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[LOGO]  Den Haag, 26 september 1997    
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges 

van Staat  
 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25234 Wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet 

(Wijziging procedure bepalingen) 
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 23 september 1997 
aangenomen. De fracties SP, CD, CDA, GPV, SGP, RPF en Hendriks stemden tegen. 
 
 

Art I ond A 
7 → 14 (Hoekema cs) 
Dit amendement heeft betrekking op grenscorrecties bij gemeentelijke herindelingen. Het 
wetsvoorstel stelt dat wanneer bij geen van de betrokken gemeenten het inwonertal met meer dan 
10% verandert, de betreffende herindeling dan aan de betrokken provincie(s) kan worden 
overgelaten. De indieners zijn van mening dat er vertrouwen mag bestaan dat ook herindelingen 
waarbij dit percentage maximaal 15% bedraagt, aan provincies kunnen worden overgelaten. 
Aangenomen. Voor: GL PvdA D66 VVD GN AOV U55+ 
 
9 (Remkes cs) 
Vanuit democratische overwegingen is het wenselijk provinciale staten in besluitvormende zin 
verantwoordelijk te laten zijn voor het uitbrengen van herindelingsadviezen in het kader van de wet 
ARHI. 
Aangezien besluitvorming door provinciale staten geschiedt op basis van een voorstel van 
gedeputeerde staten wordt de termijn waarbinnen een herindelingsadvies moet worden vastgesteld 
verlengd naar vier maanden. 
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
8 → 13 (De Cloe cs) 
Om de voortgang van herindelingsvoorstellen voortvarend te laten plaatsvinden is het gewenst dat de 
minister binnen vier maanden na ontvangst van het herindelingsadvies een voorstel voor een 
herindelingsregeling aan de ministerraad zendt.  
Aangenomen met algemene stemmen. 
 
 

Art I ond A 
11 (Van der Hoeven) 
Dit amendement strekt ertoe om het herindelingsadvies van de provincie te laten neerslaan in één 
advies en dus niet meerdere herindelingsalternatieven. Een eenduidig advies komt de duidelijkheid 
immers ten goede en accentueert de zwaarwegende adviesrol die de provincie in het kader van de 
gemeentelijke herindeling heeft. 
Verworpen. Voor: CDA GL SP AOV 
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12 (Van der Hoeven ea) 
Dit amendement is erop gericht om de ministeriële bevoegdheid - om zelf initiatief te nemen tot 
gemeentelijk herindeling cq. zelf voorbereidingen terzake ter hand te nemen - enigszins te 
clausuleren.  
Verworpen. Voor: GL GPV SGP RPF SP CDA GN AOV U55+ 
 
10 → 17 (Schutte) 
Gelet op het primaat van de wetgever bij wijziging van de gemeentelijke indeling is het een juiste 
benadering gedeputeerde staten een adviesbevoegdheid toe te kennen ter zake van gemeentelijke 
herindelingen. 
Ingetrokken. 
 
 


