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Onderwerp : Zienswijze herindelingsadvies gemeenten Franekeradeel, het Bildt,
Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en
Siidwest-Fryslân

Geachte Statenleden,

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel,
Menameradiel en Siidwest-Fryslân zijn voornemens om per 1januari 2018 door middel
van een herindelingsprocedure een wijziging van de gemeentelijke indeling te realiseren.
Doel is om een drietal nieuwe gemeenten te vormen, waarbij de huidige gemeente
Littenseradiel wordt opgesplitst en volgens een onderling overeengekomen gebiedstoedeling
wordt verdeeld over deze drie nieuwe gemeenten. De raden van de zeven betrokken
gemeenten hebben daartoe in april 2016 conform de toepasselijke wet- en regelgeving
een eensluidend herindelingsadvies vastgesteld.

Aangezien dit een herindeling op gemeentelijk initiatief betreft, behoort het - op grond van
artikel 5, lid 3 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) - tot de bevoegdheid van
ons college om een zienswijze op dit herindelingsadvies vast te stellen.
Gelet op de nagestreefde 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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Wij hebben het herindelingsadvies beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende
toetsingscriteria en hebben ons een oordeel gevormd over de kwaliteit van de doorlopen
arhi-procedure. Op grond hiervan hebben wij een positieve zienswijze opgesteld, waarin wij
de minister adviseren een voorstel van wet op te stellen.

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 gemeentelijke
herindeling. Daartoe treft u bijgaand de door ons vastgestelde zienswijze aan.

Ged Staten van Fryslân,

Berg, secretaris
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Onderwerp : Zienswijze herindelingsadvies gemeenten Franekeradeel, het Bildt,
Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en
Sûdwest-Fryslân

Geachte heer Plasterk,

De gemeenteraden van Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel,
Littenseradiel, Menameradiel en Siidwest-Fryslân hebben op 21 april 2016 een gelijkluidend
herindelingsadvies vastgesteld. Met dit advies beogen de zeven betrokken gemeenten een
wijziging van de gemeentelijke indeling te realiseren, waarbij met ingang van 1januari 2018
een drietal (nieuwe) gemeenten wordt gevormd met onderstaande naamgeving:

- Leeuwarden, als gevolg van een lichte samenvoeging van huidige gemeente
Leeuwarden met de gehele gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de
gemeente Littenseradiel;

- Stkiwest-Fîyslân, als gevolg van een lichte samenvoeging van de huidige gemeente
Sûdwest-Fryslân met een deel van de gemeente Littenseradiel;

- Waadhoeke, als gevolg van een samenvoeging van de huidige gehele gemeenten
Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een deel van de gemeente Littenseradiel.

Voor Littenseradiel betekent dit dat deze gemeente wordt opgeheven en gesplitst, waarbij
het grondgebied van de gemeente wordt toebedeeld aan drie ontvangende gemeenten. Voor
de visualisatie van het nieuwe grensbeloop in het herindelingsgebied verwijzen wij u naar het
kaartmateriaal in de bij het herindelingsadvies behorende integrale bijlage 1, alsmede naar
de bijgevoegde notitie Toelichting nieuwe grenzen Littenseradiel’.

Gelet op de evidente samenhang tussen deze herindelingen hebben de betrokken
gemeenten, in nadrukkelijke samenspraak met ons en met uw ministerie, één integraal
herindelingsvoorstel opgesteld. Deze samenhangende herindelingen die wij met onze
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zienswijze aan u voorleggen draagt daarmee naar aard (meerdere modaliteiten van
herindeling - samenvoeging, lichte samenvoeging en opsplitsing - in één procedure) en
omvang (van het betrokken gebied) een bijzonder karakter.

Conform artikel 5, lid 3 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) zenden wij u
hierbij het Herindelingsadvies Gemeenten Franekeradeel, het Blldt, Leeuwarden,
Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Sûdwest-F,yslân toe (bijlage 1),
vergezeld van de daarbij behorende bijlagen.

Deze brief vervat onze zienswijze op het herindelingsadvies. Wij beoordelen de
voorgenomen herindelingen als positief. In het vervolg van deze brief geven wij aan hoe
wij tot dit oordeel zijn gekomen.

Leeswijzer
Alvorens wij onze zienswijze op de drie voorgenomen samenhangende vrijwillige
gemeentelijke herindelingen 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. Vervolgens
gaan wij in op het financiële perspectief van de 3 (nieuwe) gemeenten. Daarna besteden
wij op grond van het “Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden”
specifiek aandacht aan de rol en positie van het Fries en het Bildts in relatie tot voorliggend
herindelingsvoorstel. Wij besluiten deze zienswijze met ons eindoordeel over de
voorgenomen herindeling op basis van het voorliggende herindelingsadvies.

Politiek-bestuurlijke context
In ons coalitieakkoord hanteren wij het uitgangspunt dat gemeenten in eerste instantie
zelf verantwoordelijkheid dragen voor de borging van hun eigen bestuurskwaliteit. Binnen
deze context faciliteert de provincie initiatieven die bijdragen aan het tot stand brengen
van een toekomstbestendig lokaal bestuur. Daar waar door gemeenten een voorgestelde
gemeentelijke herindeling als oplossingsrichting wordt nagestreefd, achten wij het onze rol
en bevoegdheid om dit voornemen te bezien binnen de context van het geheel aan lokaal-
bestuurlijke ontwikkelingen in Fryslân.

Motie-Heijnen, Commissie van Wijzen en provinciale visie
In 2009 is de provincie gestart met een debat over de provinciale regierol bij versterking van
bestuurskracht van gemeenten, specifiek ten aanzien van gemeentelijke herindeling. De
provincie draagt immers een medeverantwoordelijkheid voor de borging van de kwaliteit van
het lokaal bestuur. Daarnaast heeft de Tweede Kamer bij de parlementaire behandeling van
het wetsvoorstel inzake de voorgenomen herindeling van de gemeente Sûdwest Fryslân 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.
Op basis van deze beide uitgangspunten zijn wij gestart met een dergelijk visievormings
traject, waarbij wij alle gemeenten actief hebben geraadpleegd.
Voorts hebben wij een externe Commissie van Wijzen ingesteTd, die in maart 2011 het
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adviesrapport “Meer burger, minder bestuur” heeft uitgebracht, ten behoeve van de verdere
provinciale standpuntbepaling terzake. Na een tweede gemeentelijke consultatieronde
hebben wij onze definitieve visie vastgesteld. Daarmee hebben wij invulling gegeven aan
voornoemde motie-Heijnen, om op gebiedsgerichte wijze een toekomstbestendig en
regionaal-consistent eindbeeld te schetsen van de lokaal-bestuurlijke inrichting van onze
provincie. Met deze provinciale visie hebben wij een duidelijke perspectievenschets
gepresenteerd, op basis waarvan door de gemeenten kan worden toegewerkt naar een
duurzame lokaal-bestuurlijke inrichting van onze provincie.

