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Onderwerp Zienswijze herindelingsadvies Boarnsterhim c.s.

Geachte Statenleden,

De gemeenten Boarnsterhim, Heerenveen, Leeuwarden, Sûdwest Frysln en Skarsterlân
zijn voornemens om per 1januari 2014 door middel van een herindelingsprocedure de
huidige gemeente Boarnsterhim op te splitsen, volgens een onderling overeengekomen
gebiedstoedeling. De raden van de betrokken gemeenten hebben daartoe medio april 2012
conform de toepasselijke wet- en regelgeving een eensluidend herindelingsadvies vast
gesteld.

Aangezien dit een herindeling op gemeentelijk initiatief betreft, behoort het - op grond van
artikel 5, lid 4 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) - tot de bevoegdheid van
ons college een zienswijze op dit herindelingsadvies vast te stellen. Gelet op de nagestreef
de datum van effectuering van de herindeling dienen wij het herindelingsadvies, voorzien
van onze zienswijze, v66r 1 juli aanstaande aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties te hebben gezonden.
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Met het oog op de maatschappelijke relevantie van het onderwerp hechten wij er waarde
aan u in kennis te stellen van ons advies aan de minister over deze voorgenomen 1 t
herindelling. Daartoe treft u bijgaand de door ons vastgestelde zienswijze aan.
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Staten van Fryslân,

J.

secretaris
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Onderwerp : Zienswijze herindelingsadvies Boarnsterhim, Heerenveen, Leeuwarden,
Sidwest Fryslân en Skarsterlân

Geachte mevrouw Spies,

De gemeenteraden van Boarnsterhim, Heerenveen, Leeuwarden, Sûdwest Fryslân en
Skarsterlân hebben op 17 april 2012 een gelijkluidend herindelingsadvies vastgesteld,
welke wij op 27 april jongstleden hebben ontvangen. Het advies strekt ertoe de gemeente
Boarnsterhim per 1januari 2014 op te splitsen door middel van twee samenvoegingen met
enerzijds Leeuwarden en anderzijds Heerenveen, alsmede een tweetal grenscorrecties
met Sûdwest Fryslân en Skarsterlân/De Friese Meren. Conform artikel 5, lid 4 van de Wet
algemene regels herindeling (Wet arhi) zenden wij u hierbij het herindelingsadvies
Boarnsterhim, Heerenveen, Leeuwarden, St2dwest Fryslân en Skarsterlân toe, vergezeld
van de daarbij behorende bijlagen.
Deze brief bevat onze zienswijze op het herindelingsadvies.

De herindeling die wij met onze zienswijze aan u voorleggen draagt een uniek karakter. Zij
vindt haar achtergrond niet in de eerste plaats in de wens c.q. noodzaak de bestuurskracht
van de ontvangende gemeenten te versterken, maar in de conclusie van de gemeenteraad
van Boarnsterhim dat de in 1984 gevormde gemeente Boarnsterhim geen zelfstandig
bestaansrecht meer heeft.
In overleg met de toenmalige staatssecretaris van BZK, mevrouw Bijleveld-Schouten,
heeft de gemeente gekozen voor het in gang zetten van een saneringsproces van de
gemeentelijke financiën met behulp van artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet (Fvw)
en het gelijktijdig starten van het Arhi-proces dat moet leiden tot opheffen van deze
gemeente.
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Gelet op de multi-nodale oriëntatie van de gemeente is gekozen voor een opdeling van
de gemeente over een aantal omliggende gemeenten in plaats van toevoeging aan één
gemeente. Van meet af aan heeft hieromtrent nauw overleg plaatsgevonden met de provin
cie Fryslân en met uw ministerie. Dit complexe proces is door besluitvorming van de betrok
ken gemeenteraden tot afronding gekomen.

CIII)

Leeswijzer
Alvorens wij onze zienswijze op de voorgenomen vrijwillige gemeentelijke herindeling
uiteen zetten gaan wij in op de politiek-bestuurlijke context waarbinnen voorliggend
herindelingsvoorstel tot stand is gekomen. Vervolgens beoordelen wij de voorgenomen •
herindeling op basis van de toetsingscriteria uit het vigerende Beleidskader gemeentelijke
herindeling. Daarbij zullen wij ook nader ingaan op de wijze waarop binnen en door de
betrokken gemeenten het arhi-proces is doorlopen. Daarna besteden wij specifiek aandacht
aan de rol en positie van de Friese taal in relatie tot voorliggend fusievoorstel. Wij besluiten
deze zienswijze met ons eindoordeel over de voorgenomen herindeling op basis van het
voorliggende herindelingadvies.

Politiek-bestuurlijke context
Volgens de bestendige beleidslijn van de afgelopen jaren - blijkens het regeerakkoord van
het thans demissionaire kabinet, het Beleidskader gemeentelijke herindeling van 8 juli 2011
en de toelichtende brief daarop van 29 maart 2012, alsmede het voorgaande Beleidskader
uit 2009 - wordt ten aanzien van gemeentelijke herindeling als uitgangspunt gehanteerd dat
deze alleen van onderaf tot stand kan komen. Dit uitgangspunt erkent dat in eerste instantie
gemeenten zelf verantwoordelijkheid dragen voor de borging van hun bestuurskwaliteit,
maar dat de provincie tegelijkertijd een eigenstandige verantwoordelijkheid heeft voor het
waarborgen van de kwaliteit van het inliggende lokaal bestuur.
Daar waar door gemeenten een voorgestelde gemeentelijke herindeling als oplossings
richting wordt nagestreefd achten wij het, in dit verband, onze rol en bevoegdheid om dit
voornemen te bezien binnen de context van het geheel aan lokaal-bestuurlijke
ontwikkelingen in Fryslân. Dit is als zodanig ook in ons coalitieakkoord bekrachtigd.

Motie-Heijnen
In 2009 is de provincie op eigen initiatief gestart met een debat over de provinciale regierol
bij versterking van bestuurskracht van gemeenten, specifiek ten aanzien van gemeentelijke
herindeling. Daarnaast heeft de Tweede Kamer bij de parlementaire behandeling van het
wetsvoorstel inzake de voorgenomen herindeling van de gemeente Stidwest Fiyslân, op
15 april 2010 bij motie van het lid Heijnen c.s. (Kamerstuk 32242, nr. 12, vergaderjaar 2009-
2010) de regering verzocht om de provincie te vragen in overleg met de gemeenten in
Fryslân een, zo mogelijk gezamenlijke, visie op de lokaal-bestuurlijke inrichting van de
provincie op te stellen. De concrete invulling van de provinciale regierol bij de borging van
de lokale bestuurskwaliteit zal daarmee derhalve ingebed dienen te worden binnen de te
formuleren visie op de lokaal-bestuurlijke organisatie.

Provinciale regierol
In september 2010 hebben Provinciale Staten de notitie over de versterking van de regierol
van de provincie inzake de versterking van de kwaliteit van het lokaal bestuur vastgesteld.
Hierin is, in aanvulling op de toepasselijke criteria uit het toenmalige Rijksbeleidskader
gemeentelijke herindeling een set aanvullende criteria ontwikkeld, ter toetsing van zowel
bestaande bestuurskrachtsituaties als van initiatieven ter versterking daarvan, gemeentelijke
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herindelingsvoorstellen daarbij inbegrepen. Deze set criteria is toegesneden op de specifieke
bestuurlijk-maatschappelijke situatie van Fryslân, en bestaat uit: (a) nodaliteit, (b) functionele
relaties (c) urgentie en omvang van de problematiek, (d) match tussen bestuurlijke constel
latie en bovenlokale opgavenprofielen en (e) positieve keuze voor elkaar. Specifiek bij de
toetsing van het grensbeloop bij herindelingsvoornemens zullen eveneens de volgende
uitgangspunten door de provincie worden betrokken: grenzenloosheid en natuurlijke

____

barrières als buitengrens.

