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Bij het optreden van het kabinet is met betrekking tot de ingediende wets-
ontwerpen tot reorganisatie van het binnenlands bestuur gesteld, dat het ka-
binet de uitgangspunten daarvan onderschrijft. Kort samengevat betreffen 
deze: het streven naar een democratisch, doeltreffend en doorzichtig open-
baar bestuur; de wens tot handhaving van de drie bestuurslagen; voorkeur 
voor versterking van de provincies en de gemeenten; de noodzaak om te ko-
men tot een evenwichtige verdeling van taken en bevoegdheden over de 
drie lagen en ten slotte het bevorderen van decentralisatie. Bij die gelegen-
heid werd voorts opgemerkt, dat beraad over de uitwerking van die uit-
gangspunten noodzakelijk zou zijn. 

Bij de behandeling van de begroting van mijn departement heb ik meer 
nauwkeurig de voornaamste onderwerpen van beraad aangegeven. Ik 
noemde de vraag of de voorgestelde verdeling van taken en bevoegdheden 
wel zou leiden tot het beoogde evenwicht tussen de drie bestuurslagen; het 
vraagstuk van de decentralisatie van rijkstaken, met name het tempo en de 
omvang daarvan; het aantal nieuwe provincies; de aanpak van de gemeen-
telijke herindeling; ten slotte de wijze van realisering van de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur, met name het al dan niet faseren van de instel-
ling van nieuwe provincies. 

Omtrent elk van deze onderwerpen heb ik in de bijlage van deze brief de 
voorlopige uitkomsten van mijn beraad weergegeven, onder respectievelijk 
de volgende opschriften: 

- Van de gemeente naar de provincie overgaande taken 
- Decentralisatie 
- Aantal provincies 
- Gemeentelijke herindeling 
- Fasering van de reorganisatie binnenlands bestuur 
- Verwezenlijking van de reorganisatie binnenlands bestuur 
- Hoe te procederen?; aanduidingen in de tijd. 
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Met betrekking tot het vraagstuk van nieuwe financiële verhoudingen in 
het kader van de bestuurlijke reorganisatie zij op deze plaats herinnerd aan 
de door de Staatssecretaris bij de begrotingsbehandeling naar voren ge-
brachte wenselijkheid om eerst een inzicht te krijgen in de plannen ten aan-
zien van de bestuurlijke reorganisatie voordat tot een invulling wordt geko-
men van de financiële verhoudingen. In eerste instantie zou op andere wijze 
dan door middel van een wetsontwerp aan de Kamer kunnen worden aange-
geven, hoe de nieuwe financiële verhouding ware te regelen. Daarover zou 
met de Kamer van gedachten kunnen worden gewisseld, om daarna te ko-
men tot het opstellen van een ontwerp voor een nieuwe Financiële-Verhou-
dingswet. 

Na de indiening van het ontwerp van wet reorganisatie binnenlands be-
stuur en het ontwerp van wet tot wijziging van de provinciale indeling, is in-
middels bijna anderhalf jaar verstreken. Ik heb niet de indruk dat de bestuur 
lijke reorganisatie in deze tijd dichterbij is gebracht. Hoe gaan wij nu verder? 
Uit de bijlage blijkt, dat mijn gedachten uitgaan naar ingrijpende wijziging 
van de beide ontwerpen van wet. Met een dergelijke wijziging (zie onder 
«Hoe te procederen?; aanduidingen in de tijd») is vrij veel tijd gemoeid; ver-
vanging van het ontwerp van wet tot wijziging van de provinciale indeling 
acht ik zeker niet vóór - op zijn vroegst - het voorjaar 1979 mogelijk. 

Naar mijn overtuiging mag de wetgever de besturen op de verschillende 
niveaus én de bevolking niet lang meer op een beslissing laten wachten. 
Niet mag ook worden vergeten, dat de keuze van de hoofdelementen van de 
nieuwe structuur van het binnenlands bestuur van grote invloed is op ver-
schillende in voorbereiding zijnde wettelijke regelingen. Het zou naar mijn 
mening bijzonder nuttig zijn, wanneer ik mijn ideeën zou kunnen toetsen aan 
die, welke leven in de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken uit de 
Tweede Kamer. 

Ik ben mij ervan bewust, dat daarbij van beide zijden geen definitieve uit-
spraken kunnen worden gedaan. Dat kan eerst, wanneer concrete voorstel-
len, waarin nog in te winnen adviezen zijn verwerkt, ter tafel liggen. Dat 
neemt niet weg, dat ik een informatief gesprek, als waarop ik juist doelde, als 
een goede weg zie om onnodig werk en tijdverlies en - wat eigenlijk niet lan-
ger verantwoord is - blijvende onzekerheid, te voorkomen. Bovendien zou 
bij zulk een gesprek wellicht van gedachten kunnen worden gewisseld over 
een tijdschema voor de behandeling in de Tweede Kamer van de wetsont-
werpen inzake de bestuurlijke reorganisatie. Ik zou het dan ook bijzonder op 
prijs stellen, op 1 juni a.s. een zodanig gesprek met de commissie te mogen 
hebben. 

Ter voldoening aan artikel 2 van de Provinciewet, dat een horen van pro-
vinciale staten voorschrijft bij wijziging van een grens tussen provincies is, 
met verzoek ter zake een oordeel kenbaar te maken, afschrift van deze brief 
gezonden aan alle provinciale besturen. Met gelijk verzoek heb ik een af-
schrift doen toekomen aan het gemeentebestuur van Dronten en aan de 
Landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders. Voorts is, ter kennisneming, 
een afschrift gezonden aan de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en 
de Hoge Colleges van Staat uit de Eerste Kamer, waarbij ik mij bereid ver-
klaard heb, ook met haar over de reorganisatie van gedachten te wisselen. 
Ten slotte is, eveneens ter kennisneming, een afschrift gezonden aan de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten, aan de Raad voor de Territoriale De-
centralisatie en aan de Raad voor de gemeentefinanciën. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
H. Wiegel 
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Bijlage VAN DE GEMEENTE NAAR DE PROVINCIE OVERGAANDE TAKEN 

Eén van de uitgangspunten van het ontwerp van wet reorganisatie bin-
nenlands bestuur is, taken, welke de afzonderlijke gemeente te boven en/of 
te buiten gaan, binnen een meer democratische en integrale bestuursstruc-
tuur te brengen. Het wetsontwerp kiest er voor, deze taken van de gemeente 
naar de provincie te verschuiven. Nu kan uiteraard verschil van mening be-
staan over de vraag, welke taken uit dien hoofde voor overdracht aan de pro 
vincie in aanmerking komen. In het wetsontwerp wordt ter zake een aantal 
voorstellen gedaan. Het verzet daartegen van de zijde van de praktijk richt 
zich met name op de ontworpen constructie welke het mogelijk maakt, de 
bestemmingsplanbevoegdheid en het grondbeleid naar de provincie te 
doen overgaan. 