(Noord) west-Fryslân
Ten aanzien van het versterken van de gemeentelijke bestuurskracht is de bestendige
provinciale beleidslijn dat deze in beginsel van onderop tot stand moet komen. Voor zover
in dat verband sprake is van een bestuurlijke opschaling in de vorm van een gemeentelijke
herindeling zijn wij van mening dat deze moet leiden tot een herkenbare, toekomst
bestendige en gedragen versterking van het Friese openbaar bestuur.
In aanvulling op de criteria uit de opeenvolgende Rij ksbeleidskaders gemeentelijke
herindeling achten wij met name de aspecten ‘nodaliteit’ en ‘bovenlokale opgaven’ van
belang bij de beoordeling van de vorming van nieuwe gemeentelijke entiteiten.
Mede vanuit deze context bezien hebben wij in onze visie aangegeven voorstander te zijn
van een herindeling tussen de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel enerzijds en
van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel en Harlingen
anderzijds.
Sindsdien hebben in de gemeenten Littenseradiel en Harlingen afwijkende besluitvormings
processen over de bestuurlijke toekomst plaatsgevonden, die elk in de lokale gemeenschap
worden gedragen. Als resultante van een serie inspraakbijeenkomsten met inwoners in 23
dorpen heeft de gemeenteraad van Littenseradiel op 24juni 2013 besloten te kiezen voor
een herindeling waarbij de gemeente wordt opgesplitst over een drietal (nieuwe) gemeenten.
De gemeenteraad van Harlingen heeft - op basis van een referendum over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente - op 2 juli 2013 besloten zelfstandig te blijven en niet te
participeren in een herindeling met Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel. Op grond
daarvan hebben wij vastgesteld dat er draagvlak bestaat voor een oplossingsvariant die in
belangrijke mate bijdraagt aan het uiteindelijke doel, te weten het versterken van de lokale
bestuurskracht in dit deel van de provincie. Dat is doorslaggevend voor ons oordeel over de
aldus ontstane herindelingsvariant in (noord)west-Fryslân, die tegemoet komt aan de door
gemeenten zelf gevoelde urgente behoefte om hun bestuurskracht op zo kort mogelijke
termijn te versterken door middel van gemeentelijke herindeling, met behoud van een voor
de inwoners herkenbaar lokaal bestuur.

Op grond hiervan hebben wij in augustus 2013 aan de betrokken gemeenten aangegeven,
dat ten aanzien van de herindelingsvoornemens naar ons oordeel sprake dient te zijn van
nadrukkelijke afstemming van de herindelingsprocedures conform de Wet arhi. Deze
afstemming dient daarbij betrekking te hebben op zowel de te vormen constellaties als op
de nagestreefde datum van effectuering van de herindelingen. Dit pleit voor een integrale
voorbereidings- en wetgevingsprocedure, waaraan de gemeenten gehoor hebben gegeven.

De raden van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel,
Littenseradiel, Menameradiel en Sidwest-Fryslân hebben op 12 respectievelijk 16 november
2015 een eensluidend herindelingsontwerp vastgesteld. Vanuit onze eigen verantwoordelijk
heid en bevoegdheid zijn wij reeds vroegtijdig in periodiek overleg getreden met de
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Stuurgroep Herindeling, ter bevordering van een soepel herindelingsproces. Hierbij hebben
wij aangegeven het van belang te achten dat in het herindelingsvoorstel adequaat aandacht
wordt besteed aan de wijze waarop de voorgenomen fusie past binnen de bredere 1 -

provinciale context, op basis van de adviesrapportage van de Commissie van Wijzen en
onze standpuntbepaling op basis hiervan. Gelet op de gemeentelijke besluitvorming over de
bestuurlijke toekomst, en de samenhang hiertussen, wordt naar ons oordeel hieraan met het
voorliggende herindelingsadvies tegemoet gekomen.
De betrokken gemeenten hebben in aanloop naar de voorgenomen fusies uiteenlopende J)
voortrajecten doorlopen, die in het herindelingsadvies uitvoerig worden beschreven. Wij
constateren dat de betrokken gemeenten na een zorgvuldige interne politieke afweging over
de bestuurlijke toekomst van de eigen gemeente en aansluitend een uitvoerige informatie- • I4
en consultatieronde met burgers en instellingen een gedegen voorbereidingstraject hebben
doorlopen, dat voldoet aan de eisen die de Wet arhi en het Beleidskader gemeentelijke
herindeling daaraan stellen.

Toetsingscriteria Beleidskader gemeentelijke herindeling
In het vigerende Beleidskader d.d. 28 mei 2013 wordt een vijftal criteria genoemd waaraan
een herindelingsvoorstel dient te worden getoetst. Hieronder wordt per criterium aangegeven
hoe wij de voorgenomen herindelingen beoordelen.

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

Lokaal bestuurlijk draagvlak
De zeven betrokken gemeenten kennen elk hun eigen voorgeschiedenis, die ten grondslag
heeft gelegen aan het besluit tot het opstarten van het arhi-proces dat heeft geleid tot het
voorliggende herindelingsadvies. Kortheidshalve verwijzen wij naar de desbetreffende
paragrafen in het herindelingsadvies.
Aan de hand van duidelijke meerderheidsbesluiten, ten aanzien van zowel het herindelings
ontwerp als het herindelingsadvies, blijkt dat in de betrokken gemeenteraden sprake is van
een zeer ruime mate van lokaal bestuurlijk draagvlak voor de voorgenomen herindelingen.
In onderstaande tabel zijn de stemverhoudingen ten aanzien van het vastgestelde
herindelingsadvies weergegeven:

voor tegen afwezig
Franekeradeel 17 0 2
het Bildt 10 4 1
Leeuwarden 31 2 6
Leeuwarderdeel 15* 0 0
Littenseradiel 12 0 3
Menameradiel 15** 0 0
Sûdwest-Fryslân 35 0 2
Totaal 135 1 6 14
De fractie van de FNP heeft ingestemd met het voorstel, vergezeld van een stemverklaring.

** De fractie van de PvdA heeft ingestemd met het voorstel, vergezeld van een stemverklaring.
Ten aanzien van de stemverhouding bij het herindelingsontwerp kan hierbij worden opgemerkt dat het aantal
tegenstemmen eveneens 6 bedroeg: het lokaal bestuurlijk draagvlak is vanaf aanvang derhalve evident geweest.
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Binnen de context van de vertegenwoordigende democratie nemen wij de standpunten van
de gemeenteraden als primair uitgangspunt bij de beoordeling van het algehele draagvlak
voor een herindelingsvoorstel. Op grond van bovenstaande beoordelen wij het lokaal 1 1
bestuurlijk draagvlak voor de voorgenomen herindeling als zeer groot.

Regionaal draagvlak c111)
Zoals de gemeenten in het herindelingsadvies hebben aangegeven heeft een gemeentelijke
herindeling invloed op de positie van de omliggende gemeenten. Dat geldt eens te meer voor
een complex samengesteld herindelingsvoorstel als het onderhavige. De herindelings
gemeenten hebben, naar aanleiding van het vastgestelde herindelings-ontwerp, de besturen
van de naburige gemeenten uitgenodigd tot het indienen van een zienswijze. Wij stellen vast •

dat door geen enkele buurgemeente - waaronder Harlingen - een zienswijze is ingediend.
Hieruit leiden wij af dat het regionaal draagvlak als optimaal is te kwalificeren.