Commissie van Wijzen
Conform de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten van deze notitie is de provincie
vervolgens gestart met een visievormingstraject ten aanzien van de toekomstige lokaal- •
bestuurlijke inrichting van Fryslân. Hiertoe is een procesarchitect aangesteld en is een
externe Commissie van Wijzen ingesteld, die op 15 maart 2011 advies hebben uitgebracht
ten aanzien van de verdere provinciale standpuntbepaling. Wij hebben de commissie
verzocht een integraal advies uit te brengen over de mogelijkheden, wenselijkheid en haal
baarheid van duurzame versterking van de kwaliteit van het lokaal bestuur, aan de hand van
een verkenning van (boven)lokale opgaven op grond van Rijks-, provinciaal en gemeentelijk
beleid, en de mede daarop te identificeren bestuurlijk en maatschappelijk samenhangende
gebiedsclusters. De commissie is daarbij voorts gevraagd te komen tot een gemotiveerde
analyse over geëigende gebiedsgerichte oplossingsrichtingen (fusie, intergemeentelijke
samenwerkingsmodaliteiten danwel handhaving van de status quo) ter realisatie van een
dergelijke toekomstbestendige lokaal-bestuurlijke inrichting, in tijd gefaseerd op basis van
draagvlak, urgentie en samenhang met voorgestelde oplossingen van bestuurlijke con
stellaties elders in de provincie.
Het advies van de commissie, getiteld “Meer burger, minder bestuur”, maakt deel uit van het
provinciale visievormingstraject ten aanzien van de toekomstige lokaal-bestuurlijke inrichting
van Fryslân. Deze visie is bij voornoemde Kamermotie vereist gesteld bij de beoordeling van
actuele en toekomstige herindelingsvoorstellen op initiatief van gemeenten (conform het ‘van
onderop’-uitgangspunt). Dat betekent dat die visie ook van toepassing is op de voorgenomen
opsplitsing van Boarnsterhim en de daaruit voortvloeiende gebiedstoedelingen aan het vier
tal buurgemeenten in één samengestelde herindelingsprocedure.

De raden van de gemeenten Boarnsterhim, Leeuwarden, Heerenveen, Sidwest Fryslân en
Skarsterlân hebben op 22 november 2011 een eensluidend herindelingsontwerp vastgesteld.
Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid zijn wij in de nazomer van 2011
reeds in periodiek overleg getreden met de Stuurgroep Herindeling Boarnsterhim. Hierbij
hebben wij aangegeven het van belang te achten dat in het herindelingsadvies adequaat
aandacht wordt besteed aan de wijze waarop de voorgenomen fusie past binnen de bredere
provinciale context, op basis van de adviesrapportage van de Commissie van Wijzen en
onze standpuntbepaling op basis hiervan. Naar ons oordeel wordt hierdoor ten aanzien van
deze voorgenomen fusie adequaat tegemoet gekomen aan de motie-Heijnen.
Ten aanzien van Boarnsterhim stelt de Commissie van Wijzen vast dat de herindeling, en
de hiermee verband houdende gebiedsverdeling, is gebaseerd op een raadsbesluit van de
gemeente Boarnsterhim zelf. De Commissie wijst er in haar adviesrapportage voorts op dat
het natuurgebied De Alde Feanen idealiter in één gemeentelijke beheershand zou moeten
komen, en acht een toedeling van dit gebied aan Tytsjerksteradiel daarmee logisch. In een
eerste reactie op het advies van de Commissie heeft het vorige college van Gedeputeerde
Staten eind maart 2011 aangegeven het standpunt van de Commissie te kunnen onder
schrijven en een toedeling aan Tytsjerksteradiel als een reële mogelijkheid te beschouwen.
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Naar aanleiding van de divergerende bestuurlijke standpunten over de gebiedstoedeling van
De Alde Feanen heeft nader bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In paragraaf 4.3 zullen wij
hier nader op ingaan.

Gemeentelijke besluitvormingstrajecten
De betrokken gemeenten hebben in aanloop naar de voorgenomen fusie uiteenlopende
voortrajecten doorlopen. Hieronder worden deze trajecten per gemeente afzonderlijk kort
geanalyseerd, waarna het door de betrokken gemeenten gezamenlijk doorlopen arhi-traject
wordt beschreven.

Gemeentelijke voortrajecten
De gemeenteraad van Boarnsterhim heeft in april 2009 besloten onderzoek te laten uit
voeren naar de bestuurlijke toekomst van de gemeente. De aanleiding hiervoor werd
gevormd door de zorgelijke financiële positie van de gemeente in samenhang met de als
kwetsbaar getypeerde bestuurskracht. Dit heeft geresulteerd in een tweetal rapporten, te
weten enerzijds het rapport “Onderzoek sociaal-geografische samenhang” inzake de maat
schappelijke samenhang en oriëntatiepatronen, en anderzijds het rapport “Onderzoek naar
samenwerking of herindeling” waarin de staat van de gemeentelijke bestuurskracht centraal
stond in relatie tot een verkenning naar 3 concrete bestuurlijke toekomstopties:
- gemeentelijke zelfstandigheid in combinatie met gerichte samenwerking met Leeuwarden;
- gemeentelijke herindeling met Leeuwarden;
- gemeentelijke herindeling met Leeuwarden en Heerenveen, mogelijk aangevuld met enkele

g renscorrecties.
De gemeenteraad heeft in september 2009 bepaald dat beide rapporten moesten dienen als
onderlegger voor een uitvoerig traject van burgerconsultatie. In dit verband zijn 9
bijeenkomsten georganiseerd voor inwoners en vertegenwoordigingen van belangen
organisaties. Uit deze bijeenkomsten is naar voren gekomen dat er, vanwege de oriëntatie
op de buurgemeenten, een duidelijke voorkeur is voor een herindeling langs de lijnen van de
feitelijk bestaande maatschappelijke oriëntatie.
Naar aanleiding hiervan heeft de raad in december 2009 uitgesproken het niet wenselijk te
achten dat de gemeente zelfstandig zou voortbestaan. Het behoud van de zelfstandigheid
werd niet als realistische optie gezien omdat het gezien de geconstateerde kwetsbaarheden
niet mogelijk is als duurzaam bestuurskrachtige gemeente te functioneren. De voorkeur werd
uitgesproken voor een herindeling met meerdere gemeenten, omdat dat de gelegenheid
biedt goed te kijken naar de bestuurlijke opgaven en identiteiten van de verschillende delen
van Boarnsterhim. Naar aanleiding van dit raadsbesluit is het college gesprekken gestart met
de buurgemeenten van Boarnsterhim. Daarbij is gesproken over de visie van de potentiële
ontvangende gemeenten op het desbetreffende gebied. Eind november 2010 heeft de raad
een definitief besluit genomen inzake de gewenste gebiedsverdeling, en het college de op
dracht gegeven met de beoogde partnergemeenten het voorbereidingstraject tot herindeling
te starten, met 1 januari 2014 als beoogde datum van herindeling.

De gemeenteraad van Heerenveen heeft in november 2010 een visiedocument op de
bestuurlijke toekomst van de gemeente vastgesteld. Hierin werden 3 herindelingsvarianten
voorgelegd, waarvan een samenvoeging met het zuidelijke deel van Boarnsterhim in alle
opties deel uitmaakte. Op grond van de gevoerde bestuurlijke gesprekken met het college
van Boarnsterhim is door Heerenveen een zogeheten position paper opgesteld, waarin de
gemeente haar visie op de gebiedstoedeling als volgt heeft verwoord:

“Het samengaan met het zuidelijk deel van Boarnsterhim biedt kansen voor
zowel de inwoners, bedrijven en organisaties van Heerenveen als Boarnsterhim.
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De samenvoeging past in ons streven naar duurzaam lokaal bestuur en een betere
verhouding tussen het aantal mensen dat gebruik maakt van regionale voorzieningen in
stedelijke kernen en het aantal inwoners. Heerenveen wil nu en in de toekomst een
gemeente zijn waarbinnen de kracht en dynamiek van de stad harmonieus
samengaan met de kwaliteit en rust van het platteland”.

In juni 2011 heeft de raad het principebesluit genomen tot samenvoeging met Boarnsterhim
Zuid.

cr1
Het college van Leeuwarden is, na het door de raad van Boarnsterhim genomen besluit
inzake het opgeven van haar zelfstandigheid, begin 2010 in overleg getreden met het college
van Boarnsterhim. In een hiertoe opgesteld position paper schetst de gemeente haar visie op •
de beoogde gebiedstoedeling als volgt:

“Leeuwarden ziet (een gedeelte van) Boarnsterhim in combinatie met de eigen
gemeente als een zeer kansrijk gebied. Er kan in die combinatie een mooie mix
ontstaan van stad en platteland, die vanuit één sterke, grote gemeente wordt
aangestuurd. Wij zien kansen op het gebied van recreatie en toerisme,
bedrijvigheid en positionering”.

