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Inhoudelijk  
Aanleiding Kabinetsbeleid rond bestuurlijke inrichting van Nederland en 

aangekondigde discussie in tweede helft 2013 over de 
bestuurlijke inrichting van Zeeland in Provinciale Staten. 
 

Bevoegdheid In principe gaat het rijk ervan uit dat herindeling van onderaf tot 
stand komt. Het initiatief voor een gemeentelijke herindeling ligt 
dus bij de gemeenten zelf. In bijzondere gevallen kan de 
provincie het initiatief nemen. 
 

Wat stelt GroenLinks voor?  1. Kennis te nemen van de brochure 'Mag het wat kosten (…)'; 
2. In dit proces samen met gemeenten en waterschap op te 

trekken, elk vanuit een eigen rol, identiteit en 
verantwoordelijkheid en dientengevolge ruimte te bieden voor 
verschillen; 

3. Het college van Gedeputeerde Staten te vragen om met het 
plan van aanpak tevens te duiden hoe en op welke termijn tot 
een richtinggevend besluit gekomen kan worden; 

4. De statencommissie BFW regelmatig over de voortgang te 
rapporteren. 

 
Argumenten GroenLinks doet het (gewijzigde) voorstel omdat de fractie meent 

dat de voorgestelde weg om vanuit de inhoudelijke bespreking tot 
een heroverweging van de bestuurlijke organisatie te komen 
zorgt voor betere en goedkopere uitvoering van overheidstaken, 
met behoud van de Zeeuwse identiteit.  
 

Doelen en effecten Met dit voorstel wordt een bijdrage op de Zeeuwse schaal 
gegeven aan de discussie over de bestuurlijke organisatie. 
 

Controleren  
Uitvoering  
Informeren In het dictum is opgenomen dat de statencommissie BFW over 

de voortgang gerapporteerd zal worden. 
 

Kosten en dekking n.v.t. 
 

Overige informatie De bij het inititiatiefvoorstel horende brochure is 5 augustus 2013 
toegezonden en digitaal te raadplegen via het SIS. 



 
 

Resultaat commissiebehandeling Na de behandeling in de commissie BFW op 21 februari heeft 
GroenLinks het initiatiefvoorstel aangepast. 
 

 
 
 



 

 
Statenfractie Zeeland 
 
 
 
Middelburg, 26 februari 2014 
 
Onderwerp: gewijzigd initiatiefvoorstel toekomstige bestuurlijke organisatie in de provincie 
Zeeland 
 
 
AAN DE PROVINCIALE STATEN VAN ZEELAND 
 
Provinciale Staten zullen in de tweede helft van dit jaar spreken over de gewenste bestuurlijke 
organisatie in Zeeland. Dit als één van de gevolgen van het kabinetsbeleid in deze. Het college heeft 
toegezegd hierover met een voorstel te komen. Naast ‘minder provincie’ wil het kabinet het aantal 
gemeenten fors verminderen. Volgens verantwoordelijk minister Plasterk is opschaling nodig, omdat 
gemeenten alleen dan een goede partner kunnen zijn voor organisaties als zorginstellingen, 
financiële risico's kunnen dragen en beschikken over voldoende kennis en capaciteit.  
 
Het komt ons daarom als gewenst voor de gemeentelijke kaart ook te betrekken bij die discussie. Wij 
hebben bijgevoegde voorzet (brochure) niet gemaakt om de discussie te voeren over de vraag hoe de 
grenzen uiteindelijk getrokken moeten worden, maar om een bijdrage te leveren aan die discussie. 
De brochure is ook in het bezit gesteld van de gemeenten en het waterschap met het verzoek deze in 
de raden te bespreken / behandelen. Het voorstel is om de brochure te betrekken bij het overleg met  
gemeentebesturen en waterschap, de zgn. ‘tafel van vijftien’. Zodoende kan gekozen worden voor 
een optimale invulling van bestuurlijk Zeeland (provincie en gemeenten) voor de komende 
generaties.  
 
Tijdens de behandeling van dit initiatiefvoorstel in de Statencommissie Bestuur, Financiën en Welzijn 
(BFW) op 21 februari 2014 heeft het college uiteengezet dat al met de partners van de 'tafel van 
vijftien' vanuit de inhoud wordt gesproken over de bestuurlijke inrichting van Zeeland. Voorts heeft 
het college toegezegd om vóór het zomerreces 2014 een plan van aanpak aan PS voor te leggen. Dat 
plan van aanpak is door de 'tafel van vijftien' voorbereid en wordt door alle gemeenteraden, de 
algemene waterschapsvergadering en Provinciale Staten vastgesteld . 
 
 

Ontwerpbesluit 
 

De Staten der Provincie Zeeland 
 

b e s l u i t e n : 
 

1. kennis te nemen van de brochure ‘Mag het wat kosten (…)’; 



2. in dit proces samen met gemeenten en waterschap op te trekken, elk vanuit een eigen rol, 
identiteit en verantwoordelijkheid en dientengevolge ruimte te bieden voor verschillen; 

3. het college van Gedeputeerde Staten te vragen om met het plan van aanpak tevens te duiden 
hoe en op welke termijn tot een richtinggevend besluit gekomen kan worden; 

4. de Statencommissie BFW regelmatig over de voortgang te rapporteren. 
 

 
Bijlagen:  
• brochure gemeentegrenzen;  
• kopie brief d.d. 2 augustus 2013 aan Zeeuwse gemeenten [ook te lezen op 

zeeland.groenlinks.nl onder Publicaties] 

http://zeeland.groenlinks.nl/
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