Maatschappelijk draagvlak
Het Beleidskader geeft aan dat het gemeentebestuur verantwoordelijk is voor het investeren
in en organiseren van maatschappelijk draagvlak. Ten aanzien van het organiseren van
maatschappelijk draagvlak voor de voorgenomen fusie hebben de gemeenten zich
ingespannen om inwoners en overige belanghebbenden 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 maken1. In dit verband dient vermeld te worden dat de wenselijkheid van
herindeling als oplossing voor de gevoelde bestuurlijke knelpunten bij deze bijeenkomsten in
beginsel onomstreden is gebleken. Hieruit kan worden opgemaakt dat er sprake is van een
groot draagvlak voor de voorgenomen herindeling onder de bevolking. De grote mate van
maatschappelijk draagvlak blijkt eveneens uit het relatief beperkte aantal ingediende
zienswijzen op het herindelingsontwerp. Conform de bepalingen van artikel 5, tweede lid Wet
arhi heeft het herindelingsontwerp ter inzage gelegen. Gedurende deze wettelijke periode
van acht weken (17 november 2015 tot en met 14januari 2016) zijn in totaal 345 zienswijzen
ingediend. Wij stellen vast dat de gemeenten daarmee hebben voldaan aan de proces-
vereisten van de Wet arhi.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal ingediende zienswijzen
op het herindelingsontwerp:

aantal
Franekeradeel 0
het Bildt 341
Leeuwarden 0
Leeuwarderdeel 1
Littenseradiel 1
Menameradiel 1
Sûdwest-Fryslân 1
Totaal 345

1 De inwoners van Leeuwarderadeel hebben zich in een referendum in meerderheid uitgesproken voor aansluiting
bij Leeuwarden. Gelet op de opsplitsing van Littenseradiel is het voortraject in die gemeente op intensieve wijze
met de inwoners op dorpsniveau ingericht, op basis waarvan een gedragen gebiedsverdeling is ontstaan, waarbij
geen enkel gebiedsdeel in bestuurlijke zin ontheemd raakt: daarmee wordt voldaan aan de uitgangspunten van
de provinciale visie.
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Wij leiden hieruit af dat het voorstel ook kan rekenen op een breed maatschappelijk draag
vlak. In die optiek springt het in verhouding grote aantal ingediende zienswijzen in het Bildt
in het oog. Het betreft identieke zienswijzen, met dien verstande dat in drie gevallen een
aanvullende tekst op de voorgedrukte standaardtekst is opgesteld2.Deze zienswijzen gaan
in op de veronderstelde gebrekkige wijze van het uitvoeren van draagvlakonderzoek,
hetgeen door het gemeentebestuur wordt weerlegd.

_____

In de bij het herindelingsadvies gevoegde reactienota wordt gemotiveerd ingegaan op de
ingekomen zienswijzen. Op grond van de inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen is het (1)
herindelingsontwerp op 2 punten gewijzigd: een marginale aanpassing van het voorgestelde
grensbeloop ten aanzien van de gebiedsverdeling van Littenseradiel en een kleine tekstuele
aanpassing ten aanzien van de situatiebeschrijving van Leeuwarderadeel. •
Naar ons oordeel hebben de gemeenten hiermee op adequate wijze de ingekomen
zienswijzen afgehandeld.

Wij hebben de gemeente gewezen op de wenselijkheid van het opnemen in het
herindelingsadvies van een logboek, waarin wordt beschreven op welke wijze de
gemeentebesturen de burgers bij het herindelingsproces heeft betrokken en geraadpleegd.
Dergelijke logboeken zijn als integrale bijlage 2 bij het herindelingsadvies opgenomen.

2. Interne samenhang/doris- en kernenbeleid
Interne samenhang van de (nieuwe) gemeenten
Het gebied van de herindelingsgemeenten is gelegen in het (noord)westen van Fryslân.
Vanwege de opsplitsing en gebiedsverdeling van Littenseradiel zijn alle zeven gemeenten
procedureel aan elkaar verbonden in het herindelingstraject. Voor opdeling van Littenseradiel
over 3 (nieuw te vormen) gemeenten is gekozen vanwege de multi-nodale oriëntatie van
deze gemeente. De oriëntatie van inwoners is een wezenlijk aspect dat van belang is bij het
samenstellen van stabiele (nieuwe) gemeentelijke entiteiten, en zijn daarmee een voorname
indicator van de interne samenhang van de (nieuwe) gemeenten. Het betreft daarbij de
logische samenhang binnen de (nieuwe) gemeenten ten aanzien van sociaal-
maatschappelijke en functionele oriëntatiepatronen, als ook de sociale, culturele,
economische en geografische verbanden. Toedeling van de dorpen vanuit Littenseradiel
aan de nieuwe constellaties is qua aard, ligging en natuurlijke oriëntatie een logische stap.

De constituerende gemeenten van de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke zijn te
kenschetsen als plattelandsgemeenten, met een grote samenhang in inhoudelijke
gebiedsopgaven. De vier dorpen die vanuit Littenseradiel overgaan naar Waadhoeke zijn alle
in belangrijke mate op Franeker gericht. Het vraagstuk van de demografische ontwikkeling
legt in deze gemeenten druk op de bevolkingssamenstelling en bijgevolg ook op de vitaliteit,
de (toegankelijkheid en spreiding van) de voorzieningen en leefbaarheid in het gebied.
Dit vraagstuk overstijgt de bestaande gemeentegrenzen en dient in samenhang worden
aangepakt. De nieuwe gemeente Waadhoeke heeft de samenhang om passende bestuur
lijke antwoorden te formuleren op deze opgaven. De gemeenten zijn qua karakter
vergelijkbaar met elkaar en kennen een sterke onderlinge samenhang in landschappelijk,
ruimtelijk-economisch en maatschappelijk opzicht. Het gebied kent een duidelijke focus op
de agrarische (landbouw, akkerbouw en (glas)tuinbouw) en toeristisch-recreatieve functie.
Daarnaast zijn de zorg en het MKB stevige pijlers in de werkgelegenheid in de dorpen en
de stad Franeker. Naast een prettig woongebied met een hoge ruimtelijke kwaliteit is het
behoud en vergroten van de lokale bedrijvigheid essentieel om de randvoorwaarden te
scheppen voor het toekomstbestendig borgen van de leefbaarheid. De nieuwe gemeente

2 Dit identieke drukwerk is opgesteld en verspreid door het Comité Stop de Fusie’.
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kan in staat worden geacht om meer samenhang en harmonisatie aan te brengen in deze
regionale opgaven. Daarmee komt deze constellatie ook tegemoet aan een belangrijk aspect
van het Friese toetsingskader, namelijk de match tussen de bestuurlijke eenheid en de
primaire opgavenprofielen. Wij onderschrijven daarmee de conclusie van de betrokken
gemeenten dat een belangrijk resultaat van de samenvoeging is dat de complementariteit
tussen de verschillende gebiedskwaliteiten de gelegenheid schept voor een meer
afgewogen ontwikkeling van woon- en bedrijvenlocaties, alsmede van recreatieve en
toeristische voorzieningen in het gebied. Dit leidt tot een optimalisering van de samenhang
in keuzes. De nieuw te vormen gemeente Waadhoeke wordt de rechtsopvolger van
Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel.

