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Aankondiging open overleg met gemeenten in NoordGroningen

Geachte raad, geacht college,
In onze brief van 1 september 2015 (2015-38.408/36/A.12, BJC) hebben wij aangegeven, dat gemeenten
primair zelf verantwoordelijk zijn voor versterking van hun bestuurskracht, voo r het vinden van oplossingen
om de huidige (en toekomstige) taken en maatschappelijke opgaven goed aan te kunnen. Wij laten het
daarom in beginsel ook aan de gemeenten zelf over om voorstellen tot gemeentelijke herindeling te doen.
Wij hebben als provinciaal bestuur echter ook een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal en
regionaal bestuur in onze provincie.
Nadat u eerst zelf als gemeenten gezamenlijk verkenningen heeft uitgevoerd en uw raden daarover op
30 maart 2015, 4 april 2015 (Winsum) en op 15 oktober 2015 standpunten hebben genomen, en daar geen
eenduidig beeld uit naar voren kwam behalve de eensgezinde wens om te komen tot gemeentelijke
opschaling, hebben wij op basis van de bovengenoemde verantwoordelijkheid het initiatief genomen tot
bestuurlijk overleg. Dit overleg op 24 november 2015 met uw colleges heeft geleid tot een op dezelfde dag
gezamenlijk opgesteld en op 30 november jl. geaccordeerd memo als uitgangspunt voor een aantal
gesprekken onder externe procesbegeleiding, waaraan ons college als gelijkwaardige gesprekspartner heeft
deelgenomen en waarin wij op uw verzoek ook een inhoudelijk standpunt hebben ingenomen.
De bedoeling daarbij was of op basis van second best opties, aangereikt vanuit iedere gemeente, een
doorbraak kon worden bereikt. Ook uit deze gesprekken is geen eensluidende visie op de variant(en),
waarin de gemeentelijke herindeling in Noord-Groningen zou kunnen plaatsvinden, tot stand gekomen,
mede omdat er niet vanuit iedere gemeente een second best optie naar voren (kon) worden gebracht.
Wij hebben vanzelfsprekend kennisgenomen van het raadsvoorstel van 8 maart jl. van de colleges van de
gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum over het vervolg van de gemeentelijke herindeling in
Noord-Groningen. In dit voorstel is naast het openhouden van medewerking aan het realiseren van een
G7- variant sprake van een verdere uitwerking van de zogeheten BMWE-variant "langs de lijnen van de wet
Arhi". Daarmee geven de colleges van deze gemeenten, voor het eerst in het gezamenlijke proces, een
tweede voorkeur aan die betekenis heeft voor de gehele regio.
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Wij hebben gedurende het proces steeds het belang benadrukt, dat de zeven gemeenten gezamenlijk in
goed onderling overleg en in afstemming met elkaar een gewenst toekomstperspectief op de bestuurlijke
organisatie voor de regio Noord-Groningen ontwikkelen. De maatschappelijke vraagstukken vragen om een
samenhangende, regionaal evenwichtige en duurzame indeling van het lokaal bestuur in Noord-Groningen.
De recente ontwikkelingen maken het mogelijk om een nieuwe stap in het proces te zetten, waarbij gezien
de intentie om te komen tot een samenhangende, regionaal evenwichtige en duurzame oplossing enige
regie van het provinciebestuur op het proces past binnen het eerdere verzoek om de provincie inhoudelijk
als gesprekspartner aan tafel te hebben en het proces te faciliteren. Deze nieuwe stap is erop gericht om
samen met de gemeenten te verkennen of in het belang van de inwoners van Noord-Groningen gekomen
kan worden tot een samenhangend, regionaal evenwichtig en duurzame perspectief op de bestuurlijke
organisatie in Noord-Groningen, dat kan rekenen op zoveel mogelijk draagvlak. Daarom kondigen wij met
deze brief de start aan van het zogeheten open overleg met de zeven gemeenten in Noord-Groningen. Een
open overleg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi).
Wij delen u hierbij derhalve mee dat wij het besluit hebben genomen om een provinciale Arhi-procedure te
starten voor de gemeenten Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en Winsum.
Dit besluit is als bijlage bij deze brief bijgevoegd.
Deze procedure, die start met het open overleg, vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Wij hechten er
aan om het open overleg zowel met de colleges als met (delegaties van) de raden te voeren en zijn
voornemens het open overleg met ingang van 21 april 2016 te starten. Het open overleg duurt maximaal
6 maanden.
Met de voorbereiding van het open overleg hebben wij de werkzaamheden in verband met de voorbereiding
van een wijziging van de grenzen van de gemeenten in Noord-Groningen ter hand genomen.
Gemeentebesturen mogen op grond van artikel 5, vierde lid, van de Wet arhi "geen voorbereidingen treffen
voor een wijziging van de grenzen van de gemeente na het tijdstip waarop gedeputeerde staten hebben
medegedeeld dat door hen werkzaamheden ter hand zijn genomen in verband met de voorbereiding van
een wijziging van de grenzen van de gemeente".
Wij gaan er van uit u op het moment met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Wij zullen uw raad
en college zo spoedig mogelijk nader informeren over het vervolgproces.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan Provinciale Staten.