Dit verzet - met name uit provinciale en gemeentelijke kring - is terecht. 
Het gaat hier immers om taken en bevoegdheden welke, meer dan de ande-
re voor overdracht voorgestelde, de gemeente in staat stellen haar karakter 
en haar toekomstige ontwikkeling te bepalen. Juist daarom moet dan ook 
een aantasting van de gemeentelijke bevoegdheden in deze onjuist wor-
den geacht. Indien zij geheel bij de gemeente berusten zal wel moeten wor-
den bezien, of, en in hoeverre, er aanleiding is de beïnvloedingsmogelijkhe-
den van de provincie op het terrein van de ruimtelijke ordening te vergroten. 

Ook na invoering van de reorganisatie van het binnenlands bestuur zal er 
behoefte bestaan aan regionale structuren. Immers, voor kleinschalige regi-
onale taken zal een aanzienlijke beperking van het aantal van 24 provincies 
(zie onder «Aantal provincies») niet gunstig zijn. Binnenprovinciale decon-
centratie of decentralisatie - al dan niet gedifferentieerd - kan, indien het 
provinciaal bestuur dit nodig oordeelt, voor die taken de aangewezen oplos-
sing bieden. Hierbij zou dan kunnen worden gedacht aan commissies waar-
in onder meer gemeentelijke bestuurders zitting hebben en die hetzij zuiver 
adviserend werkzaam zijn, hetzij bepaalde bestuursbevoegdheden bezitten. 
Tot slot zij opgemerkt, dat er na de invoering van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur eveneens een zekere behoefte zal blijven bestaan aan 
intergemeentelijke samenwerking. Mede in dit licht dient de komende aan-
passing van de Wet gemeenschappelijke regelingen te worden gezien, die 
verbeteringen ter zake mogelijk maakt. 

DECENTRALISATIE 

Wanneer men, met het vorige èn het huidige kabinet, van oordeel is dat 
gestreefd moet worden naar decentralisatie daar waar dat mogelijk is, ver-
dient een systematische aanpak van de daarmede verbonden, niet te onder-
schatten, problematiek aanbeveling. 

Zoals bekend is aan de Raad voor de Territoriale Decentralisatie (RTD) een 
adviesaanvrage gedaan om te komen tot decentralisatie van thans tot het 
Rijk behorende taken. De RTD hoopt in juni a.s. een interimadvies uit te bren-
gen, dat tevens aan de beide Kamers zal worden gezonden. Dit interimad-
vies, dat mede een overzicht van de diverse vormen van decentralisatie zal 
bevatten, zal zich richten op de probleemformulering, criteria voor decentra-
lisatie en toetsingsmethoden. Op basis van dit interimadvies zal de Minister 
van Binnenlandse Zaken een voorstel aan de Ministerraad doen, ter vaststel-
ling van criteria en toetsingsmethoden. De RTD denkt in het midden van het 
lopende kalenderjaar te starten met het doorlichten van enige beleidssecto-
ren op mogelijkheden voor decentralisatie. De voorbereidingen daarvoor 
zijn aan de gang en de eerste resultaten (die ook ter kennis van de Kamers 
zullen worden gebracht) kunnen wellicht rond de a.s. jaarwisseling ter 
beschikking komen. 

Bij deze werkzaamheden zal het «IPO-rapport decentralisatie van rijksta-
ken» goede diensten kunnen bewijzen. Uiteen en ander moge - wellicht ten 
overvloede - blijken, dat met de decentralisatie ernst wordt gemaakt en dat 
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al binnen afzienbare tijd concrete resultaten kunnen worden verwacht. Met 
betrekking tot het streven naar decentralisatie binnen de rijksoverheid in de 
afgelopen tijd mag in het bijzonder melding worden gemaakt van de ter zake 
bij de Departementen van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne ontplooide en voorgenomen activiteiten. 
Voor wat betreft eerstgenoemd departement zij met name gewezen op de 
indiening van het ontwerp van wet Kaderwet Specifiek Welzijn, dat de basis 
legt voor een gedecentraliseerde beleidsvoering, alsmede op de ontwikke-
lingsprojecten op dit gebied en op de vervanging van een aantal subsidie-
regelingen door rijksbijdrageregelingen. Voor wat betreft het Departement 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne kan worden genoemd het ontwerp 
van Wet voorzieningen gezondheidszorg, waarin is voorgesteld bevoegdhe-
den op het gebied van planning en organisatie toe te kennen aan provinciale 
en gemeentelijke besturen. Overigens geschiedt reeds thans de uitvoering 
van de milieuwetgeving in hoge mate gedecentraliseerd. 

AANTAL PROVINCIES 

A. Probleemstelling 

In het ontwerp van Wet tot wijziging van de provinciale indeling wordt 
voorgesteld het aantal provincies uit te breiden van 11 naar 24. In de memo-
rie van toelichting bij dit wetsontwerp wordt, terecht, gesteld, dat geen enke-
le wijze van provinciale indeling onaantastbaar de enig juiste is. Immers, het 
aantal provincies hangt onder meer nauw samen met de taken en bevoegd-
heden die men aan de provincie toekent, of wil toekennen, en is derhalve ge-
relateerd aan de schaal waarop deze taken en bevoegdheden het best kun-
nen worden uitgeoefend. Nu is het probleem, dat de schaal waarop een taak 
technisch en economisch optimaal kan worden uitgeoefend niet voor alle ta-
ken gelijk is, terwijl bovendien de uit een oogpunt van doelmatigheid ge-
schikte schaal kan afwijken van de schaal die uit een oogpunt van democra-
tie gewenst is. 