In oktober 2010 is bij raadsbesluit groen licht gegeven voor het verder gezamenlijk voor

_____

bereiden van de herindeling. In juni 2011 heeft de raad het principebesluit inzake de
voorgenomen herindeling vastgesteld, inclusief de voorziene gebiedstoedeling van het
noordelijk deel van Boarnsterhim.

Het college van Skarsterlân heeft begin 2010 bestuurlijk overleg gevoerd met het college van
Boarnsterhim over de beoogde toedeling van het dorpsgebied van Terherne aan Skarsterlân
c.q. de gemeente De Friese Meren i.o. Door de inwoners van Terherne was eerder al aan
gegeven dat een overgrote meerderheid van de bevolking voorstander is van aansluiting bij
Skarsterlân. De gemeente Skarsterlân heeft in dit verband opgetreden als rechtsvoorganger
van de eveneens per 1januari 2014 nieuw te vormen gemeente De Friese Meren. Daartoe
is de betrokkenheid van de beide fusiepartners Gaasterlân-Sleat en Lemsterland in dit
separate traject geborgd binnen de projectorganisatie die is belast met de voorbereiding
van de herindeling van De Friese Meren.
In juli 2011 heeft de raad van Skarsterlân het principebesluit tot grenscorrectie met het dorp
Terherne vastgesteld.

De gemeente Siidwest Fryslân is per 2011 ontstaan door een samenvoeging van een vijftal
voormalige gemeenten in de Zuidwesthoek van Fryslân. Gedurende 2010 is in een aantal
bestuurlijke contacten overleg gevoerd over de bereidheid tot een mogelijke grenscorrectie
met een aantal dorpen in en rond het gebied De Legeaën. Vanwege de natuurlijke oriëntatie
van dit gebied op de plaats Sneek hebben de bewoners van dat gebied tijdens de burger-
consultatie door de gemeente Boarnsterhim aangegeven aansluiting te wensen met Siidwest
Fryslân. De raad van Boarnsterhim heeft besloten deze wens te honoreren.
De raad van Sûdwest Fryslân heeft in juni 2011 ingestemd met het principebesluit tot grens
correctie met de dorpen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren.

Op basis van de doorlopen voortrajecten in de afzonderlijke gemeenten hebben de gemeen
ten de voorbereidingen getroffen tot het opstellen van een herindelingsontwerp. De gemeen
teraden hebben dit eensluidende document op 22 november 2011 vastgesteld.
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Toetsing Beleidskader gemeentelijke herindeling
In het Beleidskader worden de criteria genoemd waaraan een herindelingsvoorstel dient
te worden getoetst. Hieronder wordt per criterium aangegeven hoe wij de voorgenomen

herindeling beoordelen. Hierbij zullen wij, waar dat aan de orde is, ook de eigen geformu
leerde provinciale uitgangspunten bij herindelingsvoorstellen betrekken.

Hierbij wijzen wij nadrukkelijk op het feit dat de herindelingsprocedure is gestart onder het
gesternte van het voorgaande Beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2009. Dit geldt
voor het gemeentelijke voortraject in de gemeente Boarnsterhim, maar eveneens voor de
voorbereiding van het opstellen van het herindelingsontwerp. Onderstaand wordt niettemin 0

het stramien aangehouden zoals dat geldt voor de toetsingscriteria uit het Beleidskader
gemeentelijke herindeling van juli 2011. Daarmee vindt derhalve eveneens inhoudelijke en
procesmatige toetsing plaats aan de in dit nieuwe Beleidskader opgenomen criteria QInhoudelijke noodzaak en Urgentie.

1. Draagvlak
Conform het Beleidskader wordt hieronder onderscheid gemaakt tussen een drietal vormen
van draagvlak, te weten lokaal bestuurlijk draagvlak, maatschappelijk draagvlak en regionaal
bestuurlijk draagvlak.

1.1 Lokaal bestuurlijk draagvlak
Reeds in 2009 is in de gemeente Boarnsterhim de discussie over een mogelijke herindeling
op de politieke agenda geplaatst. Vervolgens hebben in maart 2010 gemeenteraads
verkiezingen plaatsgevonden, waarna de gemeenteraden van beoogde partnergemeenten
zich konden uitspreken over de wenselijkheid van (betrokkenheid bij) een herindeling van
Boarnsterhim. In 2010 is in bestuurlijk overleg door Boarnsterhim hierover gesproken met
alle buurgemeenten, aan de hand waarvan de gemeenteraad in november van dat jaar haar
standpunt heeft bepaald over de wenselijkheid van een herindeling en de daarbij behorende
gebiedsverdeling.
Aan de hand van duidelijke meerderheidsbesluiten in de betrokken gemeenteraden ten
aanzien van het herindelingsadvies stellen wij vast dat sprake is van een zeer royale mate
van bestuurlijk lokaal draagvlak voor de voorgenomen herindeling en de daarmee verband
houdende gebiedsverdeling.

In onderstaande tabel zijn de stemverhoudingen ten aanzien van het vastgestelde
herindelingsadvies weergegeven:

voor tegen afwezig
Boarnsterhim 15 0 2
Leeuwarden 32 1 4
Heerenveen 23 0 4
SCidwest Fryslân 33 0 4
Skarsterlân 14 0 7
Totaal 117 1 21

Deze besluiten zijn ingegeven door intensieve voortrajecten in de afzonderlijke gemeenten
die wij hierboven in de paragraaf ‘Gemeentelijke besluitvormingstrajecten’ reeds nader
hebben beschreven.
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Zoals in het Beleidskader en uw daarmee samenhangende informerende brief van 29 maan
jongstleden is aangegeven nemen wij de standpunten van de gemeenteraden als primair
uitgangspunt bij deze beoordeling van het draagvlak, vanuit het uitgangspunt dat het
gemeentebestuur primair verantwoordelijk is voor het investeren in het maatschappelijk
draagvlak. Op grond van bovenstaande beoordelen wij het draagvlak voor de voorgenomen
herindeling als evident.
1.2 Maatschappelj/kdraagvlak
Ten aanzien van het organiseren van maatschappelijk draagvlak voor de voorgenomen
herindeling hebben de vijf gemeenten zich ingespannen om inwoners en overige belang
hebbenden actief bij het herindelingsproces te betrekken. In alle gemeenten zijn bevolking,
verenigingen van plaatselijk belang, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven door •
middel van meerdere bijeenkomsten in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het
voornemen tot herindeling en daarover hun opvatting kenbaar te maken. In dit verband
dient vermeld te worden dat de wenselijkheid van herindeling als oplossing voor de gevoelde
bestuurlijke knelpunten bij deze bijeenkomsten onomstreden is gebleken. Hieruit kan worden
geconcludeerd dat er sprake is van een groot draagvlak voor de voorgenomen herindeling
onder de bevolking. Uit deze grote mate van draagvlak is ook het beperkte aantal ingediende
zienswijzen op het herindelingsontwerp te verklaren. Als slotstuk van het proces om inzicht
te verkrijgen in het maatschappelijk draagvlak heeft op 8 februari 2012 een hoorzitting
plaatsgevonden waarbij de indieners van zienswijzen de gelegenheid hebben gekregen
hun zienswijze nader toe te lichten.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal ingediende zienswijzen
op het herindelinçsontwern:

________________________

aantal
Boarnsterhim 8
Leeuwarden 0
Heerenveen 1
Sûdwest Fryslân 0
Skarsterlân 1
Totaal 10

Van dit totaalaantal zienswijzen is een achttal zienswijzen ingediend door burgers en
belangenverenigingen, en een tweetal door buurgemeenten. Overigens is 1 zienswijze
buiten de wettelijke reactietermijn ingediend, en om die reden niet in behandeling
genomen. Zoals in het herindelingsadvies is opgenomen heeft een tweetal zienswijzen
geleid tot aanpassing van het herindelingsontwerp. Het betreft 2 marginale grensaanpassingen.
Als bijlage 4 in het herindelingsadvies is de reactienota naar aanleiding van de ingekomen
zienswijzen opgenomen.

