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Zienswijze gemeente Hellevoetsluis
op het Heri ndel ingsontwerp grenscorrectie
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ondãî¡,rp zionswüzê n.a.v. Herindslingsontw€rp grenscorrectie N¡ssenaard Hellevoaisluis

Beste meneer, mgvrouw,

ln uw brþf van 20 junijongstleden heeft u ons ç,ïnformeerd ovor het feit dat u op die datum het
Herindelirgsontwarp grensconeclie Nlssewaard Helþvoetsluis (verder Herindelingsontwerp) håoff
vastgesteld. U h€€'fl onze raad ve¡zocht om uiterlijk op 24 augustus 2017 onze zicnswijze over het
Harindelingcont$/êrp aan u kenbaar te maken. Door middel van dezc brief çven wij gevolg aan het
door u gedane vezoek.

Zlenrwþc lcn aanrlcn v¡n hct Hcrlndellngnontwerp
Gelet op het feít dat Províciale Slaten het bevoegd gezag is ten aanzien van hel n€rnsn van aen
besluit over de grenscorrectie, verzoeken wíj uw college om deze brief naar Provinciale Staten door te

çleiden.
Met betrekking tot het herindelingsontwerp merken wij op dat het colleç van Hellevoetsluis het
initiatief om le kom6n tot een eventuele grenscorrectie in eerste instantþ heefr çlaten bij de
g€me€nt€ Nissowaard, mede om hiermee het herindslingsprot€s na€t te vorstor€n, daar dat eon
complexa aangelegenheid betrefi. Wlj achten een goede samentá,srking met do gême€nton op Voome
Putten van groot belang en willen deze graag voortzetten en verder intensiveren waar mogeliik.
Daar waar het gaat om de principiåle vraag of het logisch is om de voorg€nomen grenscorrectþ door
te vo€ron, ls onze raad van mening dat hierbij met name çkeken dient te u¡orden naar de wons van
de inu¡oners van Oudenhoorn. Er is duidel{k gebleken dat bij een grote meerderhaid van de inwoners
van Oudenhoom de nlens bestaat om bij l'lellevoetsluis gsvoegd te rvÐrdon. Enkele ergumenten dle
daarbij van belang zijn worden (nogmaals) genoemd in de bij deze zienswijzo çvoegde brief van
Stichting de Hoornse hoofden van 3 julijongstleden. Oudenhoorn is een klcin dorp dat tegen
Hellevostsluis aan ligt Ën waarvan de inwoners gebruik maken van diverse in Hellevo€ßluis gelegon
voorzieninçn, zoale op het gebied van ondenarijs, sport, kunst en cr¡ltuur. De wens bestaat om ook
politiek vcrbonden te zijn met Hellevootsluis. Dcze wans datcort al van rond de herind€ling tussan de
g€m€€nten Spijkenisse en Bernissc per 1 januari 2015. De tot op hedcn ontvangon zienswijzen
bevestigen het voomoornde beeld.
Onze raad erkent hetgeen hiervoor is geschelst en merkt hierbij op dat wij de gemaente als gaheel
besturen, maar daarbil al me€r dan iien jaar actiel bezig zijn met wijk- en buurlçricht werken waarbi¡
verder gekeken wordt dan alleen de 'stenen', maar ook de bewoners centraal staan. Wij sturen op een
wijkgericht voorzieninçnniveau, Zo werkt Hellevoetsluis onder me€r met wijkteams en wordt er
gewerkt mel ¡nteÍactieve beleidsvormtng, buurtbemiddeling an buurtpreventie.

Ook is het zo dat Hellevoetsluis een goed klimaat kent voor ondernemers. Zo is Hellevoetsluis in 2016
voor oen periode van twee jaar verkozen tot measl MKB-vriendelijke gemeente van Zuid-Holland en
ziln er diverse mogeliJkheden om te ondernemsn op de bedrijventerreinen Kickersbloem l,
Kickersbloem ll en, in de nabije toskomsl, Kickersbloem lll. Tevens wordt ar in eamenspraak mst het
in Oudenhoorn gevestigda Farm Frites çkeken naar een goede ontsluitingeroute.

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij beantwoording van deze brief het zaaknummor t€ vermelden?

gemeente Hellevoetsluis

Concluderend kan gesteld word€n dat onze raad ¡n kan stemmen met hêt thans voorliggende
Herindelingsontwerp en dat de gemeente Hellevoetsluis alle medewerkíng zal verlenen om binnen het
door de provincie ZuitJ-Holland aangegeven tijdspad te komen tot de voorçnomen grensconeclie.

Zlenrwljzr naar aanl¡lding van het rapport van APE inzake validatie provinciaal eindbod
Per e-mail van ô juli 2017 is namens het colleç van burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis
een rsactie gegeven op de concept rapportage van APE, waarbij vanuit Hellevoetsluis is ingegaan op
enkele feitelijke onjuistheden in het rapport. ln de definitieve rapportage, welke is ontvangen op 17 juli
2017, is te zien dat de opmerkingen zoals vanuit het college van Hellevo€tsluis zijn ingebracht
gedeeltelük zijn overgrenomen.
Normaliter vindl een grenscorreclíe met gesloten beurzen plaals. ln artikel 50 van de Wet Arhi is niet
nader gedefìnieerd hoe tussen bij een herindeling betrokken g€m€ênten dient te worden venekend.
ln de Memorie van Toelichting bi¡ de Wet tot wijzþing van de wet Arhil is aangeg€ven dat er van
verrekening slechts sprake kan zijn als de billijkheid dat vereist. Verder volgt uit het s¡rsteem van de
Wet Arhi niet dal gemeenten financieel worden gecompens€erd tot het niveau waarop zf¡ zich
bevonden voordat de grenscorr€ctie plaatsvond. Het is inherent aan e€n grenscorrectie dat de nieuwe
gemeente een blijvend ander karakter krijgrl ook financieel.
ln algemene zin stelt onze raad zich op het standpunl dat de hierboven genoemde uitgangspunten
ook op de onderhavige grenscorrectie van toepassing zijn.
Om de gemeente Nissewaard tegomoet te komen en te komen tot een gezamenlijk gedragen
oplossing, heeft onze raad op 24 rnei 2017 b€slotân om in te stemmen mel het namsns de provincie
Zuid-Holland gedane minnelijke voorslel om over te kunnen gaan tot de gnensconectie. Nu de raad
van de çmeente Níssewaard niet heefi ingestemd met dit voorstel, is de rechtsgrond daaronder
komen te vervallen en is er sprake van e€n nieuwe situalie, waarbij door uw college beoordeeld zal
moeten worden in hoeverre het oppofuun is om aan de voorgenomen grensconectie een financiële
compensatie te verbinden.
Onze raad houdt zich in dit verband het rocht voor om in een laler stadium, mocht uw college over
wensen te gaan tot een verrekening, daaromtrent desgewenst nadere zienswijzen in te dienen.

Tot

rlot

Wii vertrouwen er op u híermee voldoende te hebben geìhformeerd en volgen de ontwikkelingen
rondom de voorçnomen grenscorrect¡e met bijzondere belangstelling.

Mel vriendelijke groet,
De raad voornoemd,
de plv. grifrbr,

de voorzitter,

gn*nY
M.M. de Lange.
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