De (nieuwe) gemeente Leeuwarden vanaf 1 januari 2018 zal bestaan uit de bestaande
gemeente Leeuwarden, die aan de noordzijde wordt uitgebreid met de gemeente
Leeuwarderadeel (bestaand uit zeven kernen) en aan de zuidwestzijde met een tiental
kernen vanuit de gemeente Littenseradiel. De huidige gemeente Leeuwarden bestaat thans
ook al uit de stad Leeuwarden en een ruim aantal dorpen dat op de stad is georiënteerd.
De voorgenomen herindeling vormt een bestuurlijk-organisatorische bestendiging van
bestaande nodale verbanden, zowel wat betreft werken, recreëren als het gebruik van
voorzieningen. Met nadruk zij gesteld dat het toeristisch-recreatieve profiel van de aan
Leeuwarden toe te delen gebieden naadloos aansluit op het huidige buitengebied van die
gemeente. Vanuit de stad is dit een belangrijk gebied voor dagrecreatie, waardoor ook op
die wijze sprake is van duidelijke aansluiting op maatschappelijke oriëntatiepatronen. De
toevoeging van Leeuwarderadeel en het deel van Littenseradiel leiden tot ene betere
afstemming tussen stad en omliggend platteland, en daarmee een aantrekkelijke uitbreiding
van de diversiteit aan woonmilieus in de nieuwe gemeente Leeuwarden. Vanuit de
samenwerking in Stadsregionaal-verband zijn de woningbouwplannen goed op elkaar
afgestemd. Vanuit deze uitgangspositie kan de nieuwe gemeente het beleid en de uitvoering
op nog meer integrale wijze inrichten. De wederkerige relatie tussen stad en ommeland
kent ten aanzien van de kennis- en innovatiefunctie van de Dairy-campus een interessant
aanknopingspunt door de toevoeging van het belangrijke veeteeltgebied van De Greiden.
Voorts zorgt de voorgestelde gebiedsuitbreiding van Leeuwarden voor een evenwichtiger
financieel draagvlak voor belangrijke regionale voorzieningen ten aanzien van voortgezet
onderwijs, zorg en cultuur. De nieuwe gemeente Leeuwarden wordt de rechtsopvolger van
Leeuwarderadeel.

De (nieuwe) gemeente S(idwest-Fîyslân zal bestaan uit de bestaande gemeente Stidwest
Fryslân en een vijftiental dorpen van de gemeente Littenseradiel. Deze gebiedstoevoeging is
een toepassing van het nodale principe, waarbij uitgegaan wordt van de primaire oriëntatie
van deze dorpen op de centrumsteden Sneek en Bolsward. Op grond van deze oriëntatie op
de voorzieningen in de stedelijke rand van Sidwest-Fryslân hebben de inwoners van het
overgaande gebied van Littenseradiel een sterke binding met deze gemeente. Dit komt met
name tot uitdrukking met betrekking van het gebruik van de voorzieningen op het gebied van
Voortgezet onderwijs, zorg, welzijn en sport alsook ten aanzien van de werkgelegenheid.
Naast deze sociaal-maatschappelijke samenhang is ten aanzien van het toe te voegen
gebied eveneens sprake van duidelijke ruimtelijk-landschappelijke overeenkomsten met
het noordelijk deel van de huidige gemeente Stidwest-Fryslân. Siidwest-Fryslân en
Littenseradiel kennen al langere tijd een stevige samenwerkingsrelatie binnen het sociaal
domein, de politie en de brandweer, hetgeen eveneens een duidelijke indicator is voor de
samenhang in dit gebied.
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Zoals ook het geval is ten aanzien van Leeuwarden draagt deze herindeling bij aan een
optimalere verhouding tussen het aantal mensen dat gebruik maakt van bovenlokale
voorzieningen en het aantal mensen dat ook daadwerkelijk woonachtig is in de gemeente
die dergelijke voorzieningen in stand houdt. Een betere afstemming tussen het gebruik van
voorzieningen en de daarmee gemoeide kosten leiden tot een rechtvaardiger financieel
draagvlak voor de instandhouding en ontwikkeling van deze voorzieningen.

____

De nieuwe gemeente Sûdwest-Fryslân wordt de rechtsopvolger van Littenseradiel.

Dorps- en kernenbeleid
De gemeente Waadhoeke zal in 2018 circa 46.500 inwoners tellen, verspreid over 41
kernen.
De gemeente Leeuwarden zal in 2018 zo’n 121.400 inwoners tellen, verspreid over 36
kernen.
De gemeente Sûdwest-Fryslân zal in 2018 naar verwachting ongeveer 90.000 inwoners
tellen, verspreid over 89 kernen.
Gemeentelijke opschaling 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 en identiteit
ligt primair in de onderscheiden kernen zelf.
De huidige gemeenten hebben elk afzonderlijk veel ervaring opgedaan met een goed
functionerend en gewaardeerd wijken- en dorpenbeleid, gericht op behoud van de
leefbaarheid en verbondenheid. Wij hebben er bij de gemeenten op aangedrongen de
verworvenheden van het bestaande kernenbeleid ten volle te benutten voor de vormgeving
van een kernenbeleid van de nieuw te vormen gemeente. Wij gaan er dan ook vanuit dat een
dergelijk beleid van de nieuw te vormen gemeente tijdig wordt voorbereid ten behoeve van
uiteindelijke besluitvorming door het nieuw te kiezen gemeentebestuur. Wij stellen vast dat
voor elk van de nieuwe gemeentelijke constellaties in het herindelingsadvies een toekomst
visie is opgenomen, waarin de gemeenten aangeven op welke wijze zij vanaf 2018 het beleid
willen vormgeven om ook in de nieuwe situatie een voor de burgers nabij bestuur te kunnen
blijven.

Al met al delen wij onverkort de conclusie van de gemeenten dat de drie respectievelijke
herindelingen de mogelijkheden van de nieuwe gemeentebesturen versterkt om de opgaven
en wenselijke ontwikkelingen vanuit een integrale visie op het gehele samenhangende
gebied van de nieuwe gemeenten aan te sturen. De voorgenomen samenvoeging en de
onderscheiden gebiedstoedelingen van(uit) Leeuwarderadeel en Littenseradiel hebben een
profielversterkende uitwerking op de nieuwe c.q. ontvangende gemeente(n). Daarnaast
verwachten wij dat de gemeenten, op basis van de goede ervaringen in de huidige situaties,
adequaat beleid ten uitvoer zullen brengen om de maatschappelijke betrokkenheid door een
doordacht en actief wijken-, dorps- en kernenbeleid te behouden. Wij stellen vast dat in de
beoogde gemeentelijke constellaties de interne samenhang als zeer groot, en het te voeren
beleid ten dienste van en met de lokale gemeenschappen als zeer adequaat zijn te
kwalificeren.
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3. 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. In het belang van de inwoners en de lokale gemeenschappen dient een nieuwe
danwel nieuw te vormen gemeente te beschikken over voldoende bestuurskracht. In
essentie kan worden gesteld dat een gemeente bestuurskrachtig is als zij in staat is haar
maatschappelijke opgaven op te pakken en wettelijke taken en eigen ambities adequaat uit
te voeren, waarbij recht wordt gedaan aan de maatschappelijke omgeving. Hierdoor kunnen
gemeenten kwalitatief goed bestuur bieden en goede dienstverlening leveren die voldoet aan •

de eisen van deze tijd, zonder daarbij overmatig (beleidsrijke) taken te moeten onderbrengen
in samenwerkingsverbanden, die het vaak moeten stellen zonder adequate besturings
filosofie en bijbehorend passend opdrachtgeverschap.

De gemeenten zijn van oordeel dat de voorgenomen herindelingen een adequate respons
bieden op het toenemende aantal taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden dat bij
de lokale overheid wordt belegd. Op deze wijze kunnen de gemeenten op passende wijze
eigenstandig sturing geven aan de complexe maatschappelijke vraagstukken die nu en in
de toekomst aan de orde zijn.

De gemeenten beschrijven in het herindelingsadvies op welke wijze de respectievelijke
herindelingen bijdragen aan het (verder) versterken van de bestuurskracht, waaronder ook
een vergroting van de slag- en ontwikkelingskracht jegens medeoverheden, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.