Wij hebben de gemeenten gewezen op de wenselijkheid van het opnemen in het herinde
lingsadvies van een logboek, waarin wordt beschreven op welke wijze de gemeentebesturen
de burgers bij het traject hebben betrokken en geraadpleegd. Een dergelijk logboek voor de
gemeenten Heerenveen, Leeuwarden, Skarsterlân en Sûdwest Fryslân is als bijlage 3 in het
herindelingsadvies opgenomen. In een separate bijlage zijn de uitvoerige verslagen van de 9
gespreksavonden die eind 2009 zijn georganiseerd voor de inwoners van de 18 kernen,
alsmede voor de ondernemers en maatschappelijke organisaties van de gemeente
Boarnsterhim opgenomen.

1.3 Regionaal draagvlak
Reeds in de voorfase van de oriëntatie op een mogelijke gebiedsverdeling is door Boarn
sterhim aan mogelijk bij de herindelingsprocedure te betrekken buurgemeenten verzocht
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om een zogeheten position paper, waarin de visie van de desbetreffende gemeente is
opgenomen over de relatie met mogelijk toe te wijzen gebiedsdelen van de gemeente rBoarnsterhim. Mede op basis hiervan heeft de raad van Boarnsterhim een eigenstandige
afweging gemaakt over de gewenste gebiedsverdeling bij de opsplitsing van de eigen
gemeente.
Voorts hebben de herindelingsgemeenten de besturen van de naburige gemeenten uit
genodigd tot het indienen van een zienswijze naar aanleiding van het vastgestelde
herindelingsontwerp. De gemeente Boarnsterhim is centraal gelegen in de provincie Fryslân
en kent om die reden veel buurgemeenten. Het gaat daarbij om de volgende 8 gemeenten:
Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Smaflingerland, Opsterland, Heerenveen, Skarsterlân,
Sûdwest Fryslân en Littenseradiel. •
De gemeenten Littenseradiel en Opsterland hebben geen aanleiding gezien een zienswijze
in te dienen. De gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Sûdwest Fryslân en Skarsterlân zijn
alle rechtstreeks betrokken bij de herindelingsprocedure. De gemeenten Smallingerland en
Tytsjerksteradiel hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een
zienswijze. In beide gevallen betreft het geen inhoudelijk bezwaar tegen de opheffing van de
gemeente Boarnsterhim als zodanig, doch veeleer de gekozen gebiedstoedeling van het
Boarnsterhimse deel van het Nationaal Park De Alde Feanen. Smallingerland geeft als
zienswijze aan dat zij ervan uitgaat in de toekomst met de gemeente Leeuwarden op goede
wijze tot afstemming en beleid te kunnen komen over de belangen in dit gebied.

Uitsluitend Tytsjerksteradiel heeft een als negatief aan te merken zienswijze tegen het
herindelingsontwerp ingediend. Dit betekent dat wij een belangenafweging moeten maken
tussen het belang van voortzetting van de herindelingsprocedure en het belang van de door
Tytsjerksteradiel aangedragen bezwaren hiertegen. Deze inhoudelijke afweging hebben wij
hieronder uitvoerig beschreven bij de toetsing van het criterium ‘Regionale samenhang en
evenwicht’.
Uit het bovenstaande blijkt dat met uitzondering van Tytsjerksteradiel de omliggende
gemeenten in kunnen stemmen met de gekozen gebiedsverdeling, waarmee sprake is
van een als breed te bestempelen regionaal bestuurlijk draagvlak.

2. Inhoudelijke noodzaak
2.1 Bestuurskracht
Mede als gevolg van het proces van verdergaande decentralisatie van overheidstaken kiest
de rijksoverheid bewust voor het beleggen van beleidsuitvoering zo dicht mogelijk bij de
burger. Dit sluit ook aan bij het uitgangspunt van de gemeente als ‘eerste overheid’.
Dit vraagt om bestuurskrachtige gemeenten die hierop op toekomstbestendige wijze zijn
toegerust. De 5 betrokken gemeenten zijn van oordeel dat de voorgenomen herindelings
variant een adequate respons biedt op het toenemende aantal taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden dat bij de lokale overheid wordt belegd.

Bij het beoordelen van de inhoudelijke noodzaak van de voorgenomen herindeling dient te
worden gerefereerd aan de bijzondere ontstaansgeschiedenis van dit herindelingsproces.
Het gaat hier niet zozeer om de zelfstandige noodzaak tot versterking van de bestuurskracht
van de ontvangende gemeenten maar om de noodzaak tot opheffing van de gemeente
Boarnsterhim en een logische opdeling van deze gemeenten op grond van nodale samen
hang.

Door de versterking van twee robuuste gemeenten Leeuwarden en Heerenveen biedt de
voorgenomen herindeling naar ons oordeel de randvoorwaarden om op een optimale wijze
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verdere impulsen te kunnen geven aan de ontwikkelopgaven en bestaande beheervraag
stukken in het gebied. Het betreft onder meer opgaven op het gebied van
economie, recreatie en toerisme en de herstructurering van woningen en infrastructuur,
alsmede een adequate inbedding van het onderhoud aan kapitaalgoederen.
De beoogde omvang van de nieuwe gemeenten Leeuwarden (105.000 inwoners),
Heerenveen (50.000 inwoners) en De Friese Meren i.o. (51.500 inwoners), alsmede van
de door een grenscorrectie uit te breiden gemeente Sûdwest Fryslân (84.000 inwoners)
maakt het mogelijk de gewenste bestuurlijke kwaliteit te borgen. Hiermee achten wij de
nieuwe gemeenten in staat een hoogwaardige dienstverlening aan burgers en bedrijven te
kunnen realiseren en een goede invulling te geven aan de maatschappelijke opgaven en
ambities, ook in de regionale context. In paragraaf 3 gaan wij uitvoerig in op de noodzaak
en urgentie om tot een goede bestuurlijke oplossing te komen van de problematiek van
Boarnsterhim, en daarmee van midden-Fryslân.

2.2 Regionale opgaven en samenhang
Bij een voorgenomen herindeling dient geredeneerd te worden vanuit de eisen die de regio
aan het lokaal bestuur stelt. Dit geldt eens te meer in geval van opsplitsing van een bestaan
de gemeente en de daaruit voortvloeiende gebiedsverdeling, aangezien in een dergelijk
geval bij uitstek rekening gehouden kan worden bij een optimale aansluiting van de
nieuwe grenzen aan de maatschappelijke opgaven die in die regio spelen.
In een voorstel tot herindeling moet worden aangegeven wat de voorziene effecten van
de voorgenomen herindeling zijn voor de samenhang en het evenwicht in de regio. In het
herindelingsadvies wordt hierop uitvoerig ingegaan bij de behandeling van de motieven voor
de twee samenvoegingen en de twee grenscorrecties.

Door de samenvoeging van het noordelijk deel van Boarnsterhim met Leeuwarden ontstaat
een mooie mix van stad en het daarop georiënteerde platteland, die vanuit één sterke kern
wordt aangestuurd. Dit komt optimaal tegemoet aan het nodaliteitsbeginsel dat wij zelf
als leidraad hanteren bij de beoordeling van een voorgestelde nieuwe lokaal-bestuurlijke
indeling. Deze gebiedstoedeling draagt bij aan een integrale bestuurlijke benadering van
de voor het gebied belangrijke opgaven ten aanzien van met name beleidsvelden als
(water)recreatie en toerisme alsmede economie en bedrijvigheid.
Het gebied rond Leeuwarden en noordelijk Boarnsterhim is een prachtig landschappelijk
gebied met vele mogelijkheden voor recreatie en toerisme, zowel voor de eigen inwoners
als voor Fryslân en zelfs ook in nationale context. Het gebied rond Grou en directe omgeving
kan met het oog op deze functie verder ontwikkeld en versterkt worden. Bijvoorbeeld door
opwaardering van oude routes voor wandel-, fiets- en vaarrecreatie. Er liggen kansen voor
een samenhangende profilering op het gebied van watersport, zeker ook in relatie tot het
waterrijke gebied rond het Pikmeer en het Nationaal Park De Alde Feanen.
Het samengaan van de gemeenten Leeuwarden en Boarnsterhim leidt tot versterking van de
regio en daarmee ook tot versterking van de positie van Leeuwarden als provinciehoofdstad.
Uitbreiding en typering van bedrijventerreinen kunnen bij een samengaan in regionaal
verband worden bekeken. Boarnsterhim is naast Sneek dé gemeente waar water het imago
bepaalt, in de vorm van onder meer watersport, skûtsjesilen, wonen aan het water en water
gerelateerde bedrijvigheid. De laatste jaren is Leeuwarden meer en meer de (Europese)
stad van de watertechnologie geworden. Er liggen evidente mogelijkheden om deze sterke
punten voor de nieuwe gemeente tot een unieke profilering uit te bouwen.

