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Datum: 31 januari 2019
Betreft: Indienen burgerinitiatief "Met spoed een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en
Eindhoven en het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen"

Geachte leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Ondergetekenden verzoeken u, mede namens de ondertekenaars van het burgerinitiatief en andere
ondersteuners, het volgende onderwerp op de agenda van PS te plaatsen.
Wij willen dat het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 van Gedeputeerde Staten:
le vóór 1 maart 2019 in Provinciale Staten besproken wordt en
2e vervolgens dat er vóór 1 maart 2019 een besluit wordt genomen over verwerping van dit
herindelingsadvies.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 1 juli 2017 besloten een procedure te starten op
grond van artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi). Dit heeft geresulteerd in het
Herindelingsadvies van 2 oktober 2018.
Ingevolge de regels van dwingend recht van de Wet arhi dienden Provinciale Staten uiterlijk op 28
december 2018 een besluit te nemen over het Herindelingsadvies.
Tot op heden is een dergelijk besluit nog niet genomen.
Deze besluiteloosheid is onnodig, ongewenst en heeft nadelige gevolgen voor de burgers, diverse
instellingen/verenigingen als ook voor de gemeente. Het geeft veel onzekerheid.
De wetgever heeft bij de herziening van de Wet arhi, langdurige herindeľmgsprocessen ingekort door
korte, heldere termijnen dwingend voor te schrijven. Dit is niet voor niets gebeurd.
Voor deze herziening van de Wet arhi kwamen langdurige procedures met te veel beslismomenten
regelmatig voor. Een van de drie doelstellingen van de herziening, was de stappen van de arhi-procedure
te beperken en chronologisch te benoemen en deze aan vaste, dwingende termijnen te binden.
In de wet zijn geen sancties opgenomen wanneer termijnen overschreden worden. Maar dat betekent
nog niet dat het is toegestaan om termijnen ook daadwerkelijk te overschrijden!
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De initiatiefnemers zijn van oordeel dat de inwoners, de gemeente Nuenen c.a., het plaatselijk
bedrijfsleven, instellingen/verenigingen en andere betrokkenen recht hebben op duidelijkheid en dus op
besluitvorming op korte termijn.
De initiatiefnemers zijn mede van oordeel dat gelet op het ter zake gehouden referendum in de
gemeente Nuenen c.a., waarbij een opkomst van 56,940A van de kiesgerechtigde inwoners zich met
overgrote meerderheid van 77,76'Z, tegen de herindeling met de gemeente Eindhoven heeft
uitgesproken, het Herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verworpen dient te worden.
Het herindelingsadvies in de themabijeenkomsten van de Woordvoerders van 26 oktober 2018, 23
november 2018 en 7 december 2018 bij Provinciale Staten onvoldoende draagvlak leek te krijgen en dat
Gedeputeerde Staten zelf aangeven te twijfelen of er voldoende draagvlak in de 2e Kamer zal zijn. Als er
twijfel ontstaat over de haalbaarheid van het eigen voorstel, is het een zwak voorstel dat ingetrokken
zou moeten worden. Als het voorstel niet wordt ingetrokken, is het verwerpen daarvan zeker op zijn
plaats.
Tot slot
Het burgerinitiatiefvoorstel voldoet aan de vereisten, zoals vermeld in de Verordening Burgerinitiatief,
Het verzoek wordt ondersteund door ten minste 1000 initiatiefgerechtigden.
Gelet op de toelichting van de verordening, heeft lid 1 onder e van artikel 4 tot doel te voorkomen dat
zaken die recent nog in Provinciale Staten aan de orde zijn geweest opnieuw onderwerp van bespreking
worden.
Daar is in onderhavige geval geen sprake van.
Op 7 december is het Herindelingsadvies niet inhoudelijk behandeld en daardoor is er geen besluit
genomen over de vaststelling of verwerping van het voorstel.
Het onderhavige verzoek strekt er nu juist toe dat Provinciale Staten wel het herindelingsadvies
inhoudelijk beoordelen en een beslissing nemen over vaststelling of verwerping.
Het gaat hier over een eerste beraadslaging en eerste besluitvorming.
Wij vertrouwen er op dat Provinciale Staten spoedig (vóór 1-3-2019) conform het burgerinitiatiefvoorstel
het Herindelingsvoorstel d.d. 2 oktober 2018 op de agenda plaatsen en tot besluitvorming overgaan.
Met vriendelijke groet,

