
Geachte Vz, leden van de Prov. Staten, en andere aanwezigen 

Ik richt het woord tot u namens de 52 raadsleden die het voorliggende advies van GS voor de vorming van één 

gemeente ondersteunen. U staat vandaag voor een belangrijke keuze. En ik zou niet graag in schoenen willen 

staan. Maar u staat er wel in. En u gaat een keuze maken.  

Wij de 83 raadsleden van de Hoeksche Waard hebben onze problemen op uw bordje gelegd. En dat spijt ons 

zeer. Maar het is ook exemplarisch voor de bestuurlijke impasse die samenwerking in de Hoeksche Waard met 

zich meebrengt. Ik hoef u niet er van te overtuigen dat de samenwerking niet goed verloopt. En dat er een 

noodzaak is tot een verbetering. U heeft dat bij vergadering van 15 februari breed vastgesteld en uitgesproken. 

We prijzen het feit dat u uw afspraken nakomt. GS is op ons eigen verzoek – van de 5 gemeenten - aan de slag 

gegaan en heeft nu na een zorgvuldig traject het meest kansrijke voorstel aan u voorgelegd. De vorming van één 

gemeente is het enige alternatief dat haalbaar, betaalbaar en duurzaam is. Het beslecht een 15-jarige discussie 

en periode van moeizaam samenwerken in verschillende vormen. Het is bovendien ook niet meer dan een 

aanpassing naar de schaal waarop vandaag de dag 80% van de bestuurlijke vraagstukken zich plaatsvinden: op 

eilandniveau. 

Samenwerking heeft gefaald 

Voor wie enigerlei vorm van samenwerking nog overweegt wijs ik u op het laatste relevante experiment van 

samenwerking, het onderzoek bestuurlijke toekomst van 2015. Bedoeld om de impasse omtrent de bestuurlijke 

toekomst te doorbreken, is als uitgangspunt genomen het respecteren van de uitkomsten van objectief 

onderzoek. Alle stappen en uitgangspunten waren unaniem vastgesteld, slechts de uitkomsten zijn door 

tegenstanders van een gemeente terzijde gelegd. 

Deze lakmoesproef voor samenwerking heeft slechts bevestigt dat samenwerking in de Hoeksche Waard geen 

optie meer is. En dat 100% draagvlak van onderaf voor welk optie dan ook een illusie is en zal blijven. Ook voor 

de ARHI geldt en gold: iedereen stemde in met alle stappen, eerst na de uitkomsten van het onderzoek van GS 

kwam de verdeeldheid terug. 

Maar ook:  

- de conclusies van ons eigen Hoeksche Waards OBT rapport staan recht overeind. 

- en u weet ook dat bijna 2/3 van de raadsleden zich achter alle onderzoeken, conclusies en de uitkomst tot 

herindeling scharen. 

Herindeling de enige optie  

Vandaag ligt voor u het voorstel tot vorming van één gemeente in 2019. Dit voorstel betekent een duurzame 

oplossing voor de bestuurlijke problemen én biedt kansen om economie en leefbaarheid van de kernen te 

behouden en te verbeteren. Als anticipeerregio is deze opschaling cruciaal voor vitaliteit van het hele gebied.  

Feit blijft: de Hoeksche Waard heeft een oplossing nodig 

52 raadsleden vragen om de vorming van één gemeente. 

31 raadsleden vragen om versterkte samenwerking. 

Geen van de 83 raadsleden, wil niets. 

Ik vraag u dus eigenlijk namens alle 83 raadsleden: maakt u een keuze tussen beiden. Want een ‘tegen’ zonder 

alternatief brengt de Hoeksche Waard helemaal niets. Er bestaat geen perfecte oplossing waarmee iedereen 

tevreden zal zijn. Wel een beste keuze. Een die uitvoerbaar is en duurzaam.  

De verdeling in 5 gemeenten, zorgt voor verdeeldheid. Daarom:   

Maak ons eendrachtig en krachtig. Schaft u de binnengrenzen af.  In plaats van ieder voor zich, een Hoeksche 

Waard voor allen. U heeft de sleutel in handen. U kunt de deur openzetten naar de ongedeelde toekomst.  

Onze belofte aan u 

Wij gaan achter uw besluit staan. Wij geven de toekomst vorm met kernenbeleid waarbij nadrukkelijk wordt 

opgetrokken met inwoners, instanties, ondernemers en bestuurders.  Indien u vandaag ja zegt tegen een 

gemeente Hoeksche Waard gaan wij morgen aan de slag. Om samen de toekomst vorm te geven. Deze belofte 

staat. 

Wij wensen u veel wijsheid toe. Dank voor uw aandacht, 

 



Maurice Pahladsingh,  
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