Samenvoeging van het zuidelijk deel van Boarnsterhim met Heerenveen levert een positieve
bijdrage aan het draagvlak voor het behoud van voldoende werkgelegenheid, recreatieve
voorzieningen, hoogwaardige en bereikbare zorg, en diversiteit van natuur. Evenals het
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geval is bij Leeuwarden ontstaat een maatschappelijk samenhangend geheel, dat de kracht
en dynamiek van de stedelijke kern bundelt met de kwaliteit en rust van het omringende
platteland. De toedeling van de kernen Akkrum-Nes en Aldeboarn versterken het bestaande
toeristisch-recreatieve profiel van de gemeente Heerenveen, zowel in termen van cultuur-
historie, waterrecreatie als natuurbeleving. De voorgenomen samenvoeging leidt ertoe dat
de nieuwe gemeenten Leeuwarden en Heerenveen aan elkaar zullen gaan grenzen, waar
door de bestaande ontwikkelingskansen voor de voor Fryslân zeer belangrijke infrastructuur-
as van de rijksweg A32 en de parallelle spoor- en waterweg - met inachtneming van de
ruimtelijk-landschappelijke waarden - in eendrachtige samenhang kunnen worden bezien.
Dit leidt tot een optimalisering van de samenhang in keuzes. Door de samenvoeging ontstaat

de nieuwe gemeente Heerenveen die als robuuste gemeente haar maatschappelijke
opgaven zowel zelfstandig als in regionaal perspectief kan adresseren.

Aanvullend op de positieve effecten van beide beoogde samenvoegingen kan kortheidshalve
gesteld worden dat beide voorgenomen grenscorrecties op een vergelijkbare wijze - doch
op een kleinere schaal - een profielversterkende uitwerking hebben op de ontvangende
gemeentelijke partners.

De gebiedstoedeling bestendigt in bestuurlijk-organisatorisch opzicht de bestaande maat
schappelijke verbanden. Met de beoogde gebiedsverdeling als gevolg van de splitsing van
de gemeente Boarnsterhim is naar ons oordeel derhalve sprake van een optimale match
tussen bestuurlijke constellatie en bovenlokale opgavenprofielen.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Als bijlage 2 in het herindelingsadvies is een overzicht opgenomen van de gemeenschap
pelijke regelingen waaraan de gemeente Boarnsterhim thans deelneemt. In het herindelings
advies wordt aangegeven dat door de vorming van de voorgestelde constellaties gemeenten
van een zodanige schaal ontstaan dat zij het overgrote deel van hun takenpakket in eigen
beheer zullen kunnen uitvoeren. Wij delen de opvatting van de gemeenten dat dit uit oogpunt
van democratische legitimiteit, beheersbaarheid en het terugdringen van bestuurlijke drukte
ook nagestreefd zou moeten worden. Daar waar participatie in een dergelijk samen
werkingsverband tot een maatschappelijke of regionale meerwaarde en/of tot evidente
efficiencyvoordelen leidt, sluiten de nieuw te vormen gemeenten deelname aan dergelijke
verbanden niet op voorhand uit. In deze fase van het herindelingstraject spreken wij de
verwachting uit dat de betrokken gemeenten dit aspect zullen betrekken bij de verdere
voorbereiding op de te effectueren herindeling.

2.3 Financieel perspectief
Vanaf de dag dat door de betrokken gemeenten blijkens een vastgesteld herindelings
ontwerp is besloten tot een gemeentelijke herindeling, houden wij van rechtswege financieel
toezicht op de betreffende gemeenten. De door ons aangewezen besluiten van de raden en
de colleges van B&W behoeven onze goedkeuring. Zo wordt voorkomen dat gemeenten
uitgaven doen (of nalaten) die nog voordelen opleveren voor de betreffende gemeente, maar
nadelig (kunnen) zijn voor de nieuw op te richten gemeente. Indien gemeenten uitgaven
doen (of inkomsten verlagen) vinden wij onderlinge afstemming van groot belang.
De gemeenten hebben onderzoek verricht naar hun financiële perspectief en de te
verwachten ontwikkelingen. Dit is in het herindelingsadvies opgenomen. Gelet op de
economische ontwikkelingen kan op voorhand geen enkele garantie worden gegeven
over de toekomstige financiële armslag van de nieuw te vormen gemeenten. Gezien de
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bevindingen komen wij tot de conclusie dat de huidige financiële positie van de betrokken
gemeenten, samen met het thans gevoerde financiële beleid, voldoende aanleiding geeft
om te veronderstellen dat de nieuw te vormen gemeenten een financieel gezonde uitgangs
positie kennen. In beginsel geldt dit ook voor de gemeente Boarnsterhim, die voor het jaar
2010 een aanvraag heeft gedaan voor een aanvullende uitkering uit het gemeentefonds.
Deze gemeente zal op de herindelingsdatum schoon worden opgeleverd. Schone oplevering
wil zeggen dat de artikel 12-gemeente beschikt over een structureel sluitende begroting
waarbij de fusiegemeenten niet worden geconfronteerd met oude tekorten van de artikel 12- 1)
gemeente. Door te participeren in het herindelingstraject bevestigen de vier partner-
gemeenten van Boarnsterhim hun bereidheid mee te werken aan een adequate oplossing
van de specifieke problematiek van de gemeente Boarnsterhim. •

Bij een gemeentelijke herindeling kan een verrekening van rechten en verplichtingen
plaatsvinden. Dit zal zeker het geval zijn indien het grondgebied van een bij de herindeling
betrokken gemeente overgaat naar meer dan één gemeente of anders gezegd, als de
gemeente bij een herindeling over twee of meer gemeenten wordt gesplitst. Door de
provincie zijn hieromtrent beleidsregels opgesteld, die bij de betrokken gemeenten bekend
zijn. Met nadruk moet worden gesteld dat deze beleidsregels alleen van toepassing zijn
indien de door de gemeenten zelf gemaakte afspraken op dit punt niet worden nagekomen.
Onderdeel van deze afspraken tussen de betrokken gemeenten betreffen specifiek ook de
financiële ontvlechting. Daarover zijn de gemeenten in een bestuursovereenkomst een
aantal verdeelprincipes overeengekomen, met als hoofdregels:
- datgene wat deelbaar is volgt het overgaande grondgebied;
- wat ondeelbaar is wordt verdeeld op basis van een vaste verdeelsleutel: Leeuwarden 55%,

Heerenveen 29%, Siidwest Fryslân 11% en Skarsterlân/De Friese Meren 5%.

3. Urgentie
Dit criterium behelst de weging van de hiervoor onder de noemer ‘Inhoudelijke noodzaak’
behandelde deelcriteria in relatie tot het perspectief om hierin verbetering te kunnen
aanbrengen op een andere wijze dan via de voorgestelde herindeling.
Hierboven is bij het gemeentelijke voortraject in Boarnsterhim reeds geschetst dat de
aanleiding voor het ter discussie stellen van de eigen bestuurlijke zelfstandigheid is gelegen
in enerzijds de financiële situatie en anderzijds de kwetsbare bestuurskracht van de gemeen
te. Behoud van de zelfstandigheid is naar het oordeel van de raad van Boarnsterhim,
vanwege de aard en omvang van de bestaande problematiek, geen realistische optie.
De gemeente kan zelf niet de benodigde bestuurskracht en middelen genereren om de
bestaande opgaven op eigen kracht het hoofd te bieden. Als uitvloeisel van de geografische
ligging van Boarnsterhim kan het gemeentelijke opgavenprofiel niet (os worden gezien van
de regionale context. Met de voorgestelde gebiedsverdeling vindt feitelijk een aanpassing
van gemeentegrenzen plaats die beter aansluit bij de maatschappelijke opgaven waar het
gebied voor staat.