De voorgenomen samenvoeging van de Waadhoeke-gemeenten biedt naar ons oordeel
de randvoorwaarden om de door de gemeenten zelf gesignaleerde organisatorische
kwetsbaarheden het hoofd te bieden. De beoogde omvang van de nieuwe gemeente (46.500
inwoners) stelt haar in staat om voldoende gespecialiseerd personeel aan zich te binden
ter bevordering van de continuïteit in de beleidsvoorbereiding en uitvoering. Dit stelt de
gemeente in staat het leeuwendeel van haar taken in eigen beheer uit te voeren.
Tegelijkertijd maakt deze schaalsprong het mogelijk de gewenste bestuurlijke kwaliteit te
borgen.

De gemeenten Leeuwarden en Sûdwest-Fryslân zijn betrokken bij deze herindelings
procedure, niet omdat zij zelf bestuurskrachtproblemen ondervinden, maar vanwege de
omstandigheid dat zij een essentieel onderdeel vormen voor de bestuurlijk-organisatorische
oplossing in regionaal verband. Bij het beoordelen van de inhoudelijke noodzaak van de
voorgenomen herindelingen dient te worden gerefereerd aan de bijzondere ontstaans
geschiedenis en inrichting van dit herindelingsproces, ten aanzien van de besluitvorming
in Leeuwarderadeel en Littenseradiel, die ertoe strekte dat hun bestuurlijke zelfstandigheid,
zeker op termijn, niet in het belang was van hun inwoners. Naar aanleiding hiervan was een
logische gebiedstoedeling op grond van nodale samenhang aan de orde. De vier betrokken
gemeenten (Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel en Sûdwest-Fryslân) hebben
in eendrachtigheid tot het voorliggende herindelingsvoorstel gekozen. Daarbij is bewust
geopteerd voor toepassing van de herindelingsvariant van lichte samenvoeging’, waarbij
de gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel worden opgeheven en de gemeenten
Leeuwarden en Sûdwest-Fryslân als ontvangende gemeenten blijven bestaan. Een reguliere
samenvoeging zou beteken dat ook beide laatstgenoemde gemeenten zouden worden
opgeheven, met alle administratieve lasten en kosten die daaraan zijn verbonden. Deze
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ingrijpende gevolgen staan niet in verhouding tot de omvang van deze beide herindelingen.
Beide voorstellen tot lichte samenvoeging, en het doorlopen traject om tot deze voorstellen
te komen, voldoen in onze ogen in alle aspecten aan de procesvereisten zoals gesteld in uw
brief d.d. 30 juni 2015, inhoudende een aanvulling op het vigerende Beleidskader, te weten:
er is overeenstemming tussen de betrokken gemeenten over de toepassing van de
herindelingsmodaliteit van lichte samenvoeging’ en er zijn afspraken gemaakt over
de rechtspositie van het overgaande personeel vanuit de op te heffen gemeenten
Leeuwarderadeel en Littenseradiel. Als werkgevers achten de betreffende op te heffen
gemeenten het essentieel dat de rechts- en arbeidsmarktpositie van hun personeel goed
geborgd is. Hiertoe zijn reeds eind 2015 afspraken opgesteld in een Convenant P&O, dat
door de colleges van de zeven gemeenten is vastgesteld. Eveneens werken de gemeenten •
met een zogeheten ‘open arbeidsmarkt’, waarbij in geval van vacatures medewerkers van
de herindelingspartners voorrang krijgen. Er is inmiddels een sociaal statuut afgesloten voor
de zeven gemeenten. Naar ons oordeel geven de gemeenten hiermee op passende wijze
uitvoering aan het borgen van de rechtspositie van het personeel.

De effectuering van de drie beoogde herindelingen leidt, mede gelet op de gebiedseigen

_____

kenmerken, in onze ogen tot een optimale match tussen de te vormen bestuurlijke
constellatie en de bovenlokale opgavenprofielen, zonder daarbij in bijzondere mate
afhankelijk te zijn van samenwerkingsverbanden (binnen welke het lastig is om voldoende
regie te kunnen voeren). De beoogde omvang van de nieuwe gemeenten maakt het mogelijk
de gewenste bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit te borgen.
Wij achten de gemeenten daarmee in staat om 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.

Ten aanzien van het financieel perspectief van de gemeenten verwijzen wij u naar de
separate paragraaf verderop in deze zienswijze.

4. Evenwichtige regionale verhoudingen
In een voorstel tot herindeling moet worden aangegeven wat de voorziene effecten van de
voorgenomen fusie zijn voor de samenhang en het evenwicht in de regio. Tevens dient met
een nagestreefde herindeling te worden voorkomen dat er zogeheten ‘restproblematiek’
ontstaat, zodat omliggende gemeenten niet ongunstig worden beïnvloed in hun bestuurlijke
toekomstperspectief. Dit geldt eens te meer in geval van een opsplitsing van een bestaande
gemeente en de daaruit voortvloeiende gebiedsverdeling, aangezien in een dergelijk geval
bij uitstek rekening gehouden kan worden met een optimale aansluiting van de nieuwe
grenzen aan de maatschappelijke opgaven die in de regio spelen. In het herindelingsadvies
wordt hierop uitgebreid ingegaan, waaronder bij de beschrijving van de motieven en
achtergronden van de voorgestelde herindelingen.

Het Beleidskader stelt dat de provincie een bovenlokale verantwoordelijkheid heeft die
uitstijgt boven de belangen van afzonderlijke gemeenten. Vanuit deze verantwoordelijkheid
hebben wij de mate van regionale samenhang en evenwicht beoordeeld, zowel op inhoud
als op procesgang. Conform de richtlijnen die daarvoor gelden hebben de gemeenten het
vastgestelde herindelingsontwerp toegezonden aan alle buurgemeenten. Eveneens zijn deze
gemeenten uitgenodigd voor nader overleg. Wij stellen vast dat geen enkele buurgemeente -

waaronder Harlingen - een zienswijze heeft ingediend, hetgeen een duidelijke indicator is
voor de perceptie dat de voorgenomen herindelingen hun positie niet nadelig beïnvloedt.
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In Fryslân zijn door de geëffectueerde herindelingen in 2011 en 2014 reeds stappen gezet
in de wenselijk geachte opschaling van het lokaal bestuur. De voorgestelde herindelingen
sluiten aan bij deze trend van gerichte gemeentelijke schaalvergroting. 1 1
De adviesrapportage van de door ons ingestelde Commissie van Wijzen heeft in het
bijzonder ook betrekking op het toetsingscriterium ‘evenwichtige regionale verhoudingen’.
Immers, uit het herindelingsadvies moet blijken hoe de voorgenomen herindelingen passen

_____

binnen de bredere provinciale context die geschetst wordt in het advies van de Commissie,
en de door ons ingenomen standpuntbepaling op basis hiervan. Het is hierbij voor ons van
belang dat de voorgenomen herindelingsconstellaties, naast een voldoende mate van
logische interne samenhang, ook tegemoetkomen aan een bestendiging van de regionale
samenhang, die overeenstemt met de maatschappelijke realiteit. •
De positie van zowel Leeuwarden als Sûdwest-Fryslân in de regio wordt door de beoogde
herindelingen verder bevestigd. Het samenvoegen van het omliggende gebied met beide
centrumkernen dragen bij aan zowel het versterken van de positie als provinciehoofdstad
c.q. regionaal centrum als aan de verbinding met de omliggende landelijke gemeenten.
Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel geven in het herindelingsadvies aan dat de
vorming van de gemeente Waadhoeke de verhouding met Harlingen ongewijzigd laat
ten aanzien van de huidige samenwerking. Waar regionale opgaven erom vragen zal de
samenwerking tussen Waadhoeke en Harlingen worden gezocht en zo nodig geïntensiveerd.
Daarbij geldt dat de zeifgekozen bestendiging van de zelfstandigheid van Harlingen hiervoor
voor Waadhoeke geenszins een belemmering vormt, waarop wij hieronder bij de onderdelen
‘Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden’ en ‘Restproblematiek’ nader ingaan.
Het samenstel aan voorgenomen herindelingen komen in zeer ruime mate tegemoet aan
het nodaliteitsbeginsel dat wij zelf als leidraad hanteren bij de beoordeling van voorgestelde
nieuwe lokaal-bestuurlijke indelingen. De voorgestelde nieuwe indeling van het gebied
draagt bij aan een integrale bestuurlijke benadering van de voor het gebied majeure
opgaven.

