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Geachte raad,
Beslispunten
De raad wordt verzocht een keuze te maken tussen ontwerp 1 (het wapen van het
opgeheven Waterschap Goeree-Overflakkee), ontwerp 2 (een abstract nieuw ontwerp) en
ontwerp 3 (alternatief van het Streekarchief) voor het gemeentewapen van GoereeOverflakkee.
Inleiding
In oktober 2012 is bij de Hoge Raad van Adel een adviesaanvraag ingediend met betrekking
tot het ontwerp van een gemeentewapen voor de gemeente Goeree-Overflakkee. De Hoge
Raad van Adel heeft twee ontwerpen voorgesteld: een traditioneel ontwerp (1) en een
modern ontwerp (2). In de hectiek van alle voorbereidingen van de gemeentelijke herindeling
is verzuimd het Streekarchief te betrekken bij de adviesaanvraag. In een later stadium is het
Streekarchief alsnog bij dit dossier betrokken. Daarbij heeft het Streekarchief nog een derde
ontwerp aangedragen; een traditioneel ontwerp (3). Dit is de reden waarom het
oorspronkelijke voorstel over dit onderwerp van de agenda van de raadsvergadering van 17
januari jl. is afgevoerd. Dit bood de gelegenheid om het ontwerp zoals het Streekarchief dat
heeft ingebracht, in een hernieuwde adviesaanvraag voor te leggen aan de Hoge Raad van
Adel.
Alvorens een formele (gewijzigde) adviesaanvraag in te dienen, heeft de voorzitter van uw
raad, samen met een ambtelijke delegatie, overleg gevoerd met de secretaris en de eerste
medewerker van de Hoge Raad van Adel. Daarbij zijn de voors en tegens van de drie
ontwerpen uitvoerig besproken. Na dit overleg is de herziene adviesaanvraag ingediend.
Inmiddels is hierop een positieve reactie ontvangen.
Doelstelling
Een wapen is in de heraldiek een teken dat is verbonden aan een persoon, een familie, een
stad of een staat. Het is dus een symbool dat karakteristieke kenmerken van de persoon of
de omgeving waarvoor het is vervaardigd (in dit geval de gemeente) verbeeldt.
Een gemeentewapen is een vast kenmerk voor herkenning, dat de eeuwen verduurt. Zolang
de gemeente als zelfstandige entiteit bestaat, blijft het gemeentewapen in beginsel
onveranderd; dit in tegenstelling tot logo’s, die – zo leert de praktijk – periodiek worden
herzien.
Met een gemeentewapen heeft de gemeente dus een vast – en door de Kroon vastgesteld –
herkenningsteken dat toepasbaar is op specifieke / officiële objecten, zoals:
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ambtsketen burgemeester;
trouwboekjes;
toga’s ambtenaren van de burgerlijke stand.