In de bestaande documentatie over de artikel 12-situatie van de gemeente Boarnsterhim
wordt uitvoerig aandacht besteed aan de specifieke achtergrondsituatie die heeft geleid
tot de aanvraag van de artikel 12-status. Samenvattend heeft dit betrekking op een
combinatie van een marginale financiële positie, een hoog ambitieniveau en een gebrekkige
administratieve organisatie.
Een en ander valt nader uiteen in een aantal separate doch samenhangende factoren.
Het gemeentelijk beleid is gedurende lange tijd gekenmerkt door een hoog ambitieniveau bij
een relatief laag weerstandsvermogen. Met name ten aanzien van diverse projecten bleek
het noodzakelijke investeringsvolume groter dan waartoe in dekking kon worden voorzien.
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Tevens is komen vast te staan dat ten aanzien van de kapitaalgoederen (waaronder ook het
omvangrijke aantal infrastructurele werken) dikwijls adequate beheerplannen ontbraken,
waardoor enerzijds het aanwezige achterstallig onderhoud onvoldoende in beeld was en
anderzijds onvoldoende jaarlijks budget beschikbaar voor het aanpakken ervan.
Voorts heeft de gemeente als gevolg van een actief grondbeleid het nodige risico genomen.
De problematiek met betrekking tot de kostendekkendheid van de exploitaties heeft uitein
delijk geresulteerd in een verliesgevende grondexploitatie.
Tot slot is op grond van de invulling van de financiële functie en de planning- en control- 1/2
cyclus onvoldoende zicht geweest op de daadwerkelijke financiële situatie, alsmede op de
grip en sturing op de lopende projecten. Deze gebrekkige budget- en projectbewaking werd
versterkt door de personele gevolgen van de reorganisatie van 2006, waardoor sprake was • r4
van een personele leegloop en een aanmerkelijk aantal niet vervulde vacatures.
Deze financiële situatie kenmerkte zich door een aanmerkelijk en structureel tekort op de
begroting en meerjarenraming. Dit noopte de gemeente om eind 2009 voor het jaar 2010
voor het eerst een beroep te doen op artikel 12 van de Financiële Verhoudingswet (Fvw).
In diezelfde periode is door de raad van Boarnsterhim besloten dat het niet wenselijk was dat
de gemeente zelfstandig zou voortbestaan. Dit principebesluit heeft geleid tot een uitgewerkt
raadsbesluit van 30 november 2010, waarin werd besloten om de gemeente door middel van
een herindelingsprocedure in gesplitste vorm op te heffen. Met dit raadsbesluit heeft Boarn
sterhim zich voorgenomen om te streven naar een herindeling per 2014, hetgeen samen met
de meest gerede partners tot het opstarten van de arhi-procedure heeft geleid. Gelet op de
samenhang tussen de beoogde herindeling en de artikel 12-situatie van Boarnsterhim zal,
zoals eerder aangegeven, de artikel 12-sanering leiden tot het schoon opleveren per datum
van herindeling.
Al met al is sprake van een hoge mate van urgentie, waarvoor de beoogde herindeling geldt
als breed gedeelde en gedragen oplossing voor de geschetste problematiek in het gebied.

4. Overige criteria
4.1 Ouurzaamheid
Met de voorgestelde opsplitsing van Boarnsterhim, en dientengevolge de gebiedstoedeling
aan Leeuwarden, Heerenveen, Siidwest Fryslân en Skarsterlân/De Friese Meren i.o.,
ontstaat een viertal robuuste gemeenten die in staat geacht kunnen worden zowel het
huidige als het toekomstige gemeentelijke takenpakket goed te kunnen adresseren. De
schaalomvang als gevolg van de twee samenvoegingen stelt de gemeenten Leeuwarden
en Heerenveen in staat om zowel bestuurlijk als ambtelijk een verdere professionaliserings
slag te maken, waardoor een optimale dienstverlening tegen acceptabele kosten in de
toekomst gewaarborgd kan worden.

Met het vergroten van de schaalomvang van de centrumplaatsen Leeuwarden en Heeren
veen wordt een belangrijke stap gezet in de vorming van een duurzaam lokaal bestuur in het
centraal gelegen deel van de provincie. Eens te meer aangezien deze nieuwe gemeentelijke
indeling in de beleving van de inwoners van het betreffende gebied ook als logisch wordt
herkend. De twee samenvoegingen en de twee grenscorrecties leiden tot een optimale
verhouding tussen het aantal mensen dat gebruik maakt van bovenlokale voorzieningen
en het aantal mensen dat ook daadwerkelijk woonachtig is in de gemeenten die dergelijke
voorzieningen in stand houdt. Een betere afstemming tussen het gebruik van voorzieningen
en de daarmee gemoeide kosten leiden tot een evenwichtiger financieel draagvlak voor de
instandhouding en ontwikkeling van deze voorzieningen. Wij verwachten derhalve dat de
gemeenten in de nieuwe regionale constellatie qua schaal en het bijbehorende ontwikkel
perspectief goed toegerust zullen zijn voor een langere periode.
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Overigens sluit de nieuwe gemeentelijke schaal samenwerking met buurgemeenten en
overige medeoverheden uiteraard niet uit. Uit oogpunt van noodzakelijke beleidsafstemming
of het kunnen behalen van efficiencyvoordelen zal intergemeentelijke samenwerking ook in
de nieuwe constellatie als hulpstructuur in voorkomende gevallen uitkomst kunnen bieden.
Eveneens kan het, gelet op de dynamiek in de bestuurlijke toekomstoriëntatie van een aantal
gemeenten in de noordelijke schil van de provincie, in de toekomst het geval blijken te zijn
dat enkele van de bij dit herindelingstraject betrokken gemeenten als beoogd partner gezien
kunnen worden bij een eigenstandige herindelingsprocedure. Het spreekt voor zich dat in
een dergelijk geval gekeken zal worden naar de inhoudelijke logica voor betrokkenheid, en
de mate waarin hiermee tegemoet wordt gekomen aan een regionale optimalisering van de
gemeentelijke indeling. Deze betrokkenheid is dan ook in geen geval ingegeven door een
onvoldoende intrinsieke toekomstbestendigheid van de nu nagestreefde constellatie.

4.2 Interne samenhang van de nieuwe gemeenten
De oriëntatie van bewoners van het desbetreffende gebied is een wezenlijk aspect dat van
belang is bij het samenstellen van stabiele nieuwe gemeentelijke entiteiten. Het betreft
daarbij de logische samenhang binnen de nieuwe gemeenten in termen van sociaal-
maatschappelijke en functionele oriëntatiepatronen, en de sociale, culturele, economische en
geografische verbanden. Zoals eerder al gesteld is de noodzaak hiermee rekening te houden
des te groter indien sprake is van opsplitsing van een gemeente.

De raad van Boarnsterhim heeft deze aspecten bij haar definitieve besluit inzake de
gewenste gebiedsverdeling in november 2010 een doorslaggevende rol toegekend.
De voorgestelde gebiedsverdeling sluit dientengevolge eveneens aan bij de beleving die
de inwoners van de huidige gemeente Boarnsterhim zelf hebben, en die daarmee ook op
een grote mate van maatschappelijk draagvlak kan bogen.
Al met al stellen wij vast de conclusie van de betrokken gemeenten te kunnen delen dat
de twee samenvoegingen en de twee grenscorrecties de mogelijkheden van de (nieuwe)
gemeentebesturen versterken om de wenselijke ontwikkelingen vanuit een integrale visie
op het gehele samenhangende gebied aan te sturen.

Kernenbeleid
Op basis van het herindelingsadvies is voorzien dat de 18 kernen van Boarnsterhim
zullen worden verdeeld over vier ontvangende gemeenten: 9 kernen zullen overgaan
naar Leeuwarden, 3 kernen naar Heerenveen, 5 kernen naar Stidwest Fryslân en 1 kern
naar Skarsterlân/De Friese Meren.
Dit vraagt om een doordacht kernenbeleid, waarbinnen de voorwaarden kunnen worden
geschapen om een voor de burgers en leefgemeenschappen binnen de kernen herkenbaar
lokaal bestuur te blijven. Fryslân kenmerkt zich overigens bij uitstek door zijn veelkernigheid:
de gemeente als bestuurlijke entiteit is daarbij niet de natuurlijke schaal waarmee inwoners
zich vereenzelvigen, maar die oriëntatie ligt primair op de onderscheiden kernen zelf.
De gemeenten hebben elk afzonderlijk dan ook veel ervaring opgedaan met een goed
functionerend en gewaardeerd kernenbeleid, gericht op behoud van de leefbaarheid en
verbondenheid. Wij hebben er bij de gemeenten op aangedrongen de verworvenheden van
hun bestaande kernenbeleid ten volle te benutten voor de vormgeving van een kernenbeleid
van de nieuw te vormen gemeenten. Wij gaan er dan ook vanuit dat een dergelijk beleid van
de nieuw te vormen gemeenten tijdig wordt voorbereid ten behoeve van uiteindelijke besluit
vorming door het nieuw te kiezen gemeentebestuur.

