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Geacht college,

Hierbij ontvangt u een afschrift van mijn reactie van 8 september 2017 op het 
herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Landgraaf en Heerlen 
dat door provinciale staten van Limburg is vastgesteld en op 7 juli 2017 door mij 
is ontvangen.

Het door gedeputeerde staten (GS) gevoerde proces en de ínhoud van het 
herindelingsadvies zijn voor mij aanleiding om GS te verzoeken op een aantal 
punten nadere argumentatie aan te leveren voor deze herindeling. Ik acht dit van 
belang om, vanuit mijn wettelijke taak en verantwoordelijkheid, tot een goede 
beoordeling te kunnen komen van het herindelingsadvies. Dit vergt onder meer 
nadere informatie over de lokale en regionale politiek-bestuurlijke context 
waarbinnen het herindelingsadvies tot stand is gekomen

Ik wijs u graag op mijn overwegingen en vragen in bijgaande brief aan 
gedeputeerde staten van de provincie Limburg.

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk
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Geacht college,

Op 7 juli is het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Landgraaf 
en Heerlen door provinciale staten van Limburg vastgesteld. Nog dezelfde dag 
heb ik dit herindelingsadvies, inclusief bijlagen, van u ontvangen. In de 
aanbiedingsbrief verzoekt u mij om op basis van het herindelingsadvies een 
voorstel voor een herindelingsregeling aan de ministerraad voor te leggen, opdat 
de voorgestelde herindeling op 1 januari 2019 in kan gaan.

Uit het herindelingsadvies en uit de door mijn ministerie gevoerde gesprekken 
blijkt dat in de regio Parkstad Limburg al ruim vijftien jaar wordt gesproken over 
regionale samenwerking en de noodzaak tot het versterken van de bestuurkracht. 
Vanwege de geschiedenis en de vele gestrande pogingen tot het versterken van 
de bestuurskracht, waardeer ik uw initiatief om de regie te nemen in het 
herindelingsproces en een open overleg te starten volgens artikel 8 van de Wet 
algemene regels herindeling (Wet arhi).

Zoals staat opgenomen in het Beleidskader gemeentelijke herindeling (2013) 
worden herindelingsadviezen getoetst aan de criteria draagvlak, interne 
samenhang, bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen en 
duurzaamheid, alsmede aan de procedurele voorschriften van de Wet arhi.
Daarbij dient een afweging gemaakt te worden op basis van de lokale en 
regionale omstandigheden, ontwikkelingen en context. Bij een positieve 
beoordeling van een herindelingsadvies wordt een wetsvoorstel in procedure 
gebracht.

Het door u gevoerde proces en de Ínhoud van het herindelingsadvies van 7 juli 
2017 roepen een aantal vragen waarop ik graag op korte termijn van u een 
reactie ontvang. Ik acht een aanvullende argumentatie op deze vragen van 
belang om, vanuit mijn wettelijke taak en verantwoordelijkheid, tot een goede 
beoordeling te kunnen komen. Dit vergt onder meer nadere informatie over de 
lokale en regionale politiek-bestuurlijke context waarbinnen het 
herindelingsadvies tot stand is gekomen.
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Ten aanzien van het criterium draagvlak constateer ik dat de gemeente Landgraaf 
de voorgestelde herindeling met de gemeente Heerlen niet steunt. Juist in die 
gevallen waarin een herindeling niet (geheel) van onderop tot stand komt, is het 
van belang dat de vastgestelde procedures zorgvuldig worden gevolgd. Bij het 
door uw college geïnitieerde open overleg is ingezet op een mogelijke herindeling 
per 1 januari 2019. Ik begrijp dat hierbij is uitgegaan van de datum in het eerder 
door de colleges van burgemeesters en wethouders van Landgraaf en Heerlen 
opgestelde herindelingsontwerp. Dit had tot gevolg dat weinig tijd beschikbaar 
was voor het voeren van het overleg, namelijk van 24 januari tot 21 maart 2017 
(de vaststelling van het herindelingsontwerp). Deze periode viel voor een groot 
deel samen met de periode dat de gemeente Landgraaf geen volwaardig college 
had, namelijk van 20 januari tot 6 maart 2017.

Vanwege de korte tijdsspanne en het vallen van het college van Landgraaf lijkt de 
zorgvuldigheid van het herindelingsproces onder druk te zijn gekomen. De 
rechtbank Limburg heeft hierover zorgen geuít.1

* Tegen deze achtergrond verneem ik graag van uw college een nadere 
toelichting op het karakter van het overleg.

