding om deze reden is genoemd in artikel 10, lid 2 letter f van de Wet 

openbaarheid van bestuur. Geheime onderhandelingen tussen de gedeputeerde en delegaties 

van BenW Nissewaard en Hellevoetsluis zijn nog gaande. De geheimhouding kan worden 

opgeheven nadat op vrijdag 31 maart de brief van GS aan PS met het gekozen scenario definitief 

is vastgesteld en verzonden aan PS en aan anderen.

-

2 Proces

De mogelijke grenscorrectie van Oudenhoorn – van Nissewaard naar Hellevoetsluis – speelt al

sinds 2012 toen de gemeenten Spijkenisse en Bernisse gingen fuseren en de wens van de 

inwoners van Oudenhoorn om te worden ingedeeld bij Hellevoetsluis niet werd gehonoreerd. 

Deze kwestie zit nu, na veel stille diplomatie, bestuurlijke overleggen, afspraken en besluiten in

een cruciale fase: gaat er wel of niet een (vrijwillige) grenscorrectie Oudenhoorn plaatsvinden en 

kunnen de gemeenten Nissewaard en Hellevoetsluis hierover (financiële) overeenstemming 

bereiken. Op 30 maart 2017 zullen de beide BenW’s hierover uitsluitsel geven aan gedeputeerde 

Van der Sande waarna op 31 maart 2017 PS en betrokkenen hierover kunnen worden 

geïnformeerd door middel van een GS-brief.

3 Communicatiestrategie

De brief van GS aan PS wordt gestuurd naar PS, de raden en BenW’s van Nissewaard, 

Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne en aan het bestuur van de Stichting Hoornse Hoofden 

Oudenhoorn
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