Uitgaande van een bestuurlijke indeling met drie bestuurslagen zal geen 
enkele provinciale indeling geheel passend zijn voor alle taken, die aan de 
provincie worden opgedragen; gestreefd zal dienen te worden naar een zo 
groot mogelijke aansluiting van de provinciale indeling bij het provinciale ta-
ken- en bevoegdhedenpakket. In het huidige taken- en bevoegdhedenpakket 
van de provincies zijn elementen te onderkennen die wijzen in de richting 
van grootschaliger eenheden dan in het wetsontwerp voorzien. Ook een 
aantal aspecten van het toekomstige taken- en bevoegdhedenpakket, zoals 
dat naar voren komt uit het ontwerp van Wet reorganisatie binnenlands be-
stuur en uit de daarbij behorende memorie van toelichting, wijst in die rich 
ting. Voor wat betreft de huidige situatie kan in dit verband worden gewezen 
op de waterstaatszorg, de ruimtelijke ordening, het milieubeheer en de ener-
gie- en drinkwatervoorziening. Met betrekking tot het toekomstige taken- en 
bevoegdhedenpakket is in dit licht in het bijzonder de decentralisatie van 
rijkstaken van belang, alsmede het voorschrift een provinciaal beleidsplan 
vast te stellen. Voorts heeft een beperking van het overbrengen van be-
voegdheden van de gemeente naar de provincie tot gevolg, dat de noodzaak 
om te komen tot kleinschaliger provincies minder wordt. 

Meer in het algemeen kan worden gesteld, dat provincies van een wat gro-
ter formaat een groter bestuurlijk en financieel draagvlak hebben. Een mi-
nimuminwonertal is echter moeilijk vast te stellen. Wel heeft de ervaring 
geleerd, dat provincies met reeds 300 000 a 400 000 inwoners bevredigend 
kunnen werken. Naast het bevoegdheden- en takenpakket bepaalt de positie 
ten opzichte van de overige bestuurslagen in belangrijke mate de omvang 
van de provincie. Voor wat betreft de positie ten opzichte van het Rijk zij ge-
wezen op de mogelijkheden tot coördinatie voor de rijksoverheid. Bij een ge-
ringer aantal provincies nemen deze mogelijkheden toe. Daarbij komt, dat 
bij een niet te groot aantal provincies zij krachtiger gesprekspartners zijn 
voor de rijksoverheid. Van een en ander mag een gunstige invloed op het te-
rugdringen van de sluipende centralisatie worden verwacht. 
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Ook de verhoudingen tussen de provincies onderling worden in belangrij-
ke mate beïnvloed door het aantal en het formaat van de provincies. Bij een 
groter aantal provincies zal de noodzaak tot (verplichte) samenwerking, en 
daarmee het aantal gemeenschappelijke regelingen tussen provincies, toe-
nemen. 

Voor wat betreft de relatie tot de gemeenten heeft een niet te groot aantal 
provincies tot gevolg, dat de afstand in bestuurlijk opzicht tussen beide gro-
ter is. Het gevaar dat de provincie de plaats van de gemeenten inneemt is in 
die situatie minder groot dan bij een groot aantal kleine provincies het geval 
zou zijn. Daarnaast heeft die grotere afstand voordelen uit een oogpunt van 
correcte bestuurlijke verhoudingen, waarbij onder meer te denken valt aan 
een juiste hantering door de provinciale besturen van de bevoegdheden op 
het gebied van toezicht en beroep. Een klein aantal grootschalige provincies 
brengt naast voordelen ook nadelen met zich. Er is, naarmate het aantal pro-
vincies afneemt, in verminderde mate sprake van een aansluiten bij regiona-
le - en derhalve sociale, economische en culturele - samenhangen. De af-
stand tussen bestuur en bestuurden wordt groter, zowel in geografisch als in 
bestuurlijk opzicht. De behoefte aan bestuursvormen op een niveau tussen 
de gemeenten en de provincies neemt toe. 

Binnen het hiervoor geschetste spanningsveld dient de optimale schaal 
van de provincie te worden bepaald. Uitgangspunt dient daarbij te zijn, dat 
door een wijziging van het aantal provincies wezenlijke voordelen worden 
bereikt. Daarbij dient mede te worden gelet op de financiële aspecten, als-
ook op de omstandigheid, dat de toch al niet te onderschatten problemen 
van de uitvoering van een reorganisatie toenemen naarmate die reorganisa-
tie een groter omvang aanneemt. 

B. Overwegingen 

Het gestelde bij A leidt tot de volgende overwegingen. Overwegingen, die 
- het zij met enige nadruk vermeld - nog niet tot een definitieve slotsom lei-
den. Nu, zoals blijkt uit het hierna onder Gemeentelijke Herindeling gestelde, 
aan de provinciale besturen een grotere invloed wordt toegedacht op de 
gemeentelijke indeling, zou het niet logisch zijn, hun in de beslissing, hoe 
ons land in de toekomst provinciaal zal zijn ingedeeld, die invloed te onthou-
den. Daarbij zullen dan wel de uitgangspunten van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur ook voor hen moeten gelden. Afgezien van het horen 
bedoeld in artikel 2 van de Provinciewet verdient het ook overigens alleszins 
aanbeveling de provinciale besturen bij voortduring bij de feitelijke vornv 
geving van de provincies te betrekken. 

1. Kennemerland 
Het bestaansrecht van de aangekondigde provincie Kennemerland is van 

meet af aan betwijfeld. Het gebied is te klein van omvang om aan te sluiten 
bij reeds bestaande of toekomstige regionale verbanden. 

Voor indeling van Kennemerland gelden in principe twee mogelijkheden: 
nl. een combinatie tot één provincie met noordelijk Noord-Holland dan wel 
met Amstelland en omgeving. Vóór samenvoeging met Amstelland pleit de 
doorvaartfunctie van het Noordzeekanaal voor het Amsterdamse havenge-
bied. Deze functie zou worden versterkt ingeval van aanleg van de voorna-
ven. Het is echter bezwaarlijk, de vorming van een provincie te laten afhan-
gen van één facet. Afgezien hiervan valt de Umond juist op door de grote 
onafhankelijkheid van Amsterdam. 

Vóór samenvoeging met Noordholland-noord pleit dat de regionale wo-
ning- en arbeidsmarkt van de Umond zich tot Hoorn uitstrekt. Bovendien 
zouden bij toevoeging van Haarlem en Umond aan Noord-Holland-noord de 
kustgemeenten in één provincie blijven. Een probleem kan optreden bij de 
realisering van bebouwing in een gedeelte van de Haarlemmermeer voor 
het opvangen van de woningbehoefte onder andere uit Kennemerland. Aan 
dit bezwaar zou door een correctie van de provinciale grens tegemoet kun 
nen worden gekomen. 
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2. Flevoland 
Het wetsontwerp gaat er van uit dat de Noordoostpolder bij Overijssel 

blijft, hetgeen overigens noodzakelijk is om Overijssel zonder Twente vol-
doende bestaansmogelijkheid te geven. Flevoland zal, naar verwachting, te-
gen het jaar 2000, 340 000 inwoners tellen, verspreid over slechts vier ge-
meenten. Dit lijkt onvoldoende om de instelling van een eigen provincie te 
rechtvaardigen. 

