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Inleiding 

Voor ik begon aan dit artikel over het ontstaan van de nieuwe gemeente 
Breukelen in het kader van de gemeentelijk herindeling in Utrecht-West, 
heb ik een afweging moeten maken tussen een beschrijving van het 
ontstaan van Breukelen en Kockengen en een beschrijving van de nieuw 
geformeerde combinatie Breukelen-Kockengen in het kader van de her
indeling Utrecht-West. 

Hoewel ik mij zal concentreren op dit laatste is het voor een goede beeld
vorming van belang op hoofdlijnen terug te blikken in de geschiedenis van 
de gemeenten Breukelen en Kockengen, zoals die tot eind 1988 bestonden, 
en dan met name op het punt van het ontstaan van beide gemeenten. 

Ik heb daarvoor geput uit artikelen in dit tijdschrift, "Langs de Utrechtse 
Vecht' van Drs. L. Albers, "Grepen uit de Geschiedenis van de Gemeente 
Kockengen" van J.C. Jongeneei, alsmede de Sociale Kaart van Breukelen. 

Breukelen dankt haar ontstaan aan de rivier de Vecht. Met enige zeker
heid weten we dat er ten minste sedert de 7de eeuw mensen woonden in 
het gebied van Maarssen, Breukelen en Loenen. Bewoners die zich gecon
fronteerd wisten met de gevechten tussen de Franken en Friezen en in de 
9de eeuw te maken kregen met plunderende en brandstichtende Noor
mannen. Het Vechtgebied, in de tijd van het Frankische rijk Nifterlake ge
heten, vormde een zogenaamde gouw die door een graaf werd bestuurd. 

Later was het opgedeeld in kleine woongemeenschappen, "gerechten" 
genoemd. Men sprak in die tijd over Broekede of Broecklede. Op het 
grondgebied van Breukelen kende men de gerechten Ronde Dorp van Breu
kelen, Oud Aa en Otterspoorbroek (in 1533 samengevoegd tot het Breu
kelen-Nijenrode gerecht), Bisschopsgerecht (later Statengerecht, nog weer 
later Breukelcn-Orttsgerecht), Vijfhoeven, Breukelerwaard, Loenersloot-
Oukoop-Ter Aa, Ruwiel, Breukelen-Proosdij (later ook Breukelen-St. Pieters 
genoemd) en Breukeleveen. Na het tot stand komen van het Koninkrijk der 
Nederlanden kregen we te maken met de gemeenten Breukelen-Nijenrode, 
Breukelen-St. Pieters, Ruwiel en Loenersloot. In 1949 werden Breukelen-
Nijenrode en Breukelen-St. Pieters samengevoegd, en de laatste samen
voeging vond plaats in april 1964 toen Ruwiel en Loenersloot werden 
opgesplitst tussen Breukelen, Loenen en Kockengen. 

De recente herindeling Utrecht-West bracht Kockengen en Portengen-
Noord bij Breukelen, terwijl het grootste deel van het gebied van Breukele
veen naar Loosdrecht ging. Ik kom hierop nader terug. 

Het ontstaan van de eerste nederzetting op het grondgebied van Kocken-
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gen ligt verscholen in het duister van de historie. Uit het feit dat de ontgin
ningen van het veencomplex Noordwest Utrecht, waaronder het grondge
bied van het huidige Kockengen valt, kort vóór het jaar 1000 begonnen en 
Kockengen in de vierde fase van die ontginningen werd bereikt kan worden 
afgeleid dat Kockengen in de loop van de 12de eeuw zal zijn ontstaan. 

Politieke twisten tussen het Graafschap Holland en het Bisdom Utrecht 
leidden er toe dat twee ontwateringskanalen door het veengebied werden 
gegraven, te weten Heycop en Bijleveld. Tussen deze twee kanalen lag het 
dorp Kockengen. 

Ook in het gebied van Kockengen bestonden eeuwenlang verscheidene 
gerechten. Tegen het eind van de 18de eeuw was er sprake van Kockengen-
Montfoortsgerecht, Kockengen-Lokhorstgerecht, Spengen, Noordeinde van 
Portengen, Zuideinde van Portengen, Laag Nieuwkoop, Loefsgerecht van 
Ruwiel en Gieltjesdorp. 