In relatie hiermee heb ik de volgende aanvullende vragen:

« Graag verneem ik waarom de herindeling tussen Heerlen en Landgraaf 
dermate urgent is dat zij per 1 januari 2019 doorgang zou moeten vinden.

« Welke voor- en nadelen ziet u bij de genoemde optie gericht op 1 januari 
2020 en kunt u daarbij nader ingaan op de gevolgen voor de betrokken 
gemeenten en het herindelingsproces?

Tevens blijkt uit de stukken dat het overleg gericht op herindeling met de 
gemeenten Brunssum, Kerkrade, Voerendaal en Simpelveld na een afwijzende 
reactie van deze gemeenten is beëindigd, terwijl het voor de gemeente Landgraaf 
is voortgezet. Uit het herindelingsadvies blijkt niet duidelijk waarom het overleg 
met deze andere gemeenten is beëindigd en in welke opzichten de situatie in 
Brunssum en Kerkrade verschilt van die in Landgraaf. Deze vraag stel ik ook 
omdat provinciale staten bij amendement van 7 juli jl. in het herindelingsadvies 
hebben opgenomen dat op de door provinciale staten georganiseerde 
hoorzittingsavonden "nadrukkelijk naar voren is gebracht door insprekers, door 
zowel de voor- als tegenstanders van de herindeling van Landgraaf en Heerlen, 
dat er een herindeling zou moeten plaatsvinden van een grotere bestuurlijke 
schaal dan die van de gemeenten Landgraaf en Heerlen, waarbij het toevoegen 
van Brunssum het meest nadrukkelijk werd genoemd".

* Ik verzoek u derhalve nader in te gaan op uw keuze om het overleg te 
beëindigen voor Brunssum en Kerkrade en voort te zetten voor Landgraaf.

1 Rechtbank Limburg 5 juli 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:6452.
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Het voorgaande is ook van belang voor de beoordeling van de duurzaamheid van 
de voorgestelde herindeling. Voorkomen dient te worden dat een nieuwe 
gemeente binnen afzienbare termijn wederom bij een herindeling betrokken 
wordt. Bij de beoordeling van het criterium duurzaamheid wordt niet alleen 
gekeken naar de levensvatbaarheid van de nieuwe gemeente, maar ook naar de 
positie en het functioneren van de gemeenten in haar directe omgeving. De 
gemeente Brunssum heeft per brief van 7 maart jl. aangegeven dat zij een 
herindeling niet wenselijk acht, maar constateert ook dat het 
ambtenarenapparaat kwetsbaar blijft en dat er geen garanties zijn dat de 
financiële positie van de gemeente onveranderd positief blijft.

* Acht uw college de gemeenten Brunssum en Kerkrade op (middel)lange 
termijn in staat om, in de context van veranderende sociaal-economische 
en maatschappelijke opgaven en gemeentelijke taakuitbreiding, 
zelfstandig hun taken en ambities waar te maken?

« Hoe ziet uw college de toekomst van de gemeenten in de regio Parkstad 
Limburg op korte, middellange en lange termijn?

Voorts wordt bij de beoordeling van een herindelingsadvies vanuit het brede 
perspectief van evenwichtige regionale verhoudingen bekeken hoe de nieuwe 
gemeente zich verhoudt tot de andere gemeenten in de regio en wat de 
herindeling betekent voor de samenwerkingsrelaties die gemeenten onderling 
onderhouden. Uit de gevoerde gesprekken en het herindelingsadvies blijkt dat uw 
college hecht aan het versterken van de centrumfunctie van de gemeente Heerlen 
in de regio Parkstad Limburg. Een samenvoeging van Heerlen en Landgraaf 
draagt hieraan in uw ogen bij. Ook dit vraagt nadere toelichting.

« Kunt u nader ingaan op het gewenste effect, de onderbouwing daarvan en 
de urgentie van het samenvoegen van Heerlen en Landgraaf voor de 
centrumpositie van de nieuw te vormen gemeente in de regio?

« Tevens zou ik u willen vragen waarom niet is gekozen voor een
samenvoeging van Landgraaf, Heerlen en ten minste Brunssum, die de 
centrumfunctie van Heerlen eveneens zou kunnen versterken.

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 28 september uw reactie.
Mocht dit tijdschema tot problemen leiden, dan verneem ik dat graag tijdig. Een 
afschrift van deze brief zal worden verzonden aan de colleges van burgemeester 
en wethouders van de gemeenten Heerlen, Landgraaf, Brunssum en Kerkrade.

DGBW
directie Bestuur en Financiën

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. R.H.A. Plasterk
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