Bijlage : Voorbeeldplanning provinciale arhi-procedure gericht op herindeling 2021.
Schema: in dit schema is uitgegaan van een volledige doorlopen provinciale arhi-procedure
en van herindeling per 1-1-2021 De data zijn illustratief om een beeld te geven. De uiterste
datum voor toezenden aan de minister van BZK is 1 juli 2019.
Stap

Tijd

Opmerkingen

GS besluit start arhi-procedure
(fase open overleg) + mededeling
gemeenten (art. 8, lid 1 Wet arhi) en
informeren PS

7-2-2017

Fase ‘open overleg’: GS stellen
colleges in de gelegenheid om
overleg te voeren (art. 8, lid 1 Wet
arhi)

7 Februari
2017 tot
7augustus
2017

GS delen gemeenten mee dat zij zijn
gestart: gemeenten kunnen niet meer
zelf een procedure starten.
PS zullen het eventuele
herindelingsadvies uiteindelijk
vaststellen.
Gesprekken met colleges en
gemeenteraden. Fase van open overleg
duurt maximaal 6 maanden.

GS besluiten over vervolg arhiprocedure
Schrijven herindelingsontwerp (incl.
interne afstemming en afstemming
BZK en gemeenten)
Gemeenteraadsverkiezingen
Vaststellen Herindelingsontwerp
door GS (artikel 8, lid 2 wet arhi)
Ontvangst herindelingsontwerp door
gemeenten
B&W leggen het herindelingsontwerp
binnen twee weken gedurende acht
weken ter inzage voor een ieder (art.
8, lid 3 Wet arhi)
Indienen zienswijzen door
gemeenteraden (art. 8, lid 4 Wet
arhi)

7 november
2017
november 2017
t/m medio
2018
Maart 2018
Sept 2018

Verwerken binnengekomen
zienswijzen in concept
herindelingsadvies en maken nota
GS

Jan, feb 2019

Vaststelling concept
herindelingsadvies door GS

Maart 2019

Behandeling herindelingsadvies door
Provinciale Staten
Aanlevering herindelingsadvies bij
minister van BZK
Wetgevingstraject

Mei 2019
Juni 2019
01-07-2019

Herindelingsverkiezingen
Samenvoeging een feit

Sept 2018
Okt, nov 2018

Dec 2018

O.a. verzoek aan IBT voor financiële
analyse t.b.v. herindelingsontwerp

Tevens instelling preventief financieel
toezicht (art. 21, lid 1 Wet arhi)
Als dit later wordt, schuiven de hiervan
afhankelijke data automatisch door.
De terinzagelegging wordt bekend
gemaakt (door B&W)
Raden hebben hiervoor drie maanden
na ontvangst van het
herindelingsontwerp, maar vanwege
kerstreces wordt de periode van
indienen zienswijzen verlengd met 1
week
Verwerken in herindelingsadvies en
nota GS.

Herindelingsadvies moet worden
vastgesteld door PS (art. 4, lid 1 Wet
arhi), GS maken voorstel voor PS.
Commissie EEB
Provinciale Staten

2018 – uiterlijk
juni 2020
November
2020
01-01-2021

1

Ministerraad, Raad van State, Tweede
Kamer, Eerste Kamer