In het herindelingsadvies constateren de gemeenten voorts dat de schaalvergroting in
belangrijke mate bijdraagt aan het vergroten van de wenselijk geachte grotere ambtelijke
en bestuurlijke slagkracht. De gemeenten verwachten dat er hiermee goede regionale
verhoudingen zullen ontstaan. Wij achten deze verwachting gerechtvaardigd, nu ook de
bestuurskracht van de regio kan toenemen, doordat door de vorming van deze robuuste
gemeenten het aantal gemeenten - en daarmee het aantal samenwerkingspartners -

afneemt. Wij onderschrijven de verwachting dat de herindelingen zullen leiden tot
evenwichtige regionale bestuurlijke verhoudingen. De nieuwe gemeenten kennen elk een
schaal en positie in de regio die hun in staat stelt een adequate bijdrage te leveren aan het
oppakken van gemeentegrensoverschrijdende regionale opgaven.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
Als integrale bijlage 3 is bij het herindelingsadvies per gemeente een overzicht opgenomen
van de gemeenschappelijke regelingen waaraan zij thans deelneemt. In het herindelings
advies geven de gemeenten aan dat door de vorming van de voorgestelde constellaties
gemeenten van een zodanige schaal ontstaan, dat het overgrote deel van het gemeentelijke
takenpakket in eigen beheer zal kunnen worden uitgevoerd. Wij delen de opvatting van de
gemeenten dat dit uit oogpunt van democratische legitimiteit en beheersbaarheid ook
nagestreefd zou moeten worden, en waarbij excessieve ‘bestuurlijke drukte’ kan worden
teruggebracht. Daar waar participatie in een dergelijk samenwerkingsverband in termen van
een maatschappelijke of gebiedsgerichte/regionale meerwaarde en/of tot evidente efficiency
voordelen leidt, sluiten de (nieuwe) gemeenten deelname aan dergelijke verbanden als
hulpstructuur echter uiteraard niet op voorhand uit. Daarbij kan worden gewezen op
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bestaande (al dan niet verplichte) samenwerking op het terrein van onder andere sociale
zaken, VTH-taken ten aanzien van het milieu, veiligheid en woningbouw (Waadhoeke),
Stadsregionaal, shared-service center lOT-dienstverlening vanuit Leeuwarden als centrum-
gemeente (Leeuwarden) en ICT, recreatie, afvalverwijdering en welstandszorg (Sûdwest
Fryslân). In dit verband is het gepast een nadere toelichting te geven op de Inter
gemeentelijke Sociale Dienst Noordwest-Fryslân; dit betreft een gemeenschappelijke

_____

regeling waarin naast de gemeenten Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel ook
Harlingen, Leeuwarderadeel, Terschelling en Vlieland participeren. 1)
In Waadhoeke-verband is een discussie ontstaan over het vraagstuk of de nieuwe gemeente
na herindeling een eigenstandige sociale dienst zou moeten hebben. Diverse raadsfracties in
die gemeenten hebben daarop ingezet. Aangezien Leeuwarderadeel gaat herindelen met •

Leeuwarden zal die gemeenten uit de regeling treden. Voorjaar 2016 hebben de raden van
Franekeradeel, het Bildt en Menameradiel in eensluidende raadsbesluiten het advies aan de
nieuw te vormen gemeente Waadhoeke uitgesproken om het sociaal domein per 1 januari
2020 onder directe gemeentelijke sturing te brengen door het te plaatsen in de (dan eigen)
gemeentelijke organisatie. Harlingen, Vlieland en Terschelling zouden dan diensten kunnen
inkopen bij Waadhoeke. Deze termijn geeft alle betrokken gemeenten voldoende tijd om zich
voor te bereiden op de liquidatie van de regeling (danwel uittreding van Waadhoeke als de
overgebleven gemeenten de regeling in stand wensen te houden).

Restproblematiek
Wij zijn van oordeel dat voorkomen moet worden dat een herindelingsvoorstel leidt tot
zogeheten ‘restproblematiek’. Dat wil zeggen dat door de vorming van een nieuwe gemeente
(een) omliggende gemeente(n) niet onnodig in haar/hun ontwikkeling mag/mogen worden
belemmerd, waardoor het toekomstperspectief van deze gemeente(n) ongunstig wordt
beïnvloed.
Wij delen de opvatting van de betrokken gemeenten dat beide voorgenomen ‘lichte
samenvoegingen’ ertoe leiden dat de posities van Leeuwarden en SneeklBolsward als
hoofdstad c.q. centrumplaatsen verder worden versterkt.
Gelet op de voorliggende opsplitsing van Littenseradiel is het voortraject in die gemeente op
intensieve wijze op dorpsniveau met de inwoners ingericht, op basis waarvan een gedragen
gebiedsverdeling is ontstaan, waarbij op adequate wijze is voorkomen dat een gebiedsdeel
in bestuurlijke zin ontheemd zou raken.
Tevens zijn wij met de Waadhoeke-gemeenten van opvatting dat de voorgenomen
samenvoeging voor Harlingen geen onevenredig nadeel oplevert. Ten aanzien van de
bestaande samenwerking tussen Harlingen en Waadhoeke blijft de relatie vooralsnog
ongewijzigd. De Waadhoeke-gemeenten staan op het standpunt dat de nieuwe gemeente
zichzelf allerminst met de rug naar Harlingen zal plaatsen: vanzelfsprekend zullen
samenwerkingsinitiatieven die tot wederzijds voordeel strekken worden aangegaan. Voor
zover Harlingen op enig moment in de toekomst bestuurlijk-organisatorisch aansluiting zoekt
zal de nieuw te vormen gemeente Waadhoeke dat gesprek met een positieve grondhouding
tegemoet treden.

Wij concluderen dat de effectuering van de voorgestelde herindelingen bijdragen aan
evenwichtige regionale bestuurlijke verhoudingen, en voor de niet-participerende
buurgemeenten geen onevenredig nadeel in hun ontwikkelperspectief oplevert.
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5. Duurzaamheid
Met het samenstel aan voorgestelde herindelingen ontstaat een drietal robuuste gemeenten
die elk in staat geacht kunnen worden zowel het huidige als het toekomstige gemeentelijke 1 1
takenpakket goed te adresseren. De schaalomvang stelt het lokaal bestuur in het
desbetreffende gebied in staat om zowel bestuurlijk als ambtelijk een (verdere)
professionaliseringsslag te maken, waardoor een optimale dienstverlening tegen

_____

acceptabele kosten ook in de toekomst gewaarborgd kan worden. Wij zijn ervan overtuigd
dat de nieuwe gemeenten met deze herindelingen een voldoende schaalsprong maken, cl)
die het bevordert dat de lokale en regionale opgaven, de wettelijke taken en eigen ambities
adequaat kunnen worden uitgevoerd.