De latere gemeenten Kockengen en Laag Nieuwkoop zijn in 1942 
opgeheven en samengevoegd tot de gemeente Kockengen zoals die tot eind 
1988 bestond. 

Het aangrenzende Teckop behoorde lange tijd tot het gewest Holland. In 
1820 kwam het als zelfstandige gemeente bij de provincie Utrecht. In 1857 
werd Teckop deel van de gemeente Kamerik. 

Voor een uitvoeriger beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van wat 
nu met elkaar de gemeente Breukelen vormt verwijs ik naar eerdere 
artikelen die in dit tijdschrift zijn verschenen. Duidelijk zal zijn dat het 
gebied ook in vroegere tijden al verschillende bestuurlijke wijzigingen 
heeft ondergaan. 

Deze zeer globale schets afsluitend, geef ik in het onderstaande een 
beschouwing van het proces van de gemeentelijke herindeling in 
Utrecht-West in de periode 1978 - 1988, met als slot een nabeschouwing 
met betrekking tot mijn persoonlijke indrukken bij dit proces. 

De recente herindelingsprocedure in Utrecht-West 

De gemeentelijke herindeling werd in 1979 actueel als punt van beleid. 
De aanleiding daartoe vormde de brief van 16 oktober 1978 van de toen
malige minister van Binnenlandse Zaken, waarin hij er bij de provincie
besturen op aandrong de gemeentelijke herindeling met kracht ter hand te 
nemen. In dezelfde brief gal' de minister een aantal criteria die als leidraad 
bij te ontwikkelen herindelingsplannen moesten dienen. 

De meest in de discussie belichte criteria varen: de streeksgewijze aanpak van de 
gemeentelijke herindeling, het feit dat het oordeel van de inwoners, hoezeer ook 
gerespecteerd, niet van doorslaggevende betekenis kan zijn, de gemeente moet een 
draagvlak hebben, dat toereikend is voor de uitvoering van de taken waarvoor de 
gemeente staat, en last but not least het vermaarde getalscriterium, inhoudende dat 
gemeenten in beginsel niet minder dan 1Û 000 inwoners dienen te tellen. 

Dit getalscriterium paste zeer wel in de toentertijd gehuldigde schaalvergroting 
van de gemeenten, naast het propageren van de decentralisatie, welke beide compo
nenten behoorden tot de hoofddoelstellingen van het toen actuele proces van de 
reorganisatie van het binnenlands bestuur. 

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN jrg. 4 nr. 1, 1989 



De aangehaalde brief van de toenmalige minister van Binnenlandse 
Zaken, de heer Hans Wiegel, vormde de basis voor de vertaling van het 
rijksbeleid naar het provinciaal niveau. 

In dat verband werd in de provincie Utrecht in 1980 de zogeheten 
"Wegwijzer voor gemeentelijke herindeling" vastgesteld, waarin de bedoel
de vertaling in de vorm van doelstellingen en uitgangspunten gestalte 
kreeg. Deze wegwijzer vormde de basis van het in de provincie Utrecht te 
voeren herindelingsbeleid. Daarbij is vermeldenswaard dat door Provinciale 
Staten van Utrecht bij motie werd uitgesproken dat de 10 000 getalsnorm 
niet als valbijl, doch als ijkpunt diende te worden gehanteerd. Een nuan
cering van het getalscriterium derhalve met een rek naar boven en naar 
beneden. 

Eerste stap ter uitvoering van deze wegwijzer was het inhoud geven aan 
de voorprocedure, voorafgaand aan de eerste fase van de gemeente-
wettelijke procedure. Door het opnemen van deze voorprocedure brachten 
Gedeputeerde Staten het grote belang tot uitdrukking dat zij hechtten aan 
het in goed overleg met de betrokken gemeenten opstellen van een plan. 

Tijdens mijn tournee langs de gemeenten, als functioneel portefeuille
houder, vond ik de, door mij nog steeds zeer gewaardeerde, bereidheid van 
de gemeentebesturen om in de drie naar gebiedsdeel te formeren werk
groepen, twee deelnemers daarvoor af te vaardigen. De werkgroepen 
kregen tot opdracht een aantal varianten voor gemeentelijke herindeling op 
te stellen. 

