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Geachte burgemeesters, wethouders en raadsleden,
De gemeenteraden hebben op 17 december 2015 een besluit genomen over de bestuurlijke
toekomst van de Hoeksche Waard. Helaas moet geconstateerd worden dat het de
gemeenteraden niet gelukt is om tot een gezamenlijk standpunt te komen.
U bent het er met ons over eens dat de gemeenten in de Hoeksche Waard een ongedeelde
toekomst hebben en niets doen geen optie is. Het afgelopen jaar is de regie zoals afgesproken
aan de gemeenten gelaten en heeft de provincie niet in het proces geïntervenieerd. Daarnaast
hebben wij aangegeven dat indien geen unaniem besluit van de raden voorligt, de provincie aan
zet is om te helpen de impasse te doorbreken.
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf

Wij hebben naar aanleiding van de voortdurende impasse besloten om alle direct betrokkenen de
komende 6 maanden uit te nodigen voor overleg over de bestuurlijke toekomst van de Hoeksche
Waard. Aan het einde van deze termijn – voor het zomerreces – zullen wij aangeven of de
bestuurlijke toekomst ligt in versterkte samenwerking of herindeling. Het overleg wordt gevoerd in
het kader van een open arhi-procedure omdat de Wet arhi ons de formele rol en kader biedt om
betrokken partijen aan tafel te vragen en om de verantwoordelijkheid voor het zoeken en vinden
van een oplossing te nemen.

station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Tot de kring van direct betrokkenen worden in ieder geval gerekend de colleges en
gemeenteraden van de gemeenten in de Hoeksche Waard, het maatschappelijk middenveld, de
bevolking en de overige overheden, zoals buurgemeenten, regio’s, samenwerkingsverbanden en
het waterschap. Over de wijze waarop het overleg gevoerd gaat worden zullen wij iedereen zo
spoedig mogelijk informeren.

PZH-2015-539068841 dd. 12-01-2016

Ons kenmerk
PZH-2015-539068841

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op dat de Statencommissie Bestuur en Middelen de
bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard geagendeerd heeft voor haar openbare
vergadering op 20 januari 2016. De zogenoemde 5-minutenversie waarmee wij Provinciale
Staten hebben geïnformeerd over uw besluitvorming is volledigheidshalve bijgevoegd. Actuele
informatie over de behandeling van dit agendapunt door de commissie kunt u vinden op de
provinciale website www.zuid-holland.nl.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris a.i.,
voorzitter,

drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

Bijlagen:

- 5-minutenversie voor Provinciale Staten - Start overleg bestuurlijke toekomst Hoeksche Waard
in kader van open procedure Wet algemene regels herindeling (Wet arhi)
Afschrift aan:
2/2

- Provinciale Staten van Zuid-Holland

PZH-2015-539068841 dd. 12-01-2016

