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16 maart 2016
gewijzigd voorstel bestuurlijke herinrichting
Noord Groningen

Geacht college,

Onlangs hebben wij u het raadsvoorstel met betrekking tot de bestuurlijke herinrichting van Noord
Groningen toegezonden. De raad is hiermee voorgesteld in te stemmen met de tweesporen
strategie, tw. voorbereidingen te treffen voor het starten van een Arhi procedure voor de BMWEvariant en gelijktijdig te blijven meewerken aan de inspanningen van het provinciebestuur, gericht op
de realisatie van de G7-variant.
Op 11 maart 2016 ontvingen wij het besluit van het college van Gedeputeerde Staten (hierna GS)
waarin het college van GS het initiatief neemt tot herindeling van de zeven gemeenten in Noord
Groningen die we steeds als de G7 hebben omschreven. Artikel 8 van de Wet Arhi (algemene regels
bij herindeling) geeft die bevoegdheid aan dat college en dat moet met overleg beginnen. Het eerste
overleg is gepland op 21 april 2016. Dit overleg met de zeven gemeenten mag maximaal 6 maanden
duren. Op grond van artikel 5, lid 4 mogen er niet gelijktijdig twee Arhi procedures lopen.
Bovenstaande is voor de colleges van burgemeester en wethouders van Bedum, de Marne,
Eemsmond en Winsum aanleiding geweest de raden een aanvullend voorstel voor te leggen.
Genoemd voorstel doen wij u hierbij toekomen.
Wij zullen de raden nu voorstellen om 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
de raden te blijven informeren. Natuurlijk blijven de vier gemeenten voorlopig meewerken aan de
inspanningen van het provinciebestuur, gericht op de realisatie van de G7-variant.
Wij zijn ervan overtuigd dat we vanuit eigen kracht en van onderop moeten bouwen aan een stevige
nieuwe gemeente. Daarbij vinden wij een positieve keuze en een uitnodigende houding naar de DAl
gemeenten van groot belang om voortgang te kunnen blijven boeken. In onze ogen is een
tweesporen proces hierin de beste stap en wij gaan ervan uit dat u dat begrijpt en ondersteunt.
Uiteraard zijn wij graag bereid om onze inzet nader toe te lichten.

Het colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Eemsmond, Bedum, De Marne en Winsum,
namens hen,

M. van Beek, burgemeester Eemsmond

B.L. Meijer, secretaris Eemsmond

In afschrift aan:
Provinciale Staten van Groningen, Colleges van burgemeester en wethouders van Appingedam,
Delfzijl en Loppersum, Raden van Appingedam, Delfzijl en Loppersum.