Op 22 september 1980 zijn de drie werkgroepen geïnstalleerd door de 
toenmalige Commissaris van de Koningin, Mr. P. van Dijke. Afgesproken was 
dat de vertegenwoordigers in de werkgroepen zitting namen op 
persoonlijke titel en 'zonder mandaat". Kockengen participeerde in de 
werkgroep Utrecht-middenwest, Breukelen participeerde behalve in deze 
werkgroep tevens in de werkgroep Utrecht-noordwest. Dat de geografische 
ligging van Breukelen debet was aan deze dubbele participatie mag voor 
zich spreken. 

Reeds in januari 1981 brachten de werkgroepen hun rapport uit. Voor de 
gemeente Breukelen werden als varianten aangedragen: 
(1) een combinatie van Breukelen met Loosdrecht, uit het oogpunt het 

Plassengebied onder één beleidsregime te brengen, in verband met re
creatie, natuur en landschap en arbeid voortvloeiende uit de recreatie-
functie (zie Afbeelding 1 ); 

(2) een combinatie van Breukelen met Loenen, uit een oogpunt van maat
schappelijke samenhang en eenheid van natuur en landschap en land
bouw (zie Afbeelding 2); 

(3) een combinatie van Breukelen, Kockengen en Loenen, uit een oogpunt 
van maatschappelijke samenhang (zie Afbeelding 3). 

Naast de laatstgenoemde variant waarin Kockengen was opgenomen, 
figureerde deze gemeente nog in een plattelandsgemeente met Wilnis en 
kleine gedeelten van Breukelen en Loenen, alsmede in een combinatie met 
Vinkeveen voor wat betreft het noordelijke gedeelte, te weten de polder 
Groot en Klein Oud Aa. 
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Als reactie op de werkgroeprapporten brachten Gedeputeerde Staten in 
februari 1981 een voorlopig standpunt uit, dat tevens het startpunt was 
voor het in de inspraak brengen van het herindelingsplan. Het voorlopige 
standpunt behelsde de combinatie Breukelen-Loosdrecht met als mogelijk 
alternatief een combinatie van Breukelen en Kockengen. 

Na de gehouden inspraaktournee langs alle gemeenten betrokken in het 
herindelingsplan nam het college van Gedeputeerde Staten met inweging 
van de inspraakresultaten op 8 december 1981 een definitief standpunt in, 
na Provinciale Staten te hebben gehoord. Dit definitieve standpunt om
vatte de combinaties Loenen-Breukelen en Woerden-Kamerik-Kockengen-
Zegveld. Bij brief van eveneens 8 december 1981 zonden Gedeputeerde 
Staten hun definitieve standpunt aan de minister van Binnenlandse Zaken, 
ter afronding van de eerste fase van de gemeentewettelijke procedure en 
met het gelijktijdige verzoek de uitnodiging voor de tweede fase te 
verlenen, inhoudende het concipiëren van een ontwerp van regeling. 

Op 11 februari 1983 voldeed de minister aan het verzoek van Gedepu
teerde Staten, waarop een ontwerp van regeling werd uitgebracht dat 
opnieuw uitvoerig in de inspraak werd gebracht. 

Op 1 november 1985 brachten Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten 
gehoord, hun eindadvies aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 
uit. In dat eindadvies namen de inspraakresultaten, alsmede een 7000-tal 
bezwaarschriften een belangrijke plaats in. 

Met betrekking tot dit eindadvies is een saillant feit, dat een meerder
heid van Gedeputeerde Staten, overeenkomstig een daartoe in Provinciale 
Staten in meerderheid aanvaarde motie, zich uitsprak voor de combinaties 
Breukelen-Kockengen en Woerden-Zegveld-Kamerik. Een minderheid van 
het college opteerde voor een kleine plattelandsgemeente bestaande uit 
Kamerik, Kockengen en Zegveld. 

Op 5 december 1987 besloot het kabinet conform het meerderheids
standpunt van Gedeputeerde Staten. Aan dit besluit lag mede ten grondslag 
het feit, dat uit een nader door de staatssecretaris ingesteld onderzoek 
onomstotelijk bleek dat een weidegemeente een onvoldoende financieel 
draagvlak zou hebben. 

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer kwam 
dit alternatief nog nadrukkelijk in discussie, doch het werd door de staats
secretaris om genoemde reden afgehouden, waarop een ruime meerderheid 
van de Tweede Kamer conform besloot tot onder meer de combinatie 
Breukelen-Kockengen, minus het grootste deel van het oude ontginnings
gebied Breukeleveen (zie Afbeelding 4). 