13/18 Ons kenmerk. 01009917



provinsj e fryslân

____

provincie fryslân v r-’—

4.3 Evenwichtige regionale bestuurlijke verhoudingen
Dit criterium vertoont enige mate van inhoudelijke overlap met het criterium ‘Regionale
opgaven en samenhang’, zoals hierboven is behandeld in paragraaf 2.2. Onder verwijzing
naar hetgeen wij in die paragraaf reeds hebben aangegeven, beperken wij ons hier tot een
belangenafweging naar aanleiding van de door de gemeente Tytsjerksteradiel ingediende
zienswijze op het herindelingsontwerp, en de wijze waarop aan die hierin aangegeven
bezwaren door de vijf gemeenten in het herindelingsadvies gevolg is gegeven.
Tevens zullen wij bij dit criterium beoordelen in hoeverre de voorgestelde herindelings
variant leidt tot een vorm van restproblematiek bij de omliggende gemeenten, en daarmee
de mate waarin zij ongunstig worden beïnvloed in hun bestuurlijke toekomstperspectief.

Conform de richtlijnen die daarvoor gelden hebben de gemeenten het vastgestelde herin
delingsontwerp toegezonden aan alle buurgemeenten van de gemeente Boarnsterhim.
Eveneens zijn deze gemeenten uitgenodigd voor nader overleg. De gemeente Tytsjerk
steradiel heeft een als negatief te bestempelen zienswijze op de gebiedsverdeling, volgend
uit de opsplitsing van Boarnsterhim, ingediend. Het Beleidskader schrijft voor dat in een
dergelijk geval in het herindelingsadvies dient te worden aangegeven waarom het
herindelingsproces toch is Voortgezet. Het is daarbij vervolgens aan de provincie om af te
wegen welk belang het zwaarste weegt: de voortzetting van het herindelingsproces of de
aangedragen bezwaren. Onderstaand zetten wij onze belangenafweging nader uiteen.

In haar zienswijze geeft de gemeente Tytsjerksteradiel aan van opvatting te zijn dat in het
kader van de voorgenomen herindeling het Boarnsterhimse deel van het Nationaal Park
De Alde Feanen niet naar Leeuwarden maar naar Tytsjerksteradiel zou moeten overgaan.
Wij achten het van belang daarbij te benadrukken dat hieruit dient te worden opgemaakt dat
het derhalve geen inhoudelijk bezwaar tegen de opheffing van de gemeente Boarnsterhim
als zodanig betreft, doch uitsluitend de gekozen gebiedstoedeling van het Boarnsterhimse
deel van het Nationaal Park De Alde Feanen.
De argumentatie zoals deze door Tytsjerksteradiel in de zienswijze naar voren is gebracht
betreft in feite een drietal overwegingen:
- voor De Alde Feanen als Nationaal Park is het, met betrekking tot het behoud van de
natuurwaarden, van belang dat het gebied zoveel mogelijk in één gemeente komt te liggen;
- vanuit de lange betrokkenheid bij De Alde Feanen heeft Tytsjerksteradiel ervaring met het
gebied opgedaan;
- het in Tytsjerksteradiel gelegen dorp Earnewâld heeft een spilfunctie in het gebied.
In de aanvullende hoorzitting is door de gemeente aangegeven dat met een gebieds
toedeling aan Tytsjerksteradiel bewerkstelligd wordt dat het nationaal park in één
gemeentelijke beheershand zou komen te liggen.

De herindelingsgemeenten gaan in de reactienota (bijlage 4 bij het herindelingsadvies) in op
de zienswijze van Tytsjerksteradiel. Hierin wordt door de gemeenten terecht geconstateerd
dat, gelet op de gebiedsclaim van Tytsjerksteradiel, het Nationaal Park ook in geval van
toedeling aan die gemeente, het betreffende gebied verdeeld blijft over drie gemeenten. Dit
is gelegen in het feit dat Tytsjerksteradiel blijkens eerdere correspondentie aan ons college
en aan de gemeenteraad van Boarnsterhim, alsmede in het door de gemeente opgestelde
position paper, alleen aanspraak wenst te maken op het richtlijngebied (Natura 2000) dat
zich thans op Boarnsterhims grondgebied bevindt. De begrenzing van dit gebied loopt
slechts ten dele gelijk aan de grens van het Nationaal Park, zoals blijkt uit onderstaande
gebiedskaart. Tytsjerksteradiel heeft in deze correspondentie aangegeven de bestaande
functionele relatie tussen De Burd en Grou te erkennen, en het daarmee logisch te vinden
dat dit gebiedsdeel van het Nationaal Park buiten een eventuele toedeling aan Tytsjerk
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steradiel blijft. Daarmee zou ook een honorering van de gebiedsclaim aan Tytsjerksteradiel
tot de situatie leiden dat het gebied van het Nationaal Park gelegen zal blijven liggen in drie
gemeenten, te weten Tytsjerksteradiel, Leeuwarden en Smallingerland. Dit houdt derhalve in
dat een overgang van het bewuste gebied naar Tytsjerksteradiel in plaats van Leeuwarden
niet bijdraagt aan het in minder gemeentelijke beheershanden onderbrengen van het
Nationaal Park dan op dit moment het geval is.
Aanvullend op deze constatering stellen wij vast dat de raad van Boarnsterhim, weliswaar
na een aanvankelijk standpunt ten faveure van gebiedstoedeling aan Tytsjerksteradiel, bij
de definitieve vaststelling van de gebiedsverdeling bij de opsplitsing van de gemeente in
november 2010 gehoor heeft gegeven aan de door de meerderheid van de inwoners van de
samenhangende kernen Wergea, Warten en Warstiens - mede gelet op de verbondenheid
van dit gebied aan De Alde Feanen - geuite voorkeur voor aansluiting van dit gehele gebied
bij Leeuwarden. Wijziging van de gemeentelijke grenzen op basis van het herindelingsadvies
doet niets af aan het feit dat Earnewâld, Warten en Grou de toegangspoorten tot het
Nationaal Park zijn en blijven. Voorts geldt dat ook de gemeente Leeuwarden reeds ruime
ervaring heeft opgedaan met het voeren van een adequaat natuur- en recreatiebeleid in het
op haar grondgebied gelegen gebied De Grote Wielen en De Groene Ster. Deze ervaring zal
samen met de bestaande expertise vanuit de huidige gemeente Boarnsterhim worden benut
ten behoeve van het beheer en de ontwikkeling van de kwaliteit van de bestaande natuur- en
recreatieve waarden van De Alde Feanen.

0

0

Bron: Beheer- en inrichtingsplan Nationaal Park De Alde Feanen (Overlegorgaan Nationaal Park De Alde Feanen)
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Zoals hierboven reeds aangegeven in de paragraaf ‘Politiek-bestuurlijke context’ heeft
de door ons ingestelde Commissie van Wijzen in haar adviesrapportage aangegeven het
logisch te achten dat het natuurgebied De Alde Feanen vanuit Boarnsterhim overgaat naar
Tytsjerksteradiel. In een eerste reactie op het adviesrapport heeft het toenmalige college van
Gedeputeerde Staten aangegeven dit als een reële optie te beschouwen. Evenwel, vanwege
de uiteenlopende bestuurlijke uitgangspunten over de gebiedstoedeling hebben wij vanuit
onze eigenstandige verantwoordelijkheid in september 2011 een bestuurlijk overleg geënta
meerd om, vanwege het evidente belang voor het oplossen van de financieel-bestuurlijke
problematiek van Boarnsterhim, een verkenning te starten naar een voor de direct betrokken
gemeenten aanvaardbare oplossing in de voorliggende kwestie. Inzet van dit overleg was
het vinden van draagvlak voor het standpunt dat, geredeneerd vanuit de gebiedsopgaven
van het natuurgebied, een effectief en efficiënt beheer van het gebied prioritair dient te zijn.
Aangezien conform het herindelingsvoorstel is voorzien dat het Boarnsterhimse deel van het
gebied van het Nationaal Park De Alde Feanen overgaat naar Leeuwarden, betekent dit dat
de samenstelling van het Overlegorgaan - als overkoepelend bestuur van het Nationaal Park
- per 2014 zal zijn gewijzigd, in die zin dat de gemeente Leeuwarden vanaf dat moment
daarbinnen als rechtsopvolger van Boarnsterhim zal optreden. Tegelijk betekent dit dat het
aantal gemeentelijke partners binnen het Overlegorgaan gelijk zal blijven. Om toch te kunnen
zorgen voor de gewenste stroomlijning en het de facto zo adequaat mogelijk functioneren en
ontwikkelen van het Nationaal Park - en de daarbij behorende overleg- en beheerstructuur -