Voor een provinciale indeling in combinatie met Amsterdam en omge-
ving, alsmede het Gooi, pleit vooral de taak die de Flevopolders in het kader 
van het verstedelijkingsbeleid zullen hebben te vervullen bij de opvang van 
de uit de noordelijke vleugel van de Randstad te verwachten overloop van 
bevolking en werkgelegenheid. Wat dit laatste betreft mag niet uit het oog 
worden verloren dat de industrie langs het Oostvaardersdiep een wezenlijk 
onderdeel zal vormen van de industriële zone Noordzeekanaal-Amsterdam-
Lelystad. Van de bevolkingsoverloop zal, naar wordt aangenomen, het 
grootste deel uit Amsterdam afkomstig zijn, waarbij te verwachten valt, dat 
de in die stad aanwezige gevarieerde voorzieningen, alsmede de concentra-
tie van werkgelegenheid aldaar, van blijvende invloed zullen zijn op het oriën-
tatiepatroon van de bevolking van de polders. Toevoeging van Zuidelijk 
Flevoland aan Amstelland lijkt in verband met één en ander de voorkeur te 
verdienen. Voorts ligt een, overigens ook op zichzelf wenselijke, indeling 
van Oostelijk Flevoland bij Veluwe voor de hand. 

3. Gooi en Eemland 
De randprovincies hebben gepleit voor indeling van Flevoland bij het 

omliggende land. 
Het Gooi is evenals Amstelland voor zijn woningbouw grotendeels aange-

wezen op Zuidelijk Flevoland. Het Gooi vertoont, ondanks zijn eigen voorzie-
ningen, een sterke betrokkenheid op Amstelland. De beide gebieden hebben 
gemeenschappelijke belangen bij de oplossing van hun woningbouwpro-
blemen. Een oplossing hiervoor moet, als gezegd, gezocht worden in Zuide-
lijk Flevoland, met name in het nabij gelegen Almere. 

De relaties tussen het Gooi en Eemland dwingen niet tot vorming van een 
eigen provincie. Veeleer verdient samenvoeging van het Gooi met Amstel-
land en Zuidelijk Flevoland de voorkeur, terwijl het gebied om Amersfoort 
bij Utrecht ware te laten. 

4. Midden-Brabant 
In Noord-Brabant zijn in het wetsontwerp 4 provincies voorzien; Kempen-

land, Meierij en West-Brabant komen minder voor schrappen in aanmerking 
dan Midden-Brabant. 

De vraag is met welke andere nieuwe provincie dit gebied zou kunnen 
worden gecombineerd. Bezwaar van een combinatie met West-Brabant is, 
dat West-Brabant wegens zijn andersoortige relaties op de as Rotterdam-
Antwerpen, bij wijze van spreken «een ander gezicht» heeft dan Midden-
Brabant. 

In Kempenland domineert Eindhoven. De bindingen van dit centrum gaan 
evenwel in andere richting (De Kempen en Helmond) dan met Midden-Bra-
bant. Daar komt bij dat bij een combinatie van Kempenland en Midden-Bra-
bant, de relatief kleine provincie Meierij wel erg in de verdrukking zou raken. 
Via deze negatieve benadering voor andere combinatiemogelijkheden zou 
kunnen worden gekozen voor een combinatie van Midden-Brabant en de 
Meierij. Uit een oogpunt van georiënteerdheid en structuur nu en (voor zo-
ver te voorzien) in de toekomst zou deze combinatie aanbeveling verdienen. 

5. Arnhem-Nijmegen 
Het provinciaal bestuur van Gelderland noemde destijds, in zijn reactie op 

het toenmalige concept-ontwerp, (voor het geval van een beperking van het 
aantal provincies nieuwe stijl) één provincie voor Midden-Gelderland de 
aangewezen oplossing. Men had daarbij voor ogen de begeleiding van een 
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evenwichtig verstedelijkingsproces in dit gebied, dat onder druk staat van de 
overloop uit West-Nederland. Opgemerkt werd, dat de belangen en de pro-
blematiek van de gemeenten in het tussen Arnhem en Nijmegen ge-
legen deel van de Betuwe in menig opzicht parallel lopen. Deze overwe-
gingen leiden tot samenvoeging van de in dit wetsontwerp voorziene pro-
vincies Hameland (Arnhem ca.) en Maas en Waal (Nijmegen ca.). 

6. Midden-Holland 
Indememorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van de 

provinciale indeling is vermeld dat de combinatie van het gebied rond Gou-
da en Woerden met het gebied rond Dordrecht en Gorinchem niet berust op 
bestaande of te verwachten maatschappelijke samenhangen, maar op de 
wenselijkheid voor het open middengebied een krachtige provincie te vor-
men. Anderzijds zou gesteld kunnen worden dat voor een evenwichtige 
ruimtelijke ontwikkeling in het randstedelijke middengebied een bestuurlijke 
indeling die aansluit bij de vier grote steden het meest wenselijk is. De 
ruimtelijke ontwikkelingen in het middengebied zijn namelijk in belangrijke 
mate mede afhankelijk van de besluiten die ten aanzien van de ontwikkeling 
en herinrichting van de vier grote steden worden genomen (Amsterdam, 
Den Haag, Rotterdam, Utrecht). De kleinst mogelijke meerderheid van het 
college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland wenste, in de reactie op 
het concept-ontwerp, het tot Zuid-Holland behorende open middengebied te 
verdelen over rond Den Haag en Rotterdam te vormen provincies. Uit 
die conceptie vloeide voort, dat de Drechtsteden bij Rijnmond zouden moe-
ten worden gevoegd. De grootst mogelijke minderheid van het college be-
pleitte voor het open middengebied de vorming van een afzonderlijke pro-
vincie. 

In de Verstedelijkingsnota is gesteld, dat de Regering niet van mening is 
dat Rijnmond en de Drechtsteden als één stadsgewest mogen worden be-
schouwd, maar dat zij wel zodanig met elkaar zijn verbonden dat de woning-
behoefte en woningbouwmogelijkheden van beide stadsgewesten in onder-
linge samenhang moeten worden bezien. 

Al met al lijkt het wenselijk in het open middengebied niet een aparte pro-
vincie te vormen, maar de verdeling daarvan over verschillende provincies 
te handhaven, met opneming van het Drechtstedengebied in een provincie 
Rijnmond. 

7. Limburg 
Evenals ten aanzien van de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en 

Zeeland, die in het wetsontwerp niet worden opgedeeld, bestaat ten aanzien 
van Limburg onvoldoende aanleiding tot splitsing. Hoewel Zuid-Limburg 
een geografisch duidelijk herkenbaar geheel blijft, met een geheel eigen pro-
blematiek, kan niet om die reden de instelling van een eigen provincie nood-
zakelijk worden geacht. 