Dat Nederland die avond uit de bol ging had niets te maken met het aanvaarden van 
de gemeentelijke herindeling in Utrecht-West, maar alles met de behaalde over
winning van het Nederlandse voetbalelftal op de Duitse Bondsrepubliek tijdens het 
tournooi om het Europese kampioenschap. Zover ik weet. werd nog nooit eerder door 
de voorzitter van de Tweede Kamer de vergadering geschorst om de leden de gelegen
heid te geven de tweede helft van een sportwedstrijd te kunnen zien. 

Ter afronding van de behandeling door de Staten-Generaal heeft de 
Eerste Kamer op 13 september 1988 met een onverwacht ruime meerder-
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gebieden overgegaan naar de 

prov. Utrecht 

gebieden overgegaan naar de 

prov. Noord- en Zuid-Holland 

nieuwe gemeentegrenzen 

yervallen gemeentegrenzen 

— — nieuwe provinciegrens 

-—— — vervallen provinciegrens 

LOpik nieuwe gemeentenamen 

Lopik voormalige gemeentenamen 

Afb 4 Gemeentelijke herindeling in het westelijk deel van de provincie Utrecht, 
conform de herindelingswetvan 13 september 1988. 
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held met het wetsvoorstel ingestemd, waardoor na een procedure van 9 
jaar eindelijk de bestuurlijke rust in het betrokken gebied kon weerkeren. 

Nabeschouwing 

Na deze opsomming van de doorlopen procedure wil ik, nu de eindstreep 
is gehaald en de herindeling per 1 januari 1989 een feit is geworden, nader 
stilstaan bij de tijdens deze procedure door mij opgedane ervaringen, die 
mijns inziens reden geven om de gebruikelijke discussies over de 
gemeentelijke herindeling te doorbreken. 

De reden voor deze wenselijke doorbreking laat zich het best vatten in 
een centrale stelling inhoudende dat een ingrijpend proces, zoals gemeente
lijke herindeling toch is, "vreet" aan de statenfracties, aan de lokale 
bestuurders en een niet gering aantal ingezetenen en last but not least aan 
de leden van de Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. 

Afb 5 Op 5 februari 1988 hield de vaste commissie van Binnenlandse Zaken uit de 
Tweede Kamer een hoorzitting in Utrecht over de gemeentelijke herindeling in het 
westen van de provincie Utrecht. Burgemeester H. van Zwieten sprak daar namens 
Breukelen. Zijn toespraak werd ondersteund door een lied, gezongen door de Oranje
vereniging (zie ook Aft. 6). 
Bij deze gelegenheid zei de heer Van Zwieten dat het gemeentebestuur van Breukelen 
het zou betreuren wanneer Breukeleveen van Breukelen zou worden afgesplitst. 
Tussen de twee bestaat een naamverwantschap. Breukeleveen was eeuwenlang 
verbonden met het Breukelse gebied En de bevolking liet in twee hoorzittingen 
weten bij de gemeente Breukelen te willen blijven. Het voegen van Kockengen bij 
Breukelen vond hij niet onlogisch. Ook Teckop zou liefst bij zon gecombineerde 
gemeente moeten worden gevoegd want de Ir. Enschedeweg vormt een geografisch 
duidelijke grens. Ook qua oriëntatie is er wat voor te zeggen Teckop bij dezelfde 
gemeente in te delen waar ook Kockengen toe gaat behoren. 
Zowel wat Breukeleveen als wat Teckop betrof, gingen de Breukelse wensen niet in 
vervulling (Foto beschikbaar gesteld door de heer W van Dijk ) 
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Ook de rol van de figuranten in dit proces is voor de betrokken burgers 
moeilijk te begrijpen, wat fnuikend werkt voor de geloofwaardigheid. Zo 
hebben de leden van Provinciale Staten inzake de gemeentelijke herin
deling slechts" een adviserende stem in deze aan Gedeputeerde Staten 
opgedragen taak. 