Nadat besluitvorming door uw gemeenteraad heeft plaatsgevonden, kan een verzoek
worden ingediend bij Zijne Majesteit de Koning om het gewenste gemeentewapen voor de
gemeente Goeree-Overflakkee vast te stellen.
Argumenten
In de eerste adviesaanvraag is aan de Hoge Raad van Adel de vraag voorgelegd om een
tweetal ontwerpen te maken voor een gemeentewapen voor de nieuw te vormen gemeente
Goeree-Overflakkee. De Stuurgroep herindeling heeft gevraagd om:
1. een traditioneel ontwerp (“waarbij gebruik gemaakt wordt van bestaande heraldische
elementen uit de wapens van de huidige vier gemeenten”)
2. een modern ontwerp (“op basis van de kernwaarden en historische elementen van
ons eiland”).
Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Hoge Raad van Adel twee ontwerpen ingediend.
Als traditioneel ontwerp is het wapen van het voormalige Waterschap Goeree-Overflakkee
aangedragen. Daarnaast is een nieuw ontwerp voorgesteld. De beide ontwerpen treft u aan
in de bijlagen.
Van de zijde van de Hoge Raad van Adel is aangegeven dat het hun, voor wat betreft het
traditionele ontwerp, niet gelukt is aansluiting te vinden bij de gemeentewapens van de vier
voormalige gemeenten. Het besluit om voor het traditionele ontwerp gebruik te maken van
het wapen van het voormalige Waterschap, achten wij vanuit historisch perspectief niet de
meest preferabele keuze. Dit nog los van het feit dat burgers dit wapen nog steeds
associëren met het (voormalige) waterschap.
Het tweede ontwerp – de moderne variant – is abstract en eenvoudig van opzet. Heraldisch
in orde, maar qua uitstraling niet erg sterk. Naar ons oordeel past een traditioneel wapen
beter bij de cultuur en de traditie van ons eiland dat een modern ontwerp.
Alternatief ontwerp
De beide streekarchivarissen hebben voor het traditionele ontwerp een alternatief
aangedragen. Een ontwerp dat zowel letterlijk (historisch) als qua verbeelding zijn wortels
heeft op ons eiland Goeree-Overflakkee. Het ontwerp is al meer dan een eeuw oud, maar
het is nooit officieel ingevoerd. Het is een wapen dat op duidelijke wijze de
ontstaansgeschiedenis van het eiland symboliseert. Goeree-Overflakkee is immers op het
water veroverd. Verder geeft de verhouding water en land een goede verbeelding van de
feitelijke situatie. De gemeentegrens loopt immers door het water. In de bijgevoegde notitie
van het Streekarchief leest u meer over de achtergronden van het wapen.
Vanzelfsprekend is uw raad vrij in de keuze, maar ons college is van oordeel dat het wapen
dat door het Streekarchief is ingebracht het beste past bij de cultuur van de gemeente en
bovendien de ontstaansgeschiedenis, als ook de verhouding land/water, het meest
kenmerkend symboliseert. Wij stellen dan ook uw keuze te bepalen op ontwerp 3, zoals dat
door het Streekarchief is ingebracht.
Kanttekeningen
De Hoge Raad van Adel zal bij de keuze van ontwerp 3 een positief advies uitbrengen aan
de Kroon.
De Hoge Raad van Adel is bereid mee te werken aan een snelle afhandeling van de
procedure. Daarom is gevraagd met het oog op het aangekondigde bezoek van het
Koninklijk paar op 21 juni a.s. aan onze gemeente. Ons college wil proberen de ambtsketen
tijdig te laten voorzien van het nieuwe gemeentewapen.
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Financiële consequenties
De kosten van een wapenverlening zijn gering en bestaan alleen uit een vergoeding voor het
wapendiploma en eventueel ontwerpkosten. Hiervoor is vorig jaar reeds een bedrag
geraamd ca. 750 – 1000 euro door de Stuurgroep Herindeling.
Planning
Nadat uw gemeenteraad heeft ingestemd met een ontwerp, wordt het wapen officieel
aangevraagd door middel van een aan Zijne Majesteit de Koning te richten brief. De Hoge
Raad van Adel krijgt deze aanvraag via de Minister van Binnenlandse Zaken toegestuurd en
brengt hierover vervolgens een positief advies uit. Na instemming door de Kroon (welke
normaal gesproken wordt verleend) resulteert dit uiteindelijk in een koninklijk besluit tot
vaststelling van het gemeentewapen, waarvan uw raad een afschrift krijgt toegezonden.
Bijlagen:
ARHI 677 – Eerste adviesaanvraag gemeentewapen.
ARHI 821 (volgnummer 1) – Eerste advies Hoge Raad van Adel 20/11/2012.
Intern 2415 – Memo Streekarchief over keuze gemeentewapen.
Advies en Besluit 731 – Procedurevoorstel gemeentewapen.
Uitgaand 6687 – Herziene adviesaanvraag gemeentewapen.
Inkomend 7695 - Advies ontwerp gemeentewapen Hoge Raad van Adel.
Advies en Besluit 904 – Collegeadvies vaststelling gemeentewapen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,
secretaris,
wnd. burgemeester,
drs. B. Marinussen.
C.A. Kleijwegt.
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Raadsvergadering : 16 mei 2013
Registratienummer : Z -13-01579 / 907
::
Besluitnummer
Onderwerp

: Gemeentewapen Goeree-Overflakkee

De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013;
gelet op het Soeverein besluit van 24 december 1814, nr. 32 en het Koninklijk besluit van 23
april 1919, Stb. 181, zoals aangevuld bij Koninklijk besluit van 21 oktober 1977, Stb. 605;
besluit:

Zijne Majesteit de Koning te verzoeken aan de gemeente Goeree-Overflakkee een
gemeentewapen te verlenen overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Goeree-Overflakkee op 16 mei 2013
de griffier,

drs. J. Mimpen.

de voorzitter,

C.A. Kleijwegt.

Publicatiedatum:
Inwerkingtreding:

Pagina 4 van 4

