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Aan Provinciale Staten, 
 

Vorig jaar heeft het kabinet het vernieuwde beleidskader gemeentelijk herindeling vastgesteld. Het 
vernieuwde beleidskader borduurt voort op het oude beleidskader. Het uitgangspunt  voor het kabinet 
blijft dat gemeentelijke herindeling ‘van onderop’ moeten komen. Ook blijven gemeentelijke 
herindelingsvoorstellen getoetst worden aan de bekende criteria draagvlak, bestuurskracht, 
duurzaamheid, interne samenhang, regionale samenhang & evenwicht en planologische 
ruimtebehoefte. Nieuw is dat het beleidskader ook uitspraken doet over het proces om te komen tot 
gemeentelijke schaalvergroting. Er worden kaders geformuleerd voor de wijze waarop gemeenten, 
provincie en rijk de herindelingsprocedure doorlopen.   

Afwegingen over schaalvergroting kunnen volgens het kabinet het beste op lokaal en regionaal niveau 
worden gemaakt. Daarom zal het kabinet niet zelf met herindelingsvoorstellen komen. Het kabinet 
toetst de herindelingsvoorstellen op het gevolgde proces en bekijkt of de voorstellen aan alle criteria in 
het beleidskader voldoen.  

Herindelingsvoorstellen moeten kunnen rekenen op “voldoende draagvlak”, zoals is afgesproken in 
het coalitieakkoord. Dat betekent echter niet altijd unanimiteit. Bestuurlijk draagvlak bij herindeling 
op initiatief van gemeenten betekent dat de gemeenteraden van betrokken gemeenten met de 
voorstellen hebben ingestemd. Soms doet zich de situatie voor dat een gemeente (of een minderheid 
van gemeenten) een herindelingsproces met meerdere gemeenten afwijst. In dat geval kan de provincie 
een eigen afweging maken tussen het belang van de gemeenten die de fusie wensen of het belang van 
de minderheid van gemeenten die tegen een fusie is. De provincie kan in dat geval het initiatief 
overnemen en daarbij streven naar een voorstel dat op een zo groot mogelijk bestuurlijk draagvlak kan 
rekenen. Wanneer de provincie een initiatief tot herindeling overneemt, moet worden voldaan aan de 
volgende nu vastgelegde criteria: 

• de provincie moet aantonen dat is gewerkt aan een zo groot mogelijk draagvlak;  
• de betrokken gemeenten hebben alternatieven kunnen aandragen;  
• omliggende gemeenten met een mogelijk belang hebben hun zienswijze kunnen geven;  
• de provincie heeft deze alternatieven met betrokken gemeenten beoordeeld;  
• de provincie motiveert dat een gemeente waar de gemeenteraad niet instemt met een 

herindeling toch wordt opgenomen in een herindelingsvoorstel.  

Het vernieuwde beleidskader herindeling is op 17 juni jl. besproken in het Algemeen Overleg met de 
vaste commissie van BZK uit de Tweede Kamer. De staatssecretaris van BZK heeft een aantal 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

2

toezeggingen gedaan en er zijn drie moties aangenomen over gemeentelijke herindeling in relatie tot 
het beleidskader. In bijgevoegde brief geeft zij aan hoe zij invulling geeft aan de moties en 
toezeggingen.  
 
In het kort worden de volgende eisen en verwachtingen uitgesproken: 

1. Er wordt van gemeenten die betrokken zijn in een herindelingsprocedure verwacht dat zij 
nadenken  over de vraag hoe de lokale democratie en het lokaal bestuur dichter bij burgers 
kunnen worden gebracht nadat herindeling een feit is.  

2. Het herindelingsadvies moet een logboek bevatten waarin de gevolgde procedure en de wijze 
waarop het gemeentebestuur de burgers heeft betrokken en geraadpleegd zijn beschreven. Bij 
provinciale herindelingsadviezen overweegt de staatssecretaris de opname van een 
interbestuurlijk logboek waarin de stappen in het proces en de rolneming van de provincie en 
betrokken gemeenten worden vastgelegd. 

3. In herindelingsvoorstellen moet samenwerking als alternatief voor herindeling worden 
afgewogen. De provincies moeten meer stimulerend en waar nodig ondersteunend zijn 
richting gemeenten bij samenwerking. 

 
De staatssecretaris geeft aan dat zij de Raad voor het openbaar bestuur (Rob)een advies zal vragen 
over de relatie tussen ‘schaal en nabijheid’ en over de zittingsduur van gemeenteraden bij 
gemeentelijke herindelingen. Het laatste advies wordt gevraagd aan de Rob en de Kiesraad 
gezamenlijk.  
 
Wij hebben de brief van de staatssecretaris, voorzien van een begeleidend schrijven, verstuurd aan alle 
gemeenten binnen de provincie Utrecht.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de brief van de staatssecretaris van BZK. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