8. Samenvattend 
a. zou kunnen worden afgezien van de vorming van een afzonderlijke pro-

vincie voor Kennemerland, Flevoland, Gooi en Eemland en Midden-Holland; 
b. zouden Midden-Brabant en Meierij in één provincie kunnen worden in-

gedeeld, evenals Hameland en Maas en Waal; 
c zou splitsing van de provincie Limburg achterwege kunnen worden ge-

laten. 
Dat zou betekenen een wezenlijke beperking van het aantal provincies 

waarvoor ook het IPO en de VNG hebben gepleit, in casu een beperking van 
24 tot 17, derhalve met 7. 

9. Provinciale grenswijzigingen, welke voor het verkrijgen van een inde-
ling als hierna bij 10 bedoeld, niet noodzakelijk zijn, zouden voorshands ach-
terwege kunnen blijven. Zij zouden later, wanneer de nieuwe indeling een-
maal haar beslag zou hebben gekregen, kunnen worden overwogen. Bij de 
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voorbereidingen daartoe moeten dan de provincies worden betrokken. Te 
denken valt bij voorbeeld aan het noordoostelijk deel van Overijssel, de 
Vechtstreek en het land van Cuijk en omgeving. 

10. De 17 provincies zouden zijn: 
1. Groningen (huidige begrenzing); 
2. Friesland (huidige begrenzing); 
3. Drenthe (huidige begrenzing); 
4. Overijssel (overeenkomstig het 24-provinciesplan, minus de gemeen-

te Hattem, plus de gemeenten Avereest, Gramsbergen en Hardenberg); 
5. Twente (overeenkomstig het 24-provinciesplan); 
6. Veluwe (overeenkomstig het 24-provinciesplan, plus Oostelijk Flevo-

land en de gemeenten Hoevelaken, Nijkerk, Scherpenzeel en Hattem); 
7. Gelderland (de in het 24-provinciesplan voorziene provincie Hame-

land, plus de Gelderse gemeenten opgenomen in de provincie Maas en 
Waal, voorzien in het 24-provinciesplan); 

8. Utrecht (de huidige provincie Utrecht, plus de Gelderse gemeenten 
die in het 24-provinciesplan bij Utrecht zijn ingedeeld, uiteraard met uitzon-
dering van de bij 6 genoemde); 

9. Amstelland (de in het 24-provinciesplan bij Amstelland ingedeelde 
Noordhollandse gemeenten, plus Zuidelijk Flevoland en het Gooi); 

10. Noord-Holland (de huidige provincie Noord-Holland, minus het bij 9 
bedoelde gebied van Amstelland); 

11. Zuid-Holland (de in het 24-provinciesplan voorziene provincie Haag-
landen plus de Zuidhollandse gemeenten Ter Aar, Alkemade, Alphen aan 
den Rijn, Benthuizen, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, Driebruggen, Gouda, 
Hazerswoude, Hillegom, Koudekerk aan den Rijn, Leimuiden, Moerkapelle, 
Moordrecht, Nieuwkoop, Nieuwveen, Reeuwijk, Rijnsaterwoude, Waddinx-
veen. Woerden, Woubrugge, Zevenhoven en Zevenhuizen); 

12. Rijnmond (de Zuidhollandse gemeenten niet behorende tot de bij 11 
bedoelde provincie Zuid-Holland, plus de Gelderse gemeenten Herwijnen en 
Vuren); 

13. Zeeland (huidige begrenzing); 
14. West-Brabant (overeenkomstig het 24-provinciesplan); 
15. Noord-Brabant (de in het 24-provinciesplan voorziene provincies Mei-

erij en Midden-Brabant, plus de Noordbrabantse gemeenten opgenomen in 
de provincie Maas en Waal, voorzien in het 24-provinciesplan); 

16. Kempenland (overeenkomstig het 24-provinciesplan); 
17. Limburg (huidige begrenzing). 

11. Inde bij 10 bedoelde opzet 
a. zouden blijven gehandhaafd: 
Groningen; 
Friesland; 
Drenthe; 
Zeeland; 
Limburg. 
b. zou worden gehandhaafd en uitgebreid: 
Utrecht. 
c. zouden in beginsel in tweeën worden gesplitst: 
Overijssel; 
Gelderland; 
Noord-Holland; 
Zuid-Holland. 
d. zou in beginsel in drieën worden gesplitst: 
Noord-Brabant. 

12. Een provinciale indeling als bij 10 bedoeld zal (eventueel gewijzigd) 
niet in een ontwerp van wet mogen worden opgenomen voordat de provin-
ciale besturen de gelegenheid is geboden, zich daaromtrent uit te spreken. 
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13. Ten aanzien van de provincies die volgens het gestelde b i j8 tenop-
zichte van het 24-provinciesplan zouden vervallen, kan resumeren niet wor-
den gezegd dat, door het schrappen daarvan, niet met maatschappelijke sa-
menhangen zou worden rekening gehouden. Veeleer doet zich in een aantal 
gevallen (Midden-Holland, Flevoland, Gooi en Eemland) in het 17-provincies-
plan een duidelijker afstemming op maatschappelijke samenhangen en 
daarmede op de uitvoering van sommige regionale taken voor. 

GEMEENTELIJKE HERINDELING 

A. Algemeen 

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet reorganisatie bin-
nenlands bestuur (blz. 88-101) wordt uitvoerig geschreven over gemeente-
lijke herindeling. Wil een systematische gemeentelijke herindeling met de 
gelet op de urgentie van het vraagstuk nodige voortvarendheid kunnen wor-
den uitgevoerd, dan zal een eindbeeld niet kunnen worden gemist. Voor alle 
betrokkenen zal duidelijk moeten zijn waarheen de weg gaat. Zonder een 
eindbeeld valt bovendien te vrezen, dat dit onderdeel van de reorganisatie 
van het binnenlands bestuur na verloop van tijd ongemerkt overgaat van 
een systematische aanpak in een benadering ad hoc en derhalve verzandt. 
Een dergelijk eindbeeld mag gelet op de noodzakelijke flexibiliteit niet te ge-
detailleerd zijn; uit een oogpunt van bevordering van de voortgang van het 
proces kan trouwens met een globaal beeld worden volstaan. Streekplannen 
zouden in deze goede diensten kunnen bewijzen. In dit licht is het van groot 
belang, dat het parlement zich duidelijk uitspreekt vóór een systematische, 
streeksgewijze gemeentelijke herindeling. 

