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Onderwerp

Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) -

Herindelingsadvies Hoeksche Waard

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Hierbij bieden wij u het herindelingsadvies Hoeksche Waard ter vaststelling aan. Het betreft het 

voorstel tot vaststelling van het advies van PS aan de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) voor de samenvoeging van de huidige gemeenten Binnenmaas, 

Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen tot één gemeente met ingang van 1 januari 

2019.

Een uitgebreide (bestuurlijke) samenvatting van het voorstel treft u aan aan het begin van het 

herindelingsadvies. Teneinde onnodige herhalingen te voorkomen beperken wij ons in dit 

Statenvoorstel tot enkele aanvullende opmerkingen van juridische en procedurele aard.

Proces

PS zijn op grond van artikel 4 lid 1 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) bevoegd 

om het herindelingsadvies vast te stellen. Conform het besluit van de Statencommissie Bestuur 

en Middelen van 2 november 2016 zal het herindelingsadvies op 15 februari 2017 in de 

overlegvergadering van de Statencommissie worden besproken. 

Het herindelingsadvies is door ons conform artikel 8 van de Wet arhi voorbereid. Hiervoor hebben 

wij voorjaar 2016 het zogenoemde open overleg gevoerd met de colleges, gemeenteraden, 

inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, medeoverheden en verder met ieder ander 

die dat wilde. De binnengekomen reacties zijn door ons beantwoord in het Verslag open overleg 

Hoeksche Waard, dat u op 5 juli 2016 ter kennisname hebt ontvangen.

Najaar 2016 hebben wij het herindelingsontwerp ter inzage gelegd en iedereen in de gelegenheid 

gesteld om daarop bij ons een zienswijze in te dienen. Hier zijn totaal 1.585 zienswijzen vanuit de 

maatschappij en medeoverheden en van de vijf gemeenteraden op binnen gekomen. Dit zijn 

zienswijzen met of uitgebreide toelichting en vele standaardreacties. De gemeenteraden zijn door 

ons in de gelegenheid gesteld om de zienswijzen vanuit de maatschappij en medeoverheden te 

betrekken bij hun zienswijzen op het herindelingsontwerp. Hiervan is geen gebruik gemaakt door 

de gemeenteraden van Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk. De zienswijzen zijn door ons 

beantwoord in het Verslag zienswijzen herindelingsontwerp Hoeksche Waard, dat u hierbij ter 

kennisgeving ontvangt. De gemeenten en de indieners van de zienswijzen zijn door ons 

geïnformeerd over de vaststelling van het verslag en dit Statenvoorstel.
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Het herindelingsadvies zal na de vaststelling namens u door ons aan de minister van BZK 

worden aangeboden. De minister bepaalt het vervolg van het wetgevingsproces richting Tweede 

Kamer en Eerste Kamer.

De vroegst mogelijke herindelingsdatum is 1 januari 2019. De reguliere 

gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 worden in dat geval overgeslagen waardoor de 

huidige gemeenteraden tot eind 2018 blijven zitten. De gemeenteraadsverkiezingen voor de 

nieuwe gemeenten vinden dan in november 2018 plaats.
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Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het Statenvoorstel, met het besluitnummer PZH-2016-575279079;

Gelet op artikel 4 lid 1 van de Wet algemene regels herindeling;

Besluiten:

Vast te stellen het herindelingsadvies Hoeksche Waard zoals bijgevoegd bij dit besluit.

Den Haag, 22 februari 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:
 Verslag zienswijzen herindelingsontwerp Hoeksche Waard

 Herindelingsadvies Hoeksche Waard

Den Haag, 17 januari 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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