
 

 

 

 
UW BRIEF VAN/KENMERK        ONS KENMERK       BIJLAGE(N)  

- - - - - -  

    
ONDERWERP        CONTACTPERSOON       OUD-BEIJERLAND 

commentaar op het 
wetsvoorstel ‘Samenvoeging 
van de gemeenten 
Binnenmaas, Cromstrijen, 
Korendijk, Oud-Beijerland en 
Strijen’ 
 

Verzonden per post en e-mail 
cie.biza@tweedekamer.nl  

     E.G. Bunt      24 november 2017 
 

 

 

Geachte leden van de commissie, 

 
 
Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid om u commentaar te geven 

op het wetsvoorstel samenvoeging gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, 

Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Als gemeenteraad van Oud-Beijerland 

ondersteunen wij - net als ons college - unaniem en ten volle het 

voorliggende wetsvoorstel, strekkende tot de vorming van de gemeente 

Hoeksche Waard per 1 januari 2019. Hierbij vragen wij uw aandacht voor de 

volgende punten.  

 

Datum herindeling 

De datum van 1 januari 2019 (paragraaf 1 MvT) is voor ons cruciaal, nu ons 

gebied - de voorgeschiedenis zoals geschetst in paragraaf 2 onderstrepend - 

al veel te lang wacht op bestuurskracht om taken uit te voeren en kansen te 

benutten (paragraaf 3.3). Wij attenderen u er bovendien op dat wij een 

zogeheten anticipeerregio zijn, ook in dat kader is de tijdige beschikking 

over afdoende bestuurskracht essentieel. 

 

Voorgeschiedenis 

In paragraaf 2.1 tussen alinea’s drie en vier ontbreekt naar onze opvatting 

relevante informatie. Begin 2014 hebben afgevaardigden van de raden en 
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de provincie gesproken naar aanleiding van de verdeelde stemming in 2013 

(3 raden kozen voor herindelen, 2 maakten geen keuze) over het ‘hoe 

verder?’. In dat overleg - hoewel de provincie toen al ‘aan zet’ was – 

vroegen en kregen de raden van de provincie nog eenmaal de kans tot 

overeenstemming te komen via het Onderzoek Bestuurlijke Toekomst 

(OBT). De provincie werd na het opnieuw mislukken van vinden van 

overeenstemming daarmee ook door de 5 raden ten volle gelegitimeerd de 

Arhi-procedure te starten. Dat is in 2016 met herhaalde instemming van alle 

deelnemers daadwerkelijk gebeurd. 

 

Versterkte samenwerking  

In aanvulling op wat gesteld wordt in paragraaf 2.2.1 over de voorgestelde 

versterkte samenwerking wensen wij het volgende toe te voegen. Omdat de 

vraagstukken in de Hoeksche Waard met name van regionale omvang zijn 

en daarmee de agenda van de op te richten regioraad vormen, zal er te 

weinig van betekenis overblijven om het bestaan van afzonderlijke raden te 

legitimeren. Met name kleinere en lokale politieke partijen worden extra 

kwetsbaar, het vraagt immers veel van de beschikbaarheid van raadsleden 

en daarmee is voor hen regionaal invloed uitoefenen moeilijker. 

Ontegenzeglijk zullen al deze punten leiden tot verminderde democratische 

controle. Wij menen dat juist meer controle nodig is bij het overhevelen van 

bevoegdheden naar een hoger bestuursorgaan, zoals met het instellen van 

een regioraad wordt voorgesteld. Wij maken ons grote zorgen over de 

benodigde financiële middelen en menskracht die noodzakelijk zijn om een 

dergelijke complexe organisatie vorm te geven. Wij vrezen een langjarige 

discussie over vormgeving, middelen,  bevoegdheden en de bijdragen welke 

de afzonderlijke gemeenten kunnen en willen leveren om de voorgestelde 

versterkte samenwerking vorm te geven. Deze discussie moet nog beginnen 

en zal de bestuurlijke slagvaardigheid juist verzwakken. Bovendien is dit 

model minder duurzaam dan herindeling (paragraaf 1). 

Kortom, het samenwerkingsmodel via een regioraad zorgt voor meer 

bestuurlijke drukte en meer complexiteit, juist datgene wat raden in 2013 

als problematisch hebben onderkend. Voor een gebied met 85.000 inwoners 

is dit bestuursmodel praktisch onuitvoerbaar. 

 

Ten aanzien van wat wordt vermeld over model Drechtsteden, wensen wij 

het volgende toe te voegen. Het Drechtstedenmodel is in sterke mate 

afhankelijk van de grote centrumgemeente Dordrecht. Een gemeente van 

dergelijk omvang ontbreekt in de Hoeksche Waard. Uit evaluaties van het 

Drechtstedenmodel blijkt dat ook dit model vele onvolkomenheden kent en 

daarom voor ons onwenselijk maakt1. 