.
Hierbij tekenen we met nadruk aan dat de betrokkenheid van Leeuwarden en Sidwest
Fryslân bij deze herindelingen in geen geval is ingegeven door een onvoldoende intrinsieke
toekomstbestendigheid van deze beide bestaande gemeenten. Zij zijn betrokken bij deze
herindelingen als onderdeel van een logische gebiedsoplossing in dit deel van de provincie.

Met de Waadhoeke-gemeenten zijn wij van opvatting dat in dit deel van het herindelings
gebied aansluiting van Harlingen in beginsel zou bijdragen aan de meest duurzame
herindelingsvariant in regionaal perspectief. Zoals wij hierboven al hebben aangegeven
bestaat hiervoor in Harlingen evenwel geen enkel lokaal draagvlak, noch bestuurlijk noch
maatschappelijk. Samen met Franekeradeel, het Blidt en Menameradiel accepteren wij dit
standpunt van Harlingen als vaststaand feit. Hiermee is sprake van een situatie die in het
vigerende beleidskader wordt genoemd, namelijk het gegeven dat een gedragen regionale
oplossing niet mogelijk is, terwijl de Waadhoeke-gemeenten de urgente noodzaak voelen om
op zo kort mogelijke termijn tot opschaling van hun gemeenten te komen. Nadat Harlingen
zich heeft teruggetrokken uit de herindelingsvoorbereidingen is daar door Franekeradeel,
het Bildt en Menameradiel ook volop op ingezet. Wij komen in dit verband tot de slotsom
dat met de vorming van de gemeente Waadhoeke wordt voldaan aan de voorwaarden tot
relativering van het duurzaamheidscriterium ten faveure van het belang van het versterken
van de gemeentelijke bestuurskracht op korte termijn, waarbij de vorming van Waadhoeke
Harlingen geen onevenredig nadeel oplevert. De eigen keuze voor zelfstandigheid door
Harlingen brengt naar onze opvatting ook met zich mee dat dit de buurgemeenten niet
dient te belemmeren in hun behoefte tot opschaling. Zoals eerder al gesteld heeft Harlingen
ook geen zienswijze tegen het herindelingsontwerp ingediend.

Ten aanzien van de drie voorgestelde herindelingen verwachten wij dat de nieuwe
gemeenten qua schaal en het bijbehorende ontwikkelperspectief goed toegerust zullen
zijn voor een langere periode. Daarmee is het niet te verwachten dat de gemeenten binnen
afzienbare termijn bij nieuwe herindelingen betrokken zullen zijn vanuit de noodzaak dat
de nu voorgestelde schaalsprong niet toereikend zal blijken om hun taken naar behoren te
kunnen uitvoeren. Voor zover in de voorzienbare toekomst een wijziging van de gemeente
grenzen bij grenscorrectie aan de orde zou komen, stellen wij ons op het standpunt dat dit
geschiedt op basis van een evident draagvlak daartoe onder de betrokken gemeenten.
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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. Bij brief van 17 november 2015
zijn de betrokken gemeenten op de hoogte gesteld van de besluiten waarop het toezicht (1)
betrekking heeft en de daarbij behorende werkafspraken. Indien gemeenten uitgaven doen
(of inkomsten verlagen) vinden wij onderlinge afstemming van groot belang.

De gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en Harlingen hebben in 2013 door
middel van een herindelingsscan een onderzoek verricht naar het financiële perspectief van
de nieuw te vormen gemeente en de te verwachten ontwikkelingen. Nadat Harlingen heeft
besloten zich terug te trekken uit de herindelingsvoorbereidingen zijn de gegevens uit de
scan daarop aangepast, om zo een accuraat beeld te kunnen schetsen op de alsdan
nagestreefde constellatie.

Om een reëel beeld te krijgen van de financiële positie van de gemeenten Leeuwarden en
Leeuwarderadeel is er op verzoek van de gemeente Leeuwarden in 2014 een onderzoek
ingesteld naar de mogelijke financiële risico’s van deze gemeenten, waaronder het beheer
en onderhoud van kapitaalgoederen.

De financiële positie van de gemeenten is in het herindelingsadvies opgenomen. Uit het
jaarlijks onderzoek dat wij uitvoeren naar de financiële posities van de gemeenten blijkt,
dat er bij de betrokken gemeenten de laatste jaren steeds sprake is geweest van structureel
en reëel sluitende begrotingen. De gemeenten hebben voor het begrotingsjaar 2016 de
volgende begrotingsresultaten aangeboden.

Gemeente 2016 2017 2018 2019
Franekeradeel 182.000 -1- 53.000 -1- 385.000 -1- 468.000
het Bildt 35.152 15.960 45.781 98.302
Menameradiet 204.000 69.000 -/-13.000 11.000
Leeuwarderadeel 159.920 7.308 58.021 137.081
Littenseradiel 139.176 101.277 220.757 253.487
Leeuwarden 4.252.000 4.682.000 706.000 0
Siidwest-Fryslân 521.000 781.000 3.505.000 4.296.000

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat alle betrokken gemeenten in het jaar 2016 een
structureel en reëel sluitende begroting hebben aangeboden. Hoewel vanwege de
economische ontwikkelingen op voorhand nog geen garantie kan worden gegeven over de
toekomstige financiële positie kan hieruit worden afgeleid dat dit een goede uitgangspositie
biedt voor de nieuwe gemeenten om tot een duurzaam gezond financieel beleid te komen.

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 herind&ing over twee of meer gemeenten wordt gesplitst. Deze opsplitsing
doet zich voor bij de gemeente Littenseradiel, die wordt opgesplitst met gebiedstoedelingen
aan de gemeenten Sûdwest-Fryslân, Leeuwarden en Waadhoeke. Door de provincie zijn
hieromtrent beleidsregels opgesteld, waarvan de gemeenten bij separate brief van
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17 november 2015 op de hoogte zijn gesteld. 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, danwel tot een onredelijke en/of onbillijke 1 1
uitkomst leiden. Onderdeel van deze afspraken tussen de betrokken gemeenten betreffen
specifiek ook de financiële ontvlechting. Daarover zijn de gemeenten in een bestuurs
overeenkomst d.d. 24 november 2014 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: Sidwest-Fryslân

51%, Leeuwarden 32% en Waadhoeke 17%.

De positie van de Friese en Bildtse taal
Wij stellen vast dat de betrokken gemeenten in het herindelingsadvies aangeven welke
ambities aangaande het taalbeleid zij in de nieuwe situatie willen voeren met betrekking tot
het Fries en het Bildts. Wij vinden het van groot belang dat de gemeenten adequaat beleid
voeren ten aanzien van de effecten van de herindelingen op de positie van het Fries en het
Bildts.

Fries taalbeleid
In de ‘Bestuursafspraak Friese taal en cultuur 201 3-2018’ zijn het Rijk en de provincie
Fryslân overeengekomen dat in het geval van gemeentelijke herindelingen er, in
samenspraak met de betrokken partijen, afspraken gemaakt zullen worden over de
bescherming van de positie van de Friese taal in de nieuwe gemeenten. Dat als uitwerking
van 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 “Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale
minderheden”. Daarin wordt gesteld dat nieuwe bestuurlijke indelingen het bestaande niveau
van taalrechten voor inwoners van een deelnemende gemeente niet mag verminderen
(Handvest artikel 7, lid ib en Kaderverdrag artikel 5). Daarnaast wordt in het eerste artikel
van het Handvest ook genoemd dat het gebruik van de taal in het openbare en particuliere
leven aangemoedigd moet worden.

