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Jarenlang gaf de kleinste gemeente van Noord Holland uiting aan het verzet tegen een herindeling van bovenaf, 
door zijn briefpapier te tooien met het onderschrift “en overigens zijn wij van mening dat Akersloot moet 
blijven!” Inmiddels is deze gemeente vrijwillig opgegaan in een groter geheel met buurgemeenten Limmen en 
Castricum. Omstandigheden wijzigen, inzichten ook.  
Nog altijd is een (dreigende) gemeentelijke herindeling hèt thema dat de vermeende afstand tussen kiezer en 
gekozene tot een non-item degradeert. Inwoners tonen de verbondenheid met de eigen gemeente immers in vele 
toonaarden, zodra deze dreigt te worden ontmanteld. Desondanks is schaalvergroting in het lokaal bestuur de 
afgelopen decennia massaal doorgevoerd.  
Voor Erik Postma – als gemeentesecretaris betrokken bij het samengaan van de Brabantse gemeenten Budel en 
Maarheeze – reden om nadere studie van dit proces te maken. Als aanleiding ziet hij dat herindelingsprocessen 
in ons land op verschillende manieren plaatsvinden terwijl procesmodellen hiervoor ontbreken. Met zijn boek 
wil de auteur een hulpmiddel aanreiken dat kan voorkomen dat het wiel opnieuw wordt uitgevonden. Daartoe 
ontwikkelt hij aan de hand van zijn eigen ervaringen in Cranendonck (voormalig Budel-Maarheeze) en een 
empirisch onderzoek in de 25 Brabantse gemeenten die tezelfdertijd in een herindelingsproces waren betrokken, 
het zogeheten vier-fasen-model. Achtereenvolgens onderscheidt hij daarin de voorbereidings-, opstart-, 
ontwikkelings- en reflectiefase. 
Met name het belang van een zorgvuldige voorbereiding blijkt uit het onderzoek: op de vraag wat de 
respondenten de volgende keer anders zouden doen, scoort onder meer het anders omgaan met de 
voorbereidingstijd  erg hoog. De onderzoeker constateert dan ook een duidelijke relatie tussen een 
positief/negatief oordeel over de voorbereidingstijd en een positieve/negatieve mening over de uiteindelijke 
resultaten van het betreffende herindelingsproces. Nog onbesproken blijft de vraag in hoeverre dit samenhangt 
met het feit dat in de onderzochte Brabantse situatie sprake was van een door een hoger bestuursorgaan 
geinstigeerd, grootschalig herindelingsproces. Juist bij opgelegde herindelingen komt een gedegen voorbereiding 
immers vaak in het gedrang doordat veel tijd en aandacht in verzetsacties gaat zitten. Dit roept dan ook interesse 
op in vergelijkbaar onderzoek naar vrijwillig aangegane samenvoegingen. 
 
Naast efficiency en effectiviteit, geeft de schrijver twee beoordelingslijnen voor het antwoord op de vraag of een 
gemeentelijke herindeling succesvol kan worden genoemd. In de eerste plaats zijn dat de door het 2e kabinet Kok 
geformuleerde criteria. (1998) Daarin staat, uitgaande van een groeiend lokaal takenpakket als gevolg van 
decentralisatie, de versterking van de politieke en ambtelijke bestuurskracht centraal. In de tweede plaats is zijns 
inziens sprake van succes als de herindeling een organisatie voortbrengt die zichzelf lerend kan ontwikkelen. 
Beide zijn valide succesfactoren, zij het sterk naar binnen gericht. De vraag rijst of daarmee kan worden 
volstaan. Ten diepste ligt immers in dienstbaarheid de legitimatie voor het existeren van de organisatie. In dat 
licht kan een eigenstandig, meer naar buiten gericht criterium voor succes gevonden worden  in voordelen die 
een herindeling voor de inwoners oplevert c.q. moet opleveren. Ook hier zou het bijzonder interessant zijn om te 
kunnen beoordelen in hoeverre dit criterium bij vrijwillige herindelingen meer aandacht krijgt. In die situatie 
kan, los van de druk van bovenaf, een brede basis worden gelegd door in de voorbereidingsfase te formuleren 
wat de gemeenschappen bindt. Een daaruit voortvloeiende missie en strategische visie van de nieuwe gemeente – 
volgens Postma onmisbaar voor succes – verdisconteert onmiddellijk de belangen en dus voordelen van de 
inwoners. De uitkomst kan gemeenten alsnog reden geven om zowel af- dan wel aan te haken. 
Overigens veronderstelt meer ruimte in de tijd eveneens meer ruimte voor het uit het besproken onderzoek 
gebleken belang van aandacht voor cultuur(verschillen) in de samen te voegen organisaties. 
 
Ook nu in de lopende kabinetsformatie besloten is om de door paars voorgenomen grootschalige 
herindelingsoperaties af te blazen, blijft het leren van een gemeentelijke herindeling waartoe Erik Postma in staat 
stelt van groot belang. Niet alleen is het een gedegen onderbouwd handboek en zijn de ontworpen stappen zeer 
concreet voor degene die – hetzij verplicht, hetzij vrijwillig – aan een dergelijk proces begint. Met name in 
recent gevormde gemeenten, kan het bezien van de eigen ontstaansgeschiedenis door de bril van het vier-fasen-
model, bestaande haperingen verklaren en nieuwe inzichten toevoegen. 
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