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Aan de gemeenteraad,

Onderwerp: Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant
Voorgestelde besluit:
De geuite wensen en bedenkingen bij de bespreking van het ‘Verkennend
startdocument herindeling BMWE-variant’ samen met die van de andere drie
gemeenteraden vast te leggen in een bijlage bij het startdocument en deze met
het startdocument toe te zenden aan het college van gedeputeerde staten van de
provincie Groningen.
Samenvatting
Bespreking van het ‘Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant’ dat
op verzoek van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
is opgesteld om een zorgvuldig afgewogen besluit aangaande de voorgenomen
herindeling in Noord-Groningen te kunnen nemen. Het gaat dus nog niet om een
formele stap in het herindelingstraject.
Aanleiding
Eind maart 2016 is in de gemeenteraden van Bedum, de Marne, Winsum en
Eemsmond besloten:
1. in te stemmen met de tweesporige strategie rond de bestuurlijke
inrichting in Noord-Groningen;
2. de colleges te vragen het spoor van de BMWE-variant, dus de
samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond verder uit te werken en deze uitwerking aan de raad voor te
leggen;
3. voorlopig gelijktijdig mee te blijven werken aan de inspanningen van de
provincie, gericht op de realisatie van de G7-variant.
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Door de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) is aangegeven dat een
herindelingsvoorstel bij voorkeur van ‘onderop’ komt, oftewel van de gemeenten
zelf. Wel schrijft de minister in het beleidskader gemeentelijke herindeling dat het
kabinet wil voorkomen dat een herindelingsdiscussie tussen gemeenten jarenlang
voortduurt. Zeker wanneer er urgente problemen spelen. In dat geval kan de
provincie het initiatief tot een herindeling nemen.

Het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen heeft het
initiatief hiertoe op 10 maart 2016, kort voor de besluitvorming van de
gemeenteraden in te stemmen met een tweesporige strategie, genomen. Op 11
maart 2016 hebben de zeven gemeenteraden het besluit van het college van GS
ontvangen, waarna het open overleg als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de
Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) is gestart met de gemeenten Delfzijl,
Appingedam, Loppersum, Bedum, de Marne, Winsum en Eemsmond. De datum
waarop de termijn voor dit overleg afloopt is 21 oktober 2016. Tot die datum
mogen geen (andersluidende) besluiten door de raden worden genomen (artikel
5, lid 4, van de Wet Arhi).
Op 23 juni 2016 heeft het college van GS een terugkoppeling gegeven van de
opbrengst van de in mei en juni gehouden gesprekken tussen GS en de zeven
gemeenten. Opnieuw bleek bij de gemeenten Loppersum en Delfzijl geen
bestuurlijk draagvlak voor de G7-variant.
Door het college van GS is verzocht de BMWE-variant (inclusief Eemshaven) uit
te werken en dit uiterlijk 15 september 2016 in een verkennend startdocument
aan het college van GS voor te leggen. Dit verzoek wordt gezien als een
ondersteuning en erkenning van het provinciebestuur met het besluit van de
BMWE-raden van eind maart 2017 over de tweesporige strategie.
In het verkennend startdocument BMWE-variant wordt nader ingegaan op de
door het college van GS gestelde vragen:
- Wat is de visie op de nieuwe gemeente”Hoogeland”?
- Hoe is de relatie tussen de maatschappelijke, sociaal-economische en
ruimtelijke gebiedsopgaven en de bestuurlijke schaal van de gemeente?
- Wat is het maatschappelijke en het bestuurlijke draagvlak voor die gemeente?
- Hoe zijn burgernabijheid en overheidsnabijheid te borgen en te organiseren?
- Wat is de duurzaamheid en evenwichtigheid van zo’n gemeente, ook kijkend
naar het regionaal bestuurlijk en financieel perspectief?
- Hoe kijken de BMWE-gemeenten aan tegen de ligging van de havens in
respectievelijk Delfzijl en Eemsmond?
- Hoe gaan de BMWE-gemeenten om met de positie van Middag-Humsterland?
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Advies/voorstel:
1. Het ‘Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant’, dat op verzoek
van het college van gedeputeerde staten van Groningen is opgesteld,
te bespreken;
2. De geuite wensen en bedenkingen samen met die van de andere drie
gemeenteraden vast te leggen in een bijlage bij het startdocument en deze
met het startdocument toe te zenden aan het college van Gedeputeerde
Staten van de provincie Groningen.

Bijlagen: Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant

Burgemeester en wethouders van Winsum,

M.A.P. Michels, burgemeester

drs. R.J. Bolt, secretaris
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Agendanummer:
Vergadering:
De raad van de gemeente Winsum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 augustus 2016;
besluit:
De geuite wensen en bedenkingen bij de bespreking van het ‘Verkennend
startdocument herindeling BMWE-variant’ samen met die van de andere drie
gemeenteraden vast te leggen in een bijlage bij het startdocument en deze met
het startdocument toe te zenden aan het college van gedeputeerde staten van de
provincie Groningen
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare
vergadering van
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,
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