1. Ten aanzien van de relatief vele kleine gemeenten die ons land telt (blz. 
89-91) dringt zich de vraag op, of zij nog wel zijn opgewassen tegen de eisen 
die de tegenwoordige tijd stelt. Niet mag, in zijn algemeenheid, worden 
gesteld, dat alle kleine gemeenten in een groter gemeentelijk geheel moeten 
worden opgenomen onderscheidenlijk zonder bezwaar kunnen worden ge-
handhaafd. Onderzoek ter zake is van geval tot geval noodzakelijk. Daarme-
de dienen, als naasthogere organen, de provinciale besturen te worden be-
last. 

2. Naarmate de gemeenten voor zwaarder taken worden geplaatst kurv 
nen eerder redenen voor opneming in een groter gemeentelijk geheel aan-
wezig zijn. Beperking in de overdracht van taken van gemeente naar provin-
cie leidt dan ook stellig niet tot versterking van de argumentatie tegen ophef-
fing van kleine gemeenten (blz. 92-94). 

3. Een harde ondergrens voor het gemeentelijk inwonertal kan niet wor-
den gesteld. Van gemeente tot gemeente behoren daarvoor de omstandig-
heden bepalend te zijn (blz. 94—98). In de praktijk wordt door de provinciale 
besturen veelal een minimum van 10 000 inwoners aangenomen (blz. 96 bij 
e). Een grove indicatie zou hieruit kunnen worden afgeleid. 

B. Wettelijke voorschriften 

Voor de wijze waarop de gemeentelijke herindeling haar beslag moet krij-
gen zijn de volgende wettelijke voorschriften van belang. 

1. De Grondwet (art. 3) bepaalt, dat wijziging van de grenzen van gemeen-
ten en provincies bij wet geschiedt. 

2. De Provinciewet (art. 2) stelt vast, dat omtrent een wijziging van de pro-
vinciale grens provinciale staten moeten worden gehoord. 
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3. De gemeentewet (art. 157-166) houdt een uitvoerige procedure in (de 
z.g. voorbereidingsprocedure) inzake de voorbereiding van een ontwerp van 
wet tot wijziging van de gemeentelijke indeling. 
P.M.: Een voorbereidingsprocedure (zie bij 3) is alleen voorgeschreven ten 
aanzien van wijziging van de gemeentelijke indeling, niet ten aanzien van 
wijziging van de provinciale indeling (zie bij 2). 

C. Besluitvorming (ad B-1) 

Aan de wijziging van de gemeentelijke indeling bij wet is aandacht ge-
schonken in de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet reorganisa-
tie binnenlands bestuur (blz. 99). Ter plaatse is erop gewezen, dat een 
gemeentelijke herindeling op grote schaal, voor de beide Kamers een vrij 
zware belasting betekent; suggesties worden gedaan voor versnelling van 
de parlementaire behandeling van de betreffende ontwerpen van wet. 

Een andere mogelijkheid is, dat de Minister en het parlement zich bij de 
behandeling van deze ontwerpen van wet grote beperkingen opleggen. De 
gang van zaken zou dan, binnen het raam van de huidige Grondwet, als 
volgt kunnen zijn: 

1. een college van gedeputeerde staten bereidt, eventueel in samenwer-
king met het departement, het voorstel voor (bij de voorbereiding worden 
uiteraard de gemeenten en de bevolking betrokken) en maakt het daarna for-
meel aanhangig bij de Minister van Binnenlandse Zaken; 

2. tenzij zich een bijzonder uitzonderingsgeval voordoet neemt de Minis-
ter het voorstel over; hij vervat het in een ontwerp van wet en voegt daar 
een zeer beknopte memorie van toelichting bij; 

3. tenzij zich een bijzonder uitzonderingsgeval voordoet, leggen de beide 
Kamers zich ten aanzien van de behandeling van het ontwerp van wet de 
grootst mogelijke beperking op. 

In deze gedachtengang zou de interventie van achtereenvolgens de Minis-
ter (in de memorie van toelichting) en het parlement zich kunnen beperken 
tot een marginale toetsing en met name ook tot de zorg dat, landelijk bezien, 
een zekere mate van uniformiteit betracht wordt. In beginsel zou elk door 
een college van gedeputeerde staten aanhangig gemaakt voorstel zonder 
meer worden aanvaard. De nadruk zou duidelijk liggen bij het provinciaal 
bestuur. Deze opzet zou stellig in overeenstemming zijn met het streven 
naar decentralisatie. 

Aangetekend zij nog, dat in de voorstellen tot herziening van de Grondwet 
(art. 7.1, 2de lid, wetsontwerp nr. 13 990) is voorzien in de mogelijkheid, dat 
de wetgever bevoegdheid tot wijziging in de (provinciale en) gemeentelijke 
indeling delegeert. Dit laatste zou de weg kunnen openen tot een wijziging bij 
bij voorbeeld algemene maatregel van bestuur dan wel besluit van pro-
vinciale staten onder goedkeuring van de Kroon. 

D. Voorbereiding (ad B-3) 

De in de gemeentewet voorgeschreven voorbereidingsprocedure, uitvoe-
rig als zij is, neemt veel tijd in beslag; zij vergt niet veel minder dan twee 
jaar. In de praktijk gaat daaraan, bij gevallen van enige betekenis, informeel 
overleg tussen provincie en gemeente(n) vooraf, waarmede ongeveer even-
veel tijd gemoeid pleegt te zijn. 

In de memorie van toelichting bij het ontwerp van wet reorganisatie bin-
nenlands bestuur (blz. 98) is een vereenvoudiging van de bestaande voorbe-
reidingsprocedure gesuggereerd. Deze zou erop neerkomen, dat de Minister 
van Binnenlandse Zaken, al dan niet op voorstel van één of meer gemeenten 
dan wel de provincie, een plan voorlegt aan gemeenten en provincie, met 
verzoek daaromtrent binnen een zekere termijn een oordeel kenbaar te ma-
ken. Tijdens deze termijn zou het plan ter algemene visie kunnen worden ge-
legd en zou een ieder van zijn mening kunnen doen blijken. Na afloop zou de 
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Minister hetzij een wetsontwerp in voorbereiding kunnen nemen hetzij daar-
van kunnen afzien. In beide gevallen zou hij daarvan mededeling kunnen 
doen aan de raden van de betreffende gemeenten en aan gedeputeerde sta-
ten. 