                                           
1  
Bijvoorbeeld https://www.ad.nl/dordrecht/drechtsteden-enlsquo-vorm-eneacute-eneacute-n-stad-of-bouw-
de-samenwerking-afenrsquo~a1bd1e5f/ 

https://www.ad.nl/dordrecht/drechtsteden-enlsquo-vorm-eneacute-eneacute-n-stad-of-bouw-de-samenwerking-afenrsquo~a1bd1e5f/
https://www.ad.nl/dordrecht/drechtsteden-enlsquo-vorm-eneacute-eneacute-n-stad-of-bouw-de-samenwerking-afenrsquo~a1bd1e5f/
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Draagvlak  

Ten aanzien van het bestuurlijk draagvlak in paragraaf 3.1.1 het volgende. 

In de tabel worden gegevens genoemd die sinds 2016 zijn gewijzigd voor de 

gemeente Binnenmaas: daar zijn nu 10 (niet 9) voor herindeling en 11 (niet 

12) raadsleden voor versterkte samenwerking. Het eiland kent daarmee 52 

voorstanders van herindeling en 31 voor versterkte samenwerking. In de 

laatste alinea van paragraaf 3.1.1 wordt gesproken over ‘geen overtuigend 

bestuurlijk draagvlak voor één van de twee oplossingsrichtingen’. Wij 

wensen dit nader te nuanceren: voor de versterkte samenwerking ontbreekt 

in ieder geval het benodigde draagvlak om die samenwerking uitvoerbaar te 

maken. 

 

Ten aanzien van het maatschappelijk draagvlak in paragraaf 3.1.2. merken 

wij het volgende op. In 2015 is tijdens het OBT de mogelijkheid van een 

referendum aan de orde gekomen en vervolgens heeft de stuurgroep 

(bestaande uit fractievoorzitters) dit unaniem afgewezen; de uitkomst van 

het eigen onderzoek zou leidend zijn voor de raden. 

In afwijking van hun eerdere standpunt besloten de 31 raadsleden voor 

versterkte samenwerking in 2016 tot een burgerpeiling met een 

vraagstelling die inwoners niet attent maakt op het alternatief van versterkt 

samenwerken. De vraagstelling was suggestief, gaf geen keuze en 

impliceerde dat niets doen een optie was. Wij kunnen dus om verschillende 

redenen geen waarde hechten aan deze peiling. Wij hechten meer waarde 

aan de draagvlakpeiling die onderdeel vormde van het OBT en die aangaf 

dat bewoners meer verbondenheid met het eiland dan de bestaande 5 

gemeenten voelen2. 

 

Nabijheid bestuur en kernendemocratie 

Er zijn zorgen van een aantal inwoners over nabijheid van bestuur bij 

herindeling. Wij hebben daar nadrukkelijk oog voor en willen dan ook 

vergaand investeren door het in samenspraak met inwoners vormgeven van 

bijvoorbeeld dorpsraden met een mate van zeggenschap over wijken en 

voorzieningen. Dit aspect is nadrukkelijk onderdeel van de voorbereidingen 

op de herindeling, welke inmiddels in volle gang zijn. In het kader hiervan 

wijzen wij u op de motie welke in de staten van Zuid-Holland is 

aangenomen en welke wij van harte ondersteunen3. 

                                           
2 
Zie de uitkomsten van de burgerpeiling in bijlage 4 van het rapport van BMC, Bestuurlijke Toekomst Hoeksche 
Waard (oktober 2015) 
3 
M-695 PS vergadering Motie SP mede namens CDA, VVD, D66, PvdA, GL en SGP-CU titel Betrokkenheid 
inwoners Hoeksche Waard – AANGENOMEN 2017-02-22 
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Afsluitend 

Tenslotte wensen wij te onderstrepen dat het Arhi-traject in volledige 

overeenstemming en samenwerking met de vijf gemeenteraden is verlopen. 

Herindeling is niet toevallig zowel de uitkomst van het eigen onderzoek van 

de raden in 2015 als van de Arhi-procedure door Provincie Zuid-Holland in 

2017. De leefomgeving van inwoners, het activiteitengebied van 

ondernemingen en maatschappelijke instanties en de schaal van 

gemeentelijke opgaven zijn gegroeid naar de omvang van de Hoeksche 

Waard: het is niet meer dan logisch dat het bestuur die ontwikkelingen 

volgt. We zien daarin kansen voor iedereen.  Wij spreken onze waardering 

uit voor de inspanningen en zorgvuldigheid welke de provincie Zuid-Holland 

hierin heeft betracht en de mate waarin zij op transparante wijze en in open 

overleg met alle raden en colleges haar werk heeft volbracht.  

 

Het eiland leeft nu al vele jaren in bestuurlijke onzekerheid welke wij 

wensen te beëindigen. Daarom onderstrepen wij het belang van een 

voortvarende behandeling door uw commissie en besluitvorming door de 

Staten-Generaal: zowel voor als tegenstanders van herindeling zijn het 

erover eens dat niets doen geen optie meer is. Wij maken graag gebruik 

van de mogelijkheid om onze opvattingen mondeling aan uw commissie toe 

te lichten. 

 
 
Hoogachtend, 

 

Namens de raad van de gemeente Oud-Beijerland, 

 

de griffier,     de vicevoorzitter, 

 

 

 

E.G. Bunt     drs. W. de Jonge.
 

 


