Bijlage

Wet algemene regels herindeling
Geldend van 29-11-2014 t/m heden
Wet van 24 oktober 1984, houdende algemene regelen in verband met wijziging van de gemeentelijke
indeling
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is algemene regelen te stellen die bij
wijziging van de gemeentelijke indeling van toepassing zijn;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

(

)

Hoofdstuk II. Wijziging van de gemeentelijke indeling en grenscorrecties
(

)

Paragraaf 3. Voorbereidingen door provincies
(

)

Artikel 8
1. Gedeputeerde staten stellen burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten in de
gelegenheid met hen overleg te voeren over de wens tot grenscorrectie of tot wijziging van de
gemeentelijke indeling. Het overleg duurt ten hoogste zes maanden.
2. Uiterlijk drie maanden na afloop van het overleg stellen gedeputeerde staten een
herindelingsontwerp vast en zenden dit tezamen met een verslag van het gevoerde overleg aan
de gemeenteraden en aan Onze Minister.
3. Burgemeester en wethouders leggen het herindelingsontwerp binnen twee weken na ontvangst
gedurende acht weken ter inzage op de gemeentesecretarie. De terinzagelegging wordt
bekendgemaakt. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het
ontwerp kenbaar maken aan gedeputeerde staten.
4. De gemeenteraden kunnen tot uiterlijk drie maanden na ontvangst van het herindelingsontwerp
hun zienswijze kenbaar maken aan gedeputeerde staten.
5. De herindelingsregeling of het herindelingsadvies wordt vastgesteld uiterlijk vier maanden na
afloop van de termijn, bedoeld in het vierde lid. Een vastgesteld herindelingsadvies wordt aan
Onze Minister gezonden. Van de vaststelling van een herindelingsregeling wordt aan Onze
Minister mededeling gedaan.

De volledige wettekst is te raadplegen op: http://wetten.overheid.nl/BWBR0003718/2014-11-29

