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Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN 
KONINKRIJKSRELATIES 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 8 december 2017 

Op 7 december heb ik het advies van de Afdeling advisering van de Raad 
van State ontvangen over het wetsvoorstel tot samenvoeging van de 
gemeenten Heerlen en Landgraaf. De Afdeling advisering adviseert om 
het wetsvoorstel niet in te dienen, nu het door het bestuur van de 
provincie Limburg gevoerde «open overleg» niet op de door de wetgever 
beoogde zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. De regering volgt dit 
advies. Het nader rapport aan de Koning, het advies van de Afdeling 
advisering en het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering worden zo spoedig mogelijk op de 
voorgeschreven wijze openbaar gemaakt door publicatie in de 
Staatscourant. 

Met de Afdeling advisering acht de regering het van belang dat op 
afzienbare termijn wordt gekomen tot versterking van de bestuurskracht 
in de regio Parkstad Limburg, waarover al ruim vijftien jaar wordt 
gesproken. Vanwege de lange voorgeschiedenis en de vele onvoltooide 
pogingen tot het versterken van de bestuurskracht in de regio waardeert 
de regering het initiatief van de provincie Limburg om de regie te nemen 
in het herindelingsproces en een open overleg te starten. De regering 
onderschrijft evenwel het oordeel van de Afdeling advisering dat in deze 
specifieke procedure de zorgvuldigheid van het herindelingsproces in het 
geding is gekomen. 

In navolging van het advies wordt de wetgevingsprocedure beëindigd en 
zal ik de provincie Limburg op korte termijn uitnodigen voor een overleg 
over het vervolg. Dat overleg zal mede gericht zijn op het maken van 
procesafspraken om de discussie over herindeling in de regio Parkstad 
Limburg zo spoedig mogelijk verder te kunnen brengen, in het belang van 
alle betrokkenen in de regio. Een nieuwe procedure schept voor de 
provincie en de uit te nodigen gemeenten de verplichting dat het overleg 
over herindeling in de regio open en reëel wordt gevoerd, zoals ook de 
Afdeling advisering onderstreept. 
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Nu er op korte termijn geen sprake is van een herindeling, zullen de 
gemeenteraadsverkiezingen voor Heerlen en Landgraaf plaatsvinden op 
de reguliere datum van 21 maart 2018. 

Voor de gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen, die ook in de regio 
liggen, is al een herindelingswetsvoorstel aanhangig bij de Tweede 
Kamer. Het voorgaande heeft wat de regering betreft geen gevolgen voor 
dat wetsvoorstel. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
K.H. Ollongren
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