Bij spreekbeurten op lokaal politiek niveau komen deze statenleden 
echter onder een onvoorstelbare druk te staan, zeker wanneer een zake
lijke weging van de criteria door hun gehoor bewust niet wordt verstaan, 
doch in plaats daarvan de discussies op uitsluitend het emotionele niveau 
worden gevoerd. Het Petrus en Pilatus effect giert dan rond. Al gauw wordt 
vergeten dat weliswaar de Provinciale Staten alleen een adviserende stem 
hebben over de inhoud van het gemeentelijke herindelingsplan, maar dat 
het wel die Staten waren die indertijd de "Wegwijzer voor de gemeentelijke 
herindeling" vaststelden. En dat stuk, waarover ik in het voorgaande reeds 
schreef, betekende de start van de herindelingsoperatie. 

Het leven is goed in het Breukelse land. 
Het land bij de Vecht en 't Kanaal 
Herindeling is niet nieuw in dit gebied 
En daarom zingen wij nu massaal 
Eens per kwarteeuw deelt het parlement ons in. 
Wat erbij, wat eraf, wat erbij. 
En de herindelingstrein, die trekt thans weer door het land 
Hij rijdt ons fraaie Breukelen niet voorbij. 

Het leven is goed in ons Breukeleveen. 
Een buurtschap met geheel eigen aard 
Al eeuwenlang verbonden met 't Breukelse land 
Dat is toch ja echt wel wat waard 
En de grens daar met Loosdrecht is historisch bepaald 
't Was de grens tussen Holland en 't Sticht. 
Ja zo 'n scheidslijn moet blijven, dat staat voor ons vast. 
A nders raakt de historie ontwricht 

Het leven is goed in 't Kockengense land 
't Land van copen, ja een land van naam. 
U bent van harte welkom, dat zeggen wij nu 
daarom zingen wij allen te zaam. 
Daar tussen de dorpen daar blijft de groene wei 
Die is daar historisch gegroeid 
Het groene hart van Holland is dierbaar bij ons. 
Dat laten wij echt ongemoeid 

Het leven kan beter in 't Teckopse land 
't Land van de koeien en het vee. 
De blik op het oosten op Kockengen gericht. 
Ja, ga ook maar met Breukelen mee. 
Een logische grens, ja dat ligt voor de hand 
Dus langs de weg van Ingenieur Enschede. 
Beste kamercommissie kijk daar ook eens naar. 
Want dan zijn w'allemaal erg levree. 

Afb 6 De tekst (geschreven door burgemeester Van Zwieten) van het lied dat door de 
Oranjevereniging voor de Tweede Kamercommissie ten gehore werd gebracht 
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Kraaide in het Nieuwe Testament niet de haan driemaal en waste zich 
niet iemand de handen in onschuld? 

In niet aflatende gesprekken werd gepoogd begrip voor elkaar op te 
brengen, wat slechts gedeeltelijk lukte. Voor een niet gering deel traden 
polaire reacties op, die op en neer pendelden tussen uitersten. Daarbij was 
een veel geuit verwijt dat de statenleden een ongehoorde solidariteit 
opbrachten voor de functioneel gedeputeerde die de eerste verant
woordelijkheid droeg. Er werd zeer duidelijk op personen gespeeld met als 
dreiging op de achtergrond dat de toekomstige kandidatenlijsten voor de 
statenverkiezingen zodanig zouden worden omgeschoffeld, dat de voor
standers van gemeentelijke herindeling er niet meer op zouden voorkomen. 

Wat betreft de reacties vanuit de lokale gemeenschappen, heeft bij mij 
nadrukkelijk de mening post gevat dat bij een gering deel van de lokale 
ingezetenen tot mijn ontzetting zelfs sprake was van agressie, zowel in 
woorden als in daden. Ik reken hiertoe ook het smijten met een taart naar 
mijn persoon, wat weinig meer met ludieke acties te maken had en helaas 
blijkbaar bij deze tijd hoort. 

Een geheel andere categorie van ingediende bezwaren waren de 
anonieme brieven, die aan mij gericht waren. Ik wil niet verhelen dat de 
anonimiteit van de schrijvers mij niet heeft belet uit menselijke nieuws
gierigheid deze brieven te lezen. Ook al is na lezing van deze categorie 
brieven de behoefte groot deze in de open haard te werpen, toch heb ik 
altijd een uitzondering gemaakt voor de brieven die op de gemeentelijke 
herindeling betrekking hadden. 

