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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis der 

Koningin 

 

 datum 21 april 2010 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

32242  Samenvoeging van de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel 

en Wymbritseradiel 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 20 april 2010 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, 

GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor. 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 

Diverse artikelen 

7 (Van Gent) 

Dit amendement strekt ertoe de gemeente Nijefurd uit het wetsvoorstel inzake de nieuw te 

vormen gemeente Súdwest Fryslân te halen. Regionale samenhang en evenwicht zijn 

essentieel voor Friesland. Schaalvergroting van gemeenten moet daarbij aansluiten. Naar 

de mening van de indiener van dit amendement ontstaat met deze herindeling een 

gemeente met een te grote schaal in verhouding tot de omliggende regio. De gemeente 

Nijefurd is veel meer georiënteerd op andere omliggende gemeenten als Gaasterlân-Sleat, 

dan op de andere gemeenten nieuw te vormen gemeente Súdwest Fryslân. Door de 

gemeente Nijefurd uit het wetsvoorstel te halen, kan deze gemeente betrokken worden in 

toekom-stige herindelingen waarbij Gaasterlân-Sleat ook betrokken is. Daarnaast wil de 

indiener met dit amendement tegemoet komen aan de bezwaren en de weerstand onder 

groepen bewoners van Nijefurd tegen voorliggende herindeling. Indien dit amendement 

wordt aangenomen vervalt in het opschrift «Nijefurd,». 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en PVV 



 

 datum 21 april 2010 

 blad 2 

 

 

Diverse artikelen 

8 (Van Gent) 

Dit amendement strekt ertoe de gemeente Wûnseradiel uit het wetsvoorstel inzake de 

nieuw te vormen gemeente Súdwest Fryslân te halen. Regionale samenhang en evenwicht 

is essentieel voor Friesland. Schaalvergroting van gemeenten moet daarbij aansluiten. 

Naar de mening van de indiener van dit amendement ontstaat met deze herin-deling een 

gemeente met een te grote schaal in verhouding tot de omliggende regio. De bewoners 

van met name het noordelijk deel van Wûnseradiel zijn in het dagelijks leven meer 

geörienteerd op Harlingen, dan op de andere gemeenten in de nieuw te vormen gemeente 

Súdwest Fryslân. Door Wûnseradiel uit dit wetsvoorstel te halen, kan deze gemeente 

betrokken worden in toekomstige herindelingen, waarbij Harlingen ook betrokken wordt. 

Indien dit amendement wordt aangenomen vervalt in het opschrift «, Wûnseradiel». 
Ingetrokken 

 
 
Moties 
 
10 (Van Raak) over aanhouden van de herindeling 

Verworpen. Voor: SP, PvdD, PVV en het lid Verdonk 

 

9 (Van Gent) over afspraken met het IPO en provinciale besturen 

Verworpen. Voor: PvdA, GroenLinks en PvdD 

 

11 (Heijnen c.s.) over een evaluatie in 2013 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, 

CDA en het lid Verdonk 

 

12 (Heijnen c.s.) over een visie op de bestuurlijke inrichting van de provincie 

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, CDA en 

het lid Verdonk 


