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Hierbij informeren wij u over ons besluit van 20 november 201 8 over

het beëindigen van de provinciale arhi-procedure voor de gemeenten
Blaricum-Huizen-Laren en Hilversum-Wijdemeren. Aanleiding voor ons
besluit is het concept Beleidskader herindeling 201 8, dat voor

consultatie is voorgelegd aan het IPO en de VNG.

Wij zijn de inspanning om te komen tot versterking van de

bestuurskracht in de Gooi en Vechtstreek begonnen naar aanleiding van
een verzoek van de minister van BZK. De minister van BZK heeft ons

echter op 4juni 201 8 laten weten dat de het nieuwe Beleidskader
herindeling leidend ging zijn voor de herindelingsvoorstellen voor de

Gooi en Vechtstreek. Dit heeft ons genoodzaakt de provinciale arhi

procedure opnieuw tegen het licht te houden en de balans op te maken.

Wij constateren dat in het beleidskader 201 8 ten opzichte van het

vorige beleidskader het accent sterker komt te liggen op gemeentelijke

herindelingen van onderop en zo groot mogelijk draagvlak bij
gemeenten. Het beleidskader 201 8 versterkt, in weerwil van wat mocht

worden verwacht op grond van het huidige regeerakkoord, de
provinciale rol bij arhi-procedures niet. Er worden meer voorwaarden
gesteld aan de voorkant van het proces en aan de onderbouwing van de

noodzaak van een provinciale arhi-procedure.
Wij concluderen dat het geactualiseerde beleidskader nu onvoldoende
basis biedt om erop te vertrouwen dat de herindelingsvoorstellen op

grond van de door ons gestarte provinciale arhi-procedure uiteindelijk

op voldoende steun kunnen rekenen van het kabinet en het parlement.
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Wij hebben daarom besloten de lopende arhi-procedure Gooi en

Vechtstreek te stoppen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Bergkarnp

Bijlage: brief aan gemeenten Gooi en Vechtstreek


