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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Ons besluit tot het opstellen van een herindelingsontwerp tot samenvoeging van
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Aanleiding
Graag informeren wij uw Staten over het herindelingsproces van gemeente
Nuenen. In juli 2017 hebben wij besloten om het proces van bestuurlijke
herindeling over te nemen, dit met het oog op het gewenste tempo en de
gewenste kwaliteit van dit proces. Wij hebben uw Staten onder andere
geïnformeerd met een statenmededeling, via een informatiebijeenkomst op 22
september jl., en een presentatie over de herindelingsprocedure.
Deze herindelingsprocedure startte 15 augustus met het wettelijk voorgeschreven
‘vooroverleg’. Dit overleg was erop gericht om samen met de gemeenten
Nuenen c.a., Son en Breugel en Eindhoven te verkennen of we als GS - in het
belang van de inwoners – tot een duurzame en veerkrachtige oplossing konden
komen in regionaal perspectief.
Op basis van deze overleggen, hebben wij een besluit genomen over de
fusiepartner van de gemeente Nuenen c.a., waarmee de fase van open overleg
is afgerond.

Bevoegdheid
Uw Staten zijn bevoegd te besluiten over het uiteindelijke herindelingsadvies, dat
aan de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden wordt.
GS zijn vanuit haar initiërende en beleidsvoorbereidende taken verantwoordelijk
voor de wijze waarop het proces van samenwerking en/of herindeling van het

lokale bestuur wordt vorm gegeven, inclusief het starten van een provinciale
Arhi-procedure en het vaststellen van een herindelingsontwerp.
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Deze stap is erop gericht om in het belang van de inwoners van deze
gemeenten te komen tot een duurzame en bestuurskrachtige oplossing in
regionaal perspectief, die op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen.
In het -open overleg hebben wij door middel van gesprekken en onderzoeken
veel informatie verzameld die wij hebben betrokken bij onze afweging. In de
brief aan de gemeenten Nuenen, Eindhoven en Son en Breugel c.a. (bijlage 1)
kunt u lezen hoe wij tot de herindeling met Eindhoven zijn gekomen.
De nieuwe gemeente, die ontstaat door de fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven, is voldoende bestuurskrachtig om de gewenste en noodzakelijke
bestuurlijke slagkracht te ontwikkelen. Zij is als nieuwe gemeente in staat de
regionale opgaven op te pakken en kansen in het stedelijk gebied Eindhoven te
benutten.
Het maatschappelijk draagvlak in Nuenen c.a. is voldoende aanwezig voor een
fusie met Eindhoven. De nieuwe gemeente heeft ruim voldoende interne
samenhang, omdat haar grenzen goed aansluiten bij de ruimtelijk-economische
samenhang, alsook de maatschappelijke oriëntatie van de inwoners (‘daily
urban system’’). Ook is deze nieuwe gemeente een duurzame oplossing, omdat
wij geen indicaties hebben dat er bij omliggende gemeenten concrete wensen
bestaan of voornemens zijn om met Nuenen c.a. of Eindhoven te fuseren. Om
die reden is het niet aannemelijk dat de nieuwe gemeente binnen afzienbare tijd
betrokken wordt bij een nieuwe herindelingsdiscussie.
In het opstellen van het herindelingsontwerp, de vervolgstap in deze procedure,
zullen wij deze hoofdconclusies nader uitwerken. In het herindelingsontwerp
zullen wij de benodigde aandacht besteden aan het ondervangen van de
zorgpunten die in de fase van het open overleg naar voren zijn gekomen, te
weten identiteit van de kernen, nabijheid van bestuur en organisatie van de
zorg. Wij hechten er overigens aan, om onder provinciale regie, de
voorbereiding van het herindelingsontwerp zoveel mogelijk in samenspraak en
met medewerking van de betrokken gemeenten ter hand te nemen.
Consequenties
De belangrijkste consequentie van ons besluit is dat er een wettelijk traject wordt
ingezet dat is gericht op een bestuurlijke fusie tussen de gemeente Nuenen c.a.
en de gemeente Eindhoven.
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Uw Staten stellen het uiteindelijke herindelingsadvies vast. De afzonderlijke
stappen van ons college en uw Staten worden toegelicht onder ‘vervolg’.
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Communicatie
Zie bijgevoegd persbericht.
Vervolg
Het verdere verloop van het arhi-proces ziet er als volgt uit. Wij informeren u te
zijner tijd nader over de invulling van de besluitvormende rol die uw Staten in
deze arhi-procedure hebben.

Uiterlijk 15 mei 2018
Vaststellen herindelingsontwerp (GS)

15 mei – 15 oktober 2018
Indienen zienswijzen (eenieder: 8 weken, gemeenteraden: –wettelijk bepaald- 3
maanden) reactienota opstellen, aanpassen ontwerp en opstellen statenvoorstel

15 oktober – december 2018
Aanbieden statenvoorstel aan PS, gevolgd door een PS-besluit over het al dan
niet vaststellen van een herindelingsadvies.

Indien PS géén herindelingsadvies vaststellen: Arhi-procedure stopt en de
gemeente Nuenen c.a. blijft bestuurlijk zelfstandig.
Indien PS wél een herindelingsadvies vaststellen: verzending hiervan aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), waarna de
procedure naar verwachting conform onderstaande planning verder gaat.

Augustus - oktober 2019
Minister van BZK zendt advies naar Ministerraad en vervolgens naar de Raad
van State

Februari- mei 2020
Behandeling in de Tweede Kamer
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Bijlagen
1. Brief aan de gemeenten Nuenen c.a., Eindhoven en Son en Breugel
2. Persbericht
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer J.H.J.M. ten Doeschate, (073) 681 21 40,
jtdoeschate@brabant.nl, eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht van eenheid
Algemeen Directeur.
Opdrachtnemer: de heer R.M.J. Peusens, (073) 681 20 31,
rpeusens@brabant.nl, eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht van eenheid
Algemeen Directeur.
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