Een procedure in deze zin stuit bij de provinciale besturen op verzet. Op 
praktische gronden en uit een oogpunt van decentralisatie zijn zij - terecht -
van oordeel, dat het plan door de provincie (en niet door de Minister) moet 
worden ontworpen en tijdens de procedure verder moet (kunnen) worden 
ontwikkeld. Wanneer men hiervan uitgaat, zijn de mogelijkheden voor be-
korting en vereenvoudiging van de voorbereidingsprocedure beperkt. Even-
tueel zou gedacht kunnen worden aan een uitnodiging van de Minister aan 
het provinciaal bestuur, binnen een bepaalde tijd een voorstel te doen. Aan 
overschrijding van de termijn zouden echter geen gevolgen kunnen worden 
verbonden. Een actief provinciaal beleid, déér waar het ter zake daaraan ont-
breekt, zou langs deze weg derhalve niet of nauwelijks kunnen worden be-
reikt. Ruime inspraakmogelijkheden voor de gemeenten verhinderen een 
spectaculaire verkorting van de voorbereidingsprocedure. Het is overigens 
de vraag, of primair aan een zodanige verkorting behoefte bestaat. Indien 
men in ons land, voor zover dat noodzakelijk is, binnen een redelijke tijd een 
gemeentelijke herindeling tot stand wil brengen, is veeleer van doorslagge-
vend belang, of de provinciale besturen bereid zijn zich daarvoor de nodige 
inspanning te getroosten. De bereidheid daartoe wordt met een systeem als 
bij C onder 1,2 en 3 bedoeld, zoal niet verzekerd dan toch in sterke matebe-
vorderd. Met betrekking tot de bestaande voorbereidingsprocedure (art. 
157-166 gemeentewet) zou met het aanbrengen van enkele minder belang-
rijke correcties kunnen worden volstaan. 

E. Gevolgen 

De gevolgen van wijziging in de gemeentelijke indeling worden thans in 
de betreffende wet geregeld. Het verdient aanbeveling, deze op te nemen in 
een algemene wet, waarnaar kan worden verwezen in de betreffende 
«grenswijzigingswet». Laatstbedoelde wet zou zich dan tot de feitelijke wij-
ziging in de gemeentelijke indeling kunnen beperken. 

FASERING VAN DE REORGANISATIE BINNENLANDS BESTUUR 

A. Algemeen 

De bestuurlijke reorganisatie zal zich voltrekken in functioneel en in territo-
riaal opzicht. De functionale reorganisatie betreft de verschuiving van taken 
en bevoegdheden van het ene naar het andere bestuursniveau. De territori-
ale reorganisatie betreft de wijziging van de provinciale en de gemeentelijke 
indeling. 

B. Functionele reorganisatie 

1. Onder functionele reorganisatie moet worden verstaan de overheve-
ling van thans aan de gemeente behorende taken naar de provincie en de 
decentralisatie van thans bij het Rijk berustende taken naar met name de 
provincie. 

2a. Indien de wijziging van de provinciale indeling niet gefaseerd tot 
stand komt, bestaat in elk geval uit dien hoofde voor een gefaseerde over-
gang van taken van gemeente naar provincie geen aanleiding. 

b. Indien de wijziging van de provinciale indeling wel gefaseerd tot stand 
komt, kan de overgang van taken van gemeente naar provincie geschieden 
hetzij met een daaraan gekoppelde fasering hetzij gefaseerd dan wel gelijk-
tijdig na de laatste fase van de wijziging van de provinciale indeling. 

3. De decentralisatie van rijkstaken, alsmede het tegengaan van de slui-
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pende centralisatie zullen moeten plaatsvinden ongeacht tijdstip en wijze 
van provinciale herindeling. Dit proces zal zich in de toekomst (in de eerst-
volgende jaren in versneld tempo en in sterkere mate) voltrekken onafhanke-
lijk van de rest van de bestuurlijke reorganisatie. 

C. Territoriale reorganisatie 

1a. Met betrekking tot wijziging van de provinciale indeling zijn onder 
«Aantal provincies» voorlopige suggesties gedaan. Volledigheidshalve zij 
weergegeven hetgeen daar onder B bij 11 is vermeld, te weten: 

- dat zouden kunnen worden gehandhaafd: 
Groningen; 
Friesland; 
Drenthe; 
Zeeland; 
Limburg; 

- dat zou kunnen worden gehandhaafd en uitgebreid: 
Utrecht; 

- dat in beginsel in tweeën zouden kunnen worden gesplitst: 
Overijssel; 
Gelderland; 
Noord-Holland; 
Zuid-Holland; 

- dat in beginsel in drieën zou kunnen worden gesplitst: 
Noord-Brabant; 

b. In de bij a bedoelde opzet zouden zich voor een eventuele fasering van 
de provinciale herindeling uiteraard slechts mogelijkheden voordoen bij de 
splitsing van Overijssel, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en 
Noord-Brabant. 

2. Met betrekking tot de wijziging van de gemeentelijke indeling kan thans 
hoogstens een standpunt worden bepaald ten aanzien van de voorbereiding 
van de wetsontwerpen en de wijze van parlementaire behandeling daarvan 
(zie onder «Gemeentelijke herindeling»). De feitelijke wijziging van de 
gemeentelijke indeling zal daarna geleidelijk en bij afzonderlijke wetten tot 
stand moeten komen. 

D. Functionele fasering 

Bij het hiervóór vermelde bij B onder 2 a en b kan nog worden aangete-
kend, dat een gefaseerde overgang van taken van gemeente naar provincie 
mogelijk is door middel van een fasering naar taak zowel als naar provincie. 

1. Bij een fasering naar taak gaat wel een bepaalde taak op een bepaald 
tijdstip in het gehele land van gemeente naar provincie over, maar kan dit 
tijdstip per taak verschillen. 

2. Bij een fasering naar provincie gaan (onafhankelijk van de rest van het 
land) de over te dragen taken op een bepaald tijdstip van alle betreffende ge-
meenten naar de betreffende provincie over. 

E. Territoriale fasering 

In het 24-provinciesplan worden vier provincies ruimtelijk gehandhaafd 
(Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland) en moeten daarnaast 20 nieuwe 
worden geformeerd. Een gefaseerde instelling van de nieuwe provincies is 
dan welhaast om redenen van financiële aard onvermijdelijk (memorie van 
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toelichting bij het ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur, blz. 
88). Wanneer (zie bijC onder 1a) de vroegere opzet aanzienlijk zou worden 
vereenvoudigd, zou niet bij voorbaat vast staan, dat een gefaseerde instel-
ling van de nieuwe provincies noodzakelijk is. 

