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Herindelingsadvies samenvoeging van
Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond

STATUS

:

besluitvormend

KORTE INHOUD

:

De raden wordt voorgesteld om de volgende stap te
zetten om te komen tot een nieuwe gemeente:
de vaststelling van het Herindelingsadvies tot
samenvoeging van de gemeenten Bedum De Marne,
Winsum en Eemsmond.

Voorstel / Advies
Voorgesteld wordt het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De
Marne, Winsum en Eemsmond vast te stellen volgens de in dat advies opgenomen kaart en
dit besluit en het herindelingsadvies toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen.
Inleiding
Met dit voorstel wordt het herindelingsadvies voor de nieuw te vormen gemeente Het
Hogeland aan uw raden aangeboden. Het herindelingsadvies is een bewerking van het
herindelingsontwerp dat in januari 2017 door de gemeenteraden van Bedum, De Marne,
Winsum en Eemsmond is vastgesteld.
Met de vaststelling van het herindelingsontwerp gemeente ‘Hoogeland’ (werknaam) is de
herindelingsprocedure gestart die in de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) is
opgenomen.
Op grond van artikel 4, tweede lid van de Wet Arhi valt de bevoegdheid tot vaststelling van
het herindelingsadvies toe aan de raad. Met dit raadsvoorstel legt het college het
herindelingsadvies ter vaststelling aan uw raad voor.

Overwegingen
Het herindelingsontwerp heeft gedurende een periode van acht weken ter inzage gelegen.
Een ieder is in de gelegenheid gesteld om zienswijzen op het ontwerp in te dienen.
De zienswijzen die zijn ingediend worden besproken in ‘reactienota zienswijzen’ die als
bijlage bij het herindelingsadvies is gevoegd. Daarin wordt ook per zienswijze aangegeven of
deze heeft geleid tot wijziging van de tekst van het herindelingsontwerp.
De tekst van het herindelingsadvies is ten opzichte van het herindelingsontwerp op enkele
punten aangepast. De inhoudelijke aanpassing betreft uiteraard de naamgeving van de
nieuw te vormen gemeente en de verwerking van het Visiedocument “Ruimte!” met daarin
de visie op de nieuw te vormen gemeente. Deze twee onderdelen zijn nu opgenomen in het
herindelingsadvies. Voorts is de tekst op enkele plaatsen geactualiseerd en taalkundige
vervolmaakt.
Het herindelingsadvies zoals dat nu aan de vier raden wordt voorgelegd is in de afgelopen
weken besproken in de Stuurgroep herindeling BMWE, de vier colleges en in de
Raadsklankbordgroep. Het resultaat ligt nu ter vaststelling voor.
Procedure en planning
Na gelijkluidende vaststelling door de vier raden wordt het herindelingsadvies aangeboden
aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Zij geven een zienswijze op het
herindelingsadvies. Het herindelingsadvies en de zienswijze worden aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden die op basis daarvan een wetsvoorstel
tot herindeling zal opstellen dat via de voorgeschreven weg zal worden ingediend voor
parlementaire behandeling. Na instemming door het parlement wordt de wet bekrachtigd
door de Koning en gepubliceerd in het Staatsblad. De wet treedt 1 januari 2019 in werking.
Bijlagen
1. Herindelingsadvies met 7 bijlagen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
E. van Lente, burgemeester,
R. Wiltjer, secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne,
F.H. Wiersma, burgemeester,
J.C.H.G.M. Bottema, secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester,
F. Wiertz, secretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2017;
Gelet op het bepaalde in de Wet Arhi;

B E S L U I T:
-

-

Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en van de Reactienota die als bijlage bij
het herindelingsadvies is gevoegd;
Het herindelingsadvies (inclusief de bijlagen 1 tot en met 6) tot samenvoeging van de
gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond volgens de in dat advies opgenomen
kaart vast te stellen, en kennis te nemen van bijlage 7;
Dit besluit en het herindelingsadvies met de daarbij behorende bijlagen toe te zenden aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente De Marne
in de openbare vergadering van 18 mei 2017.
Voorzitter,

Griffier,