Ik zou deze anonieme brieven in de volgende categorieën kunnen indelen. 
Een relatief groot aantal had een theologische signatuur, met als rode draad dat de 

gemeentelijke herindeling als erfzonde werd gezien doordat werd ingegrepen in het 
goed-der-vaderen" Een deel had daarbij als ondertoon het verzet tegen de gevreesde 

moloch van de verstedelijking, waarbij in éón adem Sodom en Gomorra ten tonele 
werden gevoerd 

Een aantal andere brieven kwam ongetwijfeld van oudere scribenten, gezien het 
taalgebruik en gemaakte vergelijkingen met het oorlogsverleden van betrokkenen. 
In ongemeen scherpe teksten werd soms een verband gelegd met de SS, de persoons
bewijzen en de spertijd 

Naast de brieven waren de vele anonieme telefoontjes met name voor het gezins
leven uiterst hinderlijk, en vaak kwetsend van inhoud. Ik laat het bij deze consta
tering 

Op de vele hoorzittingen die de burgers de mogelijkheid gaven om een 
oordeel over het herindelingsplan te seven, klonk het venijn uit de brieven 
en telefoontjes nadrukkelijk door. Dit maakte een zakelijke beoordeling op 
basis van zuivere criteria welhaast onmogelijk. 

Een degelijke discussie werd dan bewust verengd tot de stellingname 
vanuit de zaal, dat de dorpsidentiteit werd vernietigd. Een grote rol 
speelden in dit verband vertegenwoordigers uit het verenigingsleven. 

Binnen deze sfeer werd het optreden van de lokale bestuurders vaak als 
verwarrend ervaren. Enerzijds kwam dit tot uiting bij uitspraken als "wij 
komen er nog goed van al", wij zijn nauwelijks bij de herindeling 
betrokken", terwijl men anderzijds onderhuids toch wel blij was met het 
gebied dat er bij kwam. 
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Al met al ontstaan in het proces van gemeentelijke herindeling keer op 
keer nieuwe spanningsvelden, waarmee men zich al of niet wil identifi
ceren. Het is zowel voor de burger als de lokale bestuurders moeilijk om 
daarin een juiste plaats voor zichzelf te bepalen, waarbij ik mij niet aan de 
indruk kan onttrekken dat de hardste schreeuwer dan in een twijfelachtig 
voordeel komt te verkeren. 

De inkijk die ik u door middel van deze bijdrage heb gegeven in mijn 
ervaringen met het ontwikkelen en verdedigen van het herindelingsplan 
geeft - zo realiseer ik mij - in hoofdzaak een negatief beeld. 

In de toekomst zal met name veel moeten veranderen ter bekorting van 
de procedures, zonder dat daarbij aan zorgvuldigheid wordt ingeboet. Im
mers de lange tijd draagt bij aan een ongewenst lange onzekerheid in het 
her in te delen gebied, wat fnuikend werkt voor de burgers en bestuurders. 

Ook het feit dat de betrokken bewindslieden en de Staten-Generaal zich 
niet tot een marginale toetsing beperken, doch ondanks de gedetailleerde 
zorgvuldige procedure het plan aan een hernieuwde toetsing onderwerpen, 
is moeilijk te verteren. 

Het gevaar is dan groot dat in plaats van een zorgvuldige weging op 
grond van argumenten, politieke argumenten de boventoon gaan voeren, 
wat een eindprodukt als een herindelingsplan sterk kan aantasten. 

Mijn hoop is in deze gevestigd op de in discussie zijnde wijziging van de 
"Wet algemene regelen gemeentelijke indeling", alsmede op de inhoud van 
het deelakkoord dat werd bereikt in het Interprovinciaal Overleg over 
Binnenlandse Zaken (IPO-Ri?.a). In dat deelakkoord wordt inzake het 
herindelingsbeleid bepaald dat binnen één jaar na indiening van het 
eindadvies door een college van Gedeputeerde Staten, de verantwoordelijke 
bewindslieden tot indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal zullen dienen over te gaan. In deze termijn van één jaar 
wordt de advies-aanvraag aan de Raad van State geacht te zijn inbegrepen. 

Deze aspecten maken het wellicht mogelijk om na verloop van een 
doorlopen procedure te kunnen constateren dat een herindelingsproces een 
minder in het persoonlijk leven ingrijpend proces kan zijn, al was het maar 
vanwege de aldus voorgestane bekorting van de proceduretijd. 
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