F. Fasering nodig? 

Bij een vrij lange periode van invoering kan het reorganisatieproces een 
rustig en minder gecompliceerd verloop hebben, hetgeen zowel uit organi-
satorisch oogpunt als uit een oogpunt van verantwoord personeelsbeleid 
voordelen met zich brengt. De verschillende onderdelen van de reorganisa-
tie behoeven bij voorbeeld niet tegelijk of met slechts korte tussenperioden 
te worden gerealiseerd en wellicht kan gebruik worden gemaakt van het na-
tuurlijk personeelsverloop. Een voordeel is voorts, dat de kosten over een 
langere periode kunnen worden gespreid. Nadeel is, dat de gehele operatie 
langer duurt en dat de periode van ondoorzichtigheid van het openbaar be-
stuur wordt verlengd. Bovendien zou voor wat betreft de wijziging van diver-
se wetten en het nemen van andere maatregelen in het bijzonder bij een lan-
ge periode van invoering de vraag rijzen, of men in alle gevallen op de vol-
tooiing van de reorganisatie van het binnenlands bestuur kan wachten. 
Voorts kan een lange periode van invoering tot gevolg hebben dat een aan-
tal betrokken ambtenaren geruime tijd in een tussenfase verkeert tussen hun 
huidige positie en hun nieuwe functie. Afgezien van de bezwaren die hieraan 
uit een oogpunt van goed personeelsbeleid kleven, mag niet worden ver-
wacht, dat de betrokken bestuurders en ambtenaren de ambitie en creativi-
teit aan de dag zullen kunnen blijven leggen, welke voor een goed bestuur 
nodig zijn. 

Meer in het algemeen kan men zich afvragen of bij een bijzonder lange tijd 
van invoering de reorganisatie niet zal «verzanden». Een en ander leidt 
voorshands tot de conclusie, dat de invoering van de reorganisatie van het 
binnenlands bestuur in ieder geval zou moeten zijn voltooid binnen onge-
veer 10 jaar na de publicatie van de wetsontwerpen in het Staatsblad. 

De hiervoor genoemde aspecten worden thans door een ambtelijke werk-
groep bestudeerd. Zodra meer duidelijkheid bestaat omtrent de in het parle-
ment levende opvattingen inzake de reorganisatie van het binnenlands be-
stuur, zullen buitendepartementale organen en instanties - met name pro-
vinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers, alsmede van ambtenarenor-
ganisaties-bij de voorbereiding van de besluitvorming terzake, moeten 
worden betrokken. 

VERWEZENLIJKING VAN DE REORGANISATIE BINNENLANDS BESTUUR 

Ten vervolge op het gestelde onder «Fasering van de reorganisatie binnen-
lands bestuur» kunnen omtrent verwezenlijking van de reorganisatie voors-
hands weinig of geen concrete mededelingen worden gedaan. 

Wanneer Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland, Limburg en Utrecht 
worden gehandhaafd en niet (zoals in het 24-provinciesplan) 20 maar 11 
nieuwe provincies zouden moeten worden ingesteld, zou dat vanzelfspre-
kend een belangrijke vereenvoudiging van de overgangsproblematiek bete-
kenen. Daar komt bij, dat van de bedoelde 11 provincies er 8 zouden worden 
gevormd door splitsing in tweeën van bestaande provincies (Overijssel, Gel-
derland, Noord-Holland en Zuid-Holland). In technisch opzicht beduidend 
moeilijker zou een driedeling van Noord-Brabantzijn. Het is thans nog te 
vroeg, bespiegelingen te leveren omtrent de verwezenlijking van de reorga-
nisatie. Eerst moet voldoende vaststaan, of een reorganisatie tot stand zal 
komen en zo ja, welke. Zodra daaromtrent voldoende inzicht is verkregen zal 
de voorbereiding van de feitelijke uitvoering van start kunnen gaan. Het 
spreekt vanzelf, dat de aan de bestuurlijke reorganisatie verbonden persone-
le aspecten van meet af aan in de beschouwingen zullen moeten worden be-
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trokken, waarbij op een evenwichtige wijze aan de belangen van de onder 
scheidene categorieën personeel recht moet worden gedaan. Informatie 
van, en overleg met de centrales van overheidspersoneel en de diverse 
overlegorganen zullen moeten bijdragen tot een verantwoord personeelsbe-
leid en het op een adequate wijze waarborgen van de rechtszekerheid van 
het desbetreffende personeel. 

HOE TE PROCEDEREN? AANDUIDINGEN IN DE TIJD 

A. Functioneel 

1. Onder «Van de gemeente naar de provincie overgaande taken» is ver-
meld op welke wijze een beperking van overgaande taken mogelijk zou zijn. 

Indien een beperking op deze wijze zou plaatsvinden, zou een daartoe 
strekkende nota van wijzigingen op het ontwerp van wet reorganisatie bin-
nenlands bestuur, wellicht rond de a.s. jaarwisseling kunnen worden inge-
diend. 

2. Onder «Decentralisatie» zijn ter zake mededelingen gedaan, mede wat 
betreft de planning in de eerstvolgende tijd. 

B. Territoriaal 

1. Onder «Aantal provincies» wordt gedoeld op vervanging van het 
24-provinciesplan door een 17-provinciesplan. Indien zou worden gestreefd 
naar verwezenlijking van dit plan, zou het ontwerp van wet tot wijziging van 
de provinciale indeling moeten worden ingetrokken en zou kunnen worden 
overgegaan tot gelijktijdige indiening van zes ontwerpen van wet, onder-
scheidenlijk strekkende tot uitbreiding van de provincie Utrecht; tot splitsing 
in tweeën van de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Holland en Zuid-
Holland; tot splitsing in drieën van de provincie Noord-Brabant. 

In het voorjaar van 1979 zouden de bedoelde ontwerpen van wet wellicht 
kunnen worden ingediend. 

2. Onder «Gemeentelijke indeling» is tot uitdrukking gebracht dat het hier 
om een langdurig proces gaat en dat de feitelijke herindeling zich moet vol-
trekken door middel van geleidelijk in te dienen ontwerpen van wet. 

C. Wijze van voorbereiding 

Uiteraard dienen (indien het daartoe zou komen) bij de voorbereiding van 
de bij A-1 bedoelde wijziging en van de bij B-1 bedoelde vervangende ont-
werpen van wet de verschillende adviesinstanties te worden betrokken. Met 
name moeten de provincies in staat worden gesteld terzake een mening ken-
baar te maken. Daarnaast moet interdepartementaal overleg over de uitwer-
king van de conceptie plaatsvinden. In verband met één en ander moet de 
aangeduide planning in de tijd meer als een grove gedachtenbepaling dan 
als een toezegging worden gezien. 
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