Gerda Hekker
en
Anne-Marie Staals,
Bestuursleden van Actiecomité Nuenen Zelfstandig en
Initiatiefnemers burgerinitiatief.
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Burgerinitiatief "Met spoed een besluit nemen over de herindeling van Nuenen c.a. en Eindhoven en het
herindelingsadvies van 2 oktober 2018 verwerpen"

Geachte leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Wij willen dat het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 van Gedeputeerde Staten vóór 1 maart 2019 in
Provinciale Staten besproken wordt en vervolgens dat dit herindelingsadvies dan wordt verworpen.
TOELICHTING
Wij, burgers van Nuenen c.a. en omgeving,
Constateren dat:
« Gedeputeerde Staten van Noord Brabant op 1 juli 2017 besloten hebben een procedure te starten
op grond van artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi).
« Gedeputeerde Staten op 2 oktober 2018 het herindelingsadvies bij Provinciale Staten hebben
ingediend.
» Ingevolge de regels van dwingend recht van de Wet arhi Provinciale Staten uiterlijk op 28 december
2018 een besluit hadden moeten nemen over het herindelingsadvies.
» Dat het herindelingsadvies in de themabijeenkomsten van de Woordvoerders van 26 oktober 2018,
23 november 2018 en 7 december 2018 bij Provinciale Staten onvoldoende draagvlak leek te krijgen.
» Dat Gedeputeerde Staten twijfelen aan de haalbaarheid van het herindelingsadvies als het in de 2e
Kamer ter behandeling zou worden aangeboden.
« Op verzoek van Gedeputeerde Staten het herindelingsadvies (daarom) niet op de agenda van
Provinciale Staten van 7 december 2018 is geplaatst.
« Dat de inwoners van Nuenen c.a. zich in een referendum met grote meerderheid heeft uitgesproken
tegen samenvoeging met Eindhoven. Opkomstpercentage 56,94%. Uitslag: 77,76^. tegen
samenvoeging.
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Verzoeken Provinciale Staten
het heríndeľmgsadvies vóór 1 maart 2019 op de agenda van Provinciale Staten te plaatsen en te
besluiten het herindelingsadvies van 2 oktober 2018 te verwerpen. Er is onvoldoende draagvlak,
termijnen zijn verstreken, Gedeputeerde Staten twijfelen zelfs aan de haalbaarheid van het eigen
voorstel. Langere besluiteloosheid tot maanden na de PS-verkiezingen is onnodig, ongewenst en heeft
nadelige gevolgen voor de burgers, diverse instellingen/verenigingen als ook voor de gemeente.
Namens de ondertekenaars van het burgerinitiatief,
Inititatiefnemer
Naam
:
Eerste voornaam en verdere voorletters:
Geboortedatum
:
Adres
:
Postcode
:
Woonplaats
:
Telefoon
:

Hekker
Geertje

Handtekening

Plaatsvervanger
Naam
: Staals-Scheepers
Eerste voornaam en verdere voorletters:
Anna Maria Catharina
Geboortedatum
:
Adres
:
Postcode
:
Woonplaats
:
Telefoon
:

Handtekening

Dit burgerinitiatiefvoorstel gaat vergezeld met een lijst met de namen, adressen, geboortedata en
handtekeningen van 1485 initiatiefgerechtigden (waarvan 1394 van inwoners van Nuenen c.a. en 91 van
inwoners uit andere brabantse gemeenten) die het voorstel ondersteunen.

2/2

