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Colleges en raden van de gemeenten Brielle,

Hellevoetsluis en Westvoorne

Onderwerp

Zienswijze vrijwillige herindeling gemeenten Brielle, 

Hellevoetsluis en Westvoorne

 

Geachte colleges en raden, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

Bij brief van 29 maart 2021 verzochten uw colleges ons om het unaniem door uw raden

vastgestelde Herindelingsadvies ‘Samenvoeging gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en

Westvoorne’ – voorzien van een positieve zienswijze – aan de minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties (BZK) toe te sturen. Naar aanleiding van dit verzoek ontvangt u bijgaand

een afschrift van onze positieve zienswijze aan de minister van BZK. 

Zienswijze aan minister van BZK

In onze zienswijze motiveren wij dat wij de beoogde fusie op Voorne van harte ondersteunen. 

Wij concluderen dat de voorgestelde bestuurlijke herindeling voldoet aan de criteria van het Rijk.

Er is een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor deze fusie en de nieuwe gemeente

Voorne aan Zee heeft voldoende bestuurskracht om haar taken te kunnen uitvoeren en proactief

nieuwe ontwikkelingen op te pakken. De nieuwe gemeente wordt een krachtige speler in de regio,

met evenwichtige en gelijkwaardige verhoudingen binnen regionale samenwerkingsverbanden. 

Prestatie van formaat

Gelet op alle beperkingen in deze coronaperiode vinden wij het een prestatie van formaat dat uw

colleges en raden in samenspraak met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen een

proces doorliepen, dat resulteerde in een unaniem door uw raden vastgesteld herindelingsadvies.

Dat geeft ons vertrouwen in het vervolgtraject.

Vervolgtraject

In lijn met de eerste fase, blijven wij graag met u samenwerken en willen wij u ook in de tweede

fase van het fusie- en veranderproces ondersteunen. Naast onze formele rol als financieel

toezichthouder op uw gemeenten, vervult de provincie als partner een informele ondersteunende

rol. Zo nodig voorzien wij u van advies en staan wij u met raad en daad terzijde. 
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Mooie voorbeelden zijn onze adviserende rol bij het opstellen van de Strategische Visie, de

opgave op het vlak van participatie en de uitwerking van het kernenbeleid.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar het vervolg van onze

goede samenwerking.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlage:

Zienswijze Gedeputeerde Staten aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