wordt door de betrokken gemeentelijke partijen op dit moment toegewerkt naar een set
afspraken op basis waarvan gestreefd wordt naar afgestemd gemeentelijk beleid en een
gezamenlijke gemeentelijke inbreng in het Overlegorgaan. De gemeente Tytsjerksteradiel
heeft ons op 1 juni jongstleden schriftelijk in kennis gesteld van haar bereidheid de in voor
bereiding zijnde bestuursafspraak inzake de gemeentelijke afstemming over het gebieds
beheer en de gebiedsontwikkeling van het Nationaal Park De Alde Feanen te zullen
ondertekenen.
Wij stellen daarmee vast dat met deze af te ronden bestuursafspraak de inhoudelijke
gronden van bezwaar, zoals door Tytsjerksteradiel in de zienswijze zijn aangegeven, komen
te vervallen. Dit leidt derhalve tot de slotsom dat wij aan het belang van het voortzetten
van het herindelingsproces van Boarnsterhim en zijn partners een zwaarwegender belang
toekennen dan aan de bezwaren hiertegen zoals deze door Tytsjerksteradiel naar voren zijn
gebracht.

Restproblematiek
Wij delen de opvatting zoals die door de betrokken gemeenten in het herindelingsadvies is
neergelegd, dat de opsplitsing en gebiedstoedeling er primair toe leidt dat de posities van
Leeuwarden en Heerenveen als hoofdstad c.q centrum plaats verder worden versterkt.
Voor zowel Sidwest Fryslân als Skarsterlân/De Friese Meren betreft het beperkte, maar
logische, gebiedstoedelingen. Wij zijn met de gemeenten van opvatting dat de effectuering
van de voorgenomen herindelingvariant bijdraagt aan evenwichtige regionale bestuurlijke
verhoudingen, en voor de niet-participerende buurgemeenten geen onevenredig nadeel in
hun ontwikkelperspectief oplevert.

Positie van de Friese taal
Een specifiek punt van aandacht wordt gevormd door de aangegane verplichtingen ten
aanzien van het Fries, die voortvloeien uit het ondertekenen en bekrachtigen door Nederland
van het “Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden” en het “Kader
verdrag inzake de bescherming van nationale minderheden”. Hierin is onder andere bepaald
dat nieuwe bestuurlijke indelingen het bestaande niveau van taalrechten voor inwoners van
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een deelnemende gemeente niet mag verminderen (Handvest artikel 7, lid 1 b en Kader-
verdrag artikel 5). Daarnaast wordt in het eerste artikel van het Handvest ook genoemd dat r
het gebruik van de taal in het openbare en particuliere leven aangemoedigd moet worden.
Uit de Friese Taalatlas 2011 blijkt dat in de gemeente Boarnsterhim het taalbeleid verder
ontwikkeld is dan in de gemeenten Leeuwarden, Heerenveen en Skarsterlân. Het grootste
gedeelte van Boarnsterhim gaat op in Leeuwarden en Heerenveen. Het percentage Fries

____

taligen is in Boarnsterhim aanmerkelijk hoger dan in deze gemeenten. Gelet op de boven- •

genoemde internationale verdragen dient er een actief taalbeleid te worden ontwikkeld om 1D
inwoners van Boarnsterhim er in de nieuwe gemeentelijke constellaties in taalrechten niet op
achteruit te laten gaan. In het herindelingsadvies hebben de gemeenten ook aangegeven
een dergelijk actief taalbeleid te willen gaan voeren. •
De provincie en het ministerie van BZK willen met de betrokken gemeenten een “Overeen-
komst inzake Fries taalbeleid” af te sluiten, zoals recentelijk ook het geval is geweest in de
casus Sûdwest Fryslân. Gelet op de samenhang tussen dit herindelingstraject en dat van de
nieuw te vormen gemeente De Friese Meren ligt hierbij de totstandkoming van één integrale
overeenkomst met alle betrokken gemeenten in de rede. Naar aanleiding hiervan zullen de
provincie en het ministerie een faciliterende rol vervullen als het gaat om de ontwikkeling van
taalbeleid. Te denken valt aan beleidsmatige ondersteuning door ambtelijke inzet en advies
bij het opzetten van projecten om de positie van de Friese taal te verbeteren, ondersteuning
bij het uitvoeren van een nulrapportage om het taalbeleid in de diverse
gemeenten nauwkeurig vast te stellen, of het regisseren van overleg aangaande het taal-
beleid.
De uitkomst moet zijn dat de positie van de Friese taal in de nog voor de
betreffende gemeenten te ontwikkelen visie een herkenbare plaats krijgt. Het is uiteraard
aan het bestuur van de gemeenten in de nieuwe constellatie om een dergelijk taalbeleid
vast te stellen, maar wij achten het positief dat reeds in dit stadium wordt nagedacht over
de vraag op welke wijze de Friese taal kan worden bevorderd.

Tot besluit
Op basis van de doorlopen voortrajecten in de afzonderlijke gemeenten hebben de
gemeenten de voorbereidingen getroffen tot het opstellen van een herindelingsontwerp.
De gemeenteraden hebben dit eensluidende document op 22 november 2011 vastgesteld.
Het herindelingsontwerp is na vaststelling gedurende de wettelijk vereiste termijn van acht
weken ter inzage gelegd. Gedurende die termijn zijn burgers, instanties en (buur)gemeenten
in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken.
Hierboven is in de paragraaf ‘Politiek-bestuurlijke context’ reeds beschreven welke
argumenten hebben geleid tot het aanpassen van het herindelingsontwerp tot het uiteindelijk
vastgestelde herindelingsadvies. Dit gelijkluidende herindelingsadvies is door de gemeente
raden op 17 april 2012 vastgesteld.

Wij constateren dat de vijf betrokken gemeenten, na zorgvuldige interne politieke afweging
over de bestuurlijke toekomst van de eigen gemeente en aansluitend een uitvoerige
informatie- en consultatieronde met burgers en instellingen, een gedegen en transparant
voorbereidingstraject hebben doorlopen, dat voldoet aan de eisen die de Wet arhi en het
Beleidskader gemeentelijke herindeling daaraan stellen.

Hierboven hebben wij het herindelingsadvies Boarnsterhim, Heerenveen, Leeuwarden,
SCidwest Fîyslân en Skarsterlân beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende
toetsingscriteria - in hun onderlinge samenhang - en hebben wij ons een oordeel gevormd
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over de kwaliteit van de doorlopen arhi-procedure. Op grond van deze afweging verzoeken
wij u om op basis van dit herindelingsadvies, en onze zienswijze hierop, een voorstel van
wet in voorbereiding te nemen, dat erop is gericht de voorgenomen herindeling per
1januari 2014 te effectueren.

Als bijlage bij deze brief zijn toegevoegd:
- Herindelingsadvies Boarnsterhim, Heerenveen, Leeuwarden, SCidwest Fiyslân en

Skarsterlân (inclusief gebundelde bij lagen)
- Friestalige versie van het herindelingsadvies
- Getekende raadsbesluiten tot vaststelling van het herindelingsadvies d.d. 17 april 2012
- Verslagen van de raadsvergaderingen d.d. 17 april 2012
- Adviesrapportage van de Commissie van Wijzen

I.a.a.:
- de raden van de gemeenten Boarnsterhim, Heerenveen, Leeuwarden, SCidwest Fryslân
en Skarsterlân (door tussenkomst van de colleges van Burgemeester en Wethouders)
- Provinciale Staten van Fryslân
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