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Geachte Statenleden, 

Bij brief van 29 maart 2021 (PZH-2021-772434630) informeerden de Commissaris van de Koning

en gedeputeerde Vermeulen u over de voortgang van het fusieproces op Voorne. 

In vervolg op deze brief en onze eerdere brieven van 28 oktober 2019 (PZH-2019-710471091),

19 mei 2020 (PZH-2020-737183238) en 26 oktober 2020 (PZH-2020-7558449463), ontvangt u

bijgaand ter informatie onze zienswijze op de vrijwillige herindeling van de gemeenten Brielle,

Hellevoetsluis en Westvoorne aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Zienswijze GS aan minister van BZK

Het vaststellen van de zienswijze is conform artikel 5, lid 3 van de Wet algemene regels

herindeling een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Het herindelingsadvies wordt door

Gedeputeerde Staten aan de minister van BZK gezonden, tezamen met de zienswijze van GS. 

In onze zienswijze aan de minister motiveren wij waarom wij de beoogde fusie van de drie

gemeenten tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee per 1 januari 2023 van harte ondersteunen.

Toetsing aan beleidskader gemeentelijke herindeling

In het beleidskader gemeentelijke herindeling geeft het kabinet aan hoe voorstellen voor

gemeentelijke herindelingen worden beoordeeld en getoetst. De beoordeling van

herindelingsadviezen vindt plaats op basis van de criteria draagvlak, bestuurskracht, interne

samenhang en nabijheid van bestuur en regionale samenhang.

Conclusie: bestuurlijke herindeling voldoet aan criteria Rijk

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

Er is een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de beoogde fusie. 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, waarbij meer evenwichtige en gelijkwaardige verhoudingen ontstaan binnen de

regionale samenwerkingsverbanden. 
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Prestatie van formaat

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

gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in samenspraak met inwoners, bedrijven en

maatschappelijke instellingen een proces doorliepen, dat resulteerde in het bijgevoegde unaniem

door de raden vastgestelde herindelingsadvies. Dat geeft ons vertrouwen in het vervolgtraject.

Vervolgtraject

In lijn met de eerste fase, blijven wij ook in de tweede fase van het fusie- en veranderproces

nauw samenwerken met de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Naast onze

formele rol als financieel toezichthouder op deze gemeenten, vervult de provincie als partner een

informele ondersteunende rol. Wij voorzien de gemeenten zo nodig van advies en staan hen met

raad en daad terzijde. Mooie voorbeelden zijn onze adviserende rol bij het opstellen van een

Strategische Visie, de opgave op het vlak van participatie en de uitwerking van het kernenbeleid.

Op grond van artikel 6 van de Wet algemene regels herindeling verzochten wij de minister van

BZK een voorstel te doen voor een herindelingsregeling tot samenvoeging van de gemeenten

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne per 1 januari 2023 en dit voorstel binnen vier maanden aan

de ministerraad te zenden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en verwijzen u voor meer informatie

naar de bijlagen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 

 
 

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

  

Bijlagen:

1. Zienswijze Gedeputeerde Staten aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

2. Herindelingsadvies samenvoeging gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne;

3. Nota van beantwoording zienswijzen herindeling Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne;

4. Amendement Voorne aan Zee, unaniem aangenomen door de raad van Brielle; 

5. Amendement Voorne aan Zee, unaniem aangenomen door de raad van Hellevoetsluis;

6. Amendement Voorne aan Zee, unaniem aangenomen door de raad van Westvoorne.