Op basis van de meest recente cijfers in de Friese Taalatlas 2015 over de positie en het
gebruik van het Fries (als spreek-, schrijf-, lees- en moedertaal, maar ook met betrekking
tot de overdracht naar de volgende generaties), blijkt dat de positie van het Fries in de
betrokken gemeenten zeer sterk is. Daarbij zijn er wel onderlinge verschillen aan te wijzen,
waarbij over het algemeen Leeuwarden als verstedelijkt gebied minder hoog scoort en de
omliggende gemeenten als (zeer) sterk Friestalig aan te merken zijn. Het is in het kader
van deze herindeling van groot belang om erop te wijzen dat de positie van het Fries in
de gemeente Littenseradiel bijzonder diep geworteld is, wellicht het meest van de gehele
provincie. Het feit dat juist die gemeente zal worden verdeeld onder drie gemeenten
(Leeuwarden, Sidwest-Fryslân en Waadhoeke) maakt dat er bij die gemeenten een grote
verantwoordelijkheid rust daar waar het gaat om de borging van het Fries, maar zeker om
de bevordering daarvan in de nieuwe gemeente. Het is immers een groot risico dat de
vanzelfsprekende positie en Friestalige ‘dynamiek’ tot stilstand komt in de nieuwe
gemeenten. Dat geldt voor elke nieuwe gemeente, omdat de ervaring bij de nieuwe
gemeenten die sinds 2011 in de provincie ontstaan zijn intussen leert dat het Fries taalbeleid
in het algemeen niet automatisch de hoogste prioriteit heeft bij diezelfde gemeenten. De
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gemeenten moeten er daarom op worden gevergd dat de huidige voornemens ten aanzien
van het taalbeleid ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en ook in de toekomst met ambitie miiil
geformuleerd moeten blijven worden. Dit temeer omdat de beleidsaansturing ten aanzien
van de behartiging van het taalbeleid in de nieuwe situaties vanuit de verstedelijkte
centrumkernen tot stand zal komen. Naar onze overtuiging is dit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle betrokken overheidspartijen. Van belang is ook dat sinds 2014

_____

de Wet gebruik Friese taal van kracht is en dat die wet voorziet in rechten en plichten van
burgers en bestuursorganen daar waar het de Friese taal betreft. De nieuwe gemeenten
moeten zich daar bewust van zijn en rekening houden met een aanscherping van hun
voorzieningen en taalbeleid vanwege de wijzigingen in hun verzorgingsgebied.
Daarom willen wij graag met de huidige gemeenten en het Rijk een adequate invulling • r1
geven aan de afspraak zoals die omschreven staat in de Bestuursafspraak. Daarbij heeft de
provincie een integrale bestuurlijke overeenkomst Fries taalbeleid voor ogen, zoals wij die
eerder in 2010 en 2013 hebben gesloten. Daarbij is het wel zaak om de ervaringen van de
afgelopen jaren en de Wet gebruik Friese taal nadrukkelijk te betrekken bij de inhoud van de
afspraken. Het doet ons deugd dat de gemeenten die betrokken zijn bij de totstandkoming
van Waadhoeke, in hun harmoniseringstraject het Friese taalbeleid een prominente plaats

_____

geven en dat wij daar als provincie bij betrokken worden. Ook voor de gemeenten
Leeuwarden en Sûdwest-Fryslân geldt dat het Fries taalbeleid zowel in het harmonisatie
traject, als vanaf 2018 gebaseerd moet zijn op ambitie en bevordering zoals het Europees
Handvest aangeeft.

Erkenning van de Blldtse taal onder Deel II van het Europees Handvest
Ten aanzien van de gemeente Waadhoeke is er sprake van een nog pluriformere taalsituatie
vanwege de Bildtse taal, als identiteitsdrager van het ‘Bildts Aigene’, zoals die sinds meer
dan 500 jaar in de betrokken gemeente het Bildt bestaat. Voor meer dan 50% van de huidige
inwoners van de gemeente het Bildt is de Bildtse taal hun eerste taal: 6.000 van de 11.000
inwoners spreken en gebruiken immers dagelijks het Bildts. In de nieuwe gemeente
Waadhoeke van 46.500 inwoners zullen de verhoudingen totaal anders zijn. Zowel het
bestuur, als de politiek en de inwoners van het Bildt hebben duidelijk aangegeven dat zij op
dit punt voldoende waarborgen worden ingebouwd teneinde de zorgen over de gevolgen van
de herindeling voor de positie van het Bildts in de nieuw te vormen gemeente weg te nemen.
Dat heeft er dan ook toe geleid dat de gemeente het Bildt een stevig onderbouwde aanvraag
bij het Rijk heeft ingediend om het Bildts te erkennen onder Deel II van het Europees
Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Die aanvraag heeft de provincie
van harte ondersteund en onze steunverklaring maakt onderdeel uit van het totaalpakket
van de erkenningsaanvraag. Gezien het feit dat die erkenningsaanvraag een direct gevolg is
van de herindeling, vinden wij het van groot belang dat diezelfde erkenningsaanvraag ook
onderdeel uitmaakt van deze arhi-procedure. Daarom sturen wij u onze steunverklaring nu
nogmaals als bijlage mee. Wij benadrukken daarbij, zoals ook in die aanvraag beschreven
wordt, dat het gaat om erkenning onder Deel II en dat zowel de gemeente als de provincie
niet streven naar een (uiteindelijke) erkenning van het Bildts onder Deel III. In het kader van
deze zienswijze verzoeken wij u om deze aanvraag te honoreren, waarmee voorkomen
wordt dat een bestuurlijke opschaling negatieve gevolgen heeft voor het Bildts als
eeuwenoude en historisch gegroeide regionale taal in het noordwesten van Fryslân.
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Tot besluit
Hierboven hebben wij het Herindelingsadvies Gemeenten Franekeradeel, het Blldt,
Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradie! en Sidwest-FîysIân
beoordeeld aan de hand van de daarvoor geldende toetsingscriteria - in hun onderlinge
samenhang - en hebben wij een oordeel gevormd over de kwaliteit van de doorlopen
arhi-procedure.
Op grond van deze afweging verzoeken wij u om op basis van dit herindelingsadvies - met
inbegrip van het daarin voorgestelde grensbeloop - en onze zienswijze hierop, een voorstel
van wet in voorbereiding te nemen, dat erop is gericht de voorgenomen herindelingen met de
per 1 januari 2018 te effectueren. Met nadruk wijzen wij in dat verband op het belang van
instemming met de toepassing van de twee zogeheten ‘lichte samenvoegingen’, aangezien
naar onze overtuiging en die van de betrokken gemeenten op passende wijze wordt voldaan
aan de daaraan gestelde procedurele voorwaarden.
Wij gaan ervan uit dat u een spoedige behandeling van het wetsvoorstel zult bevorderen.

Als bijlagen bij deze brief zijn toegevoegd:
- Herindelingsadvies Gemeenten Franekeradeel, het Blldt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel,

Littensera die!, Menameradiel en S(idwest-F,yslân (inclusief integrale bijlagen);
- een zevental getekende raadsbesluiten tot vaststelling van het herindelingsadvies d.d. 21

april 2016;
- Reactienota zienswijzen d.d. 26 februari 2016;
- notitie Toelichting nieuwe grenzen Littenseradie!d.d. 17 maart 2016;
- afschrift GS-brief met steunverklaring erkenningsaanvraag Bildtse taal d.d. 18 februari

2016.

l.a.a.:
- de raden van de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden,

Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Stidwest-Fryslân
(door tussenkomst van de colleges van Burgemeester en Wethouders)

- Provinciale Staten van Fryslân
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