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Datum : 10 september 2007 
Aan Provinciale Staten Uw Kenmerk : 2007BEM68 
t.b.v statencommissie BEM Ons kenmerk :  
 Contactpersoon : Hans Versteeg 
 E-mail       :hans.versteeg@provincie-utrecht.nl 
 Doorkiesnr. : 030-2583364 
 

Onderwerp: Voortgang versterking bestuurkracht Valleigebied 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij aan de voortgang van de 
besluitvorming over het versterken van de bestuurskracht van de Valleigemeenten 
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. 
De informatie in deze notitie is een vervolg op de informatie in onze notitie van 22 januari 
2007 aan de commissie BEM (is als bijlage bijgevoegd). 
 

Woudenberg
De raad heeft in april 2007 het college van B&W gevraagd om in overleg te treden met 
Renswoude en Scherpenzeel met als doel om gezamenlijk voor 1 augustus 2007 een 
profielschets voor de nieuw te vormen gemeente op te stellen. Op basis van de gezamenlijk 
opgestelde profielschets neemt de raad een besluit over de bestuurlijke toekomst van 
Woudenberg.  Scherpenzeel heeft positief gereageerd op het gezamenlijk opstelen van de 
profielschets. Renswoude heeft op 29 mei 2007 besloten om niet mee te werken aan het 
gezamenlijk opstellen van de profielschets.  
De afzonderlijke profielschetsen van Woudenberg en Scherpenzeel vormen de basis voor de 
gezamenlijke profielschets. Daarnaast is gebruik gemaakt van de toekomstvisie van 
Renswoude. De profielschets is een eerste aanzet om gezamenlijk te komen tot een 
toekomstvisie op de nieuw te vormen gemeenten 
Het raadsvoorstel Gezamenlijke profielschets omvat: 

- het vaststellen van de gezamenlijke profielschets 
- het vaststellen van een  stappenplan om te komen tot een herindeling; 
- het verzoek aan GS van Utrecht om een Arhiprocedure te starten; 
- het opstellen van een communicatieplan.  

 
Tijdpad gemeentelijke besluitvorming 
11 september 2007   raadscommissie bespreekt het voorstel gezamenlijk profielschets c.a. 
27 september 2007   raad neemt besluit over voorstel gezamenlijk profielschets c.a. 
 
Renswoude
Op 13 maart 2007 heeft de raad van Renswoude een initiatiefvoorstel van de VVD-fractie 
aanvaard. Het college van B&W is gevraagd om een raadgevend referendum voor te bereiden 
over de zelfstandigheid van Renswoude. Renswoude ziet zich geconfronteerd met de 
voorbereiding van een verzoek van de raden van Scherpenzeel en Woudenberg aan GS van 
Gelderland en van Utrecht om een Arhiprocedure te starten terwijl Renswoude kiest voor 
behoud van zelfstandigheid.  
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Omdat het besluit tot opheffing van de gemeente het meest vergaande besluit is dat de raad 
kan nemen, vindt de raad het gewenst dat hierover eerst de inwoners zijn geraadpleegd.  
Aan de inwoners van Renswoude wordt de volgende vraag voorgelegd: 
Dient de gemeenteraad van Renswoude vast te houden aan behoud van de zelfstandigheid van 
Renswoude?    
In het voorlopige standpunt van B&W zijn kanttekeningen geplaatst bij de RSW-optie. In 
verband hiermee zijn aan de buurgemeenten Veenendaal, Barneveld en Ede vragen over de 
bestuurlijke toekomst van Renswoude voorgelegd. Op basis van de beantwoording zal worden 
besloten met welke gemeenten in oktober bestuurlijk overleg wordt gevoerd.  
 
Het tijdschema is als volgt: 
Woensdag 26 september 2007           referendum 
Dinsdag 2 oktober 2007  vaststelling raadsvoorstel door B&W 
Donderdag 11 oktober 2007  bespreking raadsvoorstel in commissie AFZ 
Dinsdag 6 november 2007  definitieve standpuntbepaling door de raad                
 

Scherpenzeel
De raad van Scherpenzeel heeft op 29 maart 2007 gekozen voor samengaan door vorming van 
een RSW+ gemeente. Het college heeft de opdracht gekregen om met een stappenplan, 
inclusief tijdsplanning te komen. 
Scherpenzeel heeft positief gereageerd op het verzoek van Woudenberg om gezamenlijk een 
profielschets van de nieuwe gemeente. De profielschets is gereed en wordt nu tezamen met 
een stappenplan, het verzoek aan GS van Gelderland om een Arhiprocedure te starten en een  
communicatieplan op te stellen in één raadsvoorstel  opgenomen. 
Dit raadsvoorstel wordt in september/oktober 2007 met de raad besproken. 
 
Tijdpad besluitvorming 
13 september 2007 raadscommissie 
4 oktober  2007 raad bespreekt voorstel gezamenlijke profielschets c.a. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Wij komen op basis van de raadsbesluiten van Woudenberg, Renswoude en Scherpenzeel dit 
najaar met een concreet voorstel over de versterking van de bestuurskracht van de 
Valleigemeenten. Het spreekt vanzelf dat wij hierover ook met Gelderland in gesprek zijn. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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Memorandum                              BIJLAGE

Datum : 22 januari 2007 

Aan : Commissie Bestuur en Middelen 

Van : GS Tel.
:

3364 

Onderwerp : Voortgang bestuurlijke organisatie Valleigebied 

Met dit memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van de besluitvorming over het 
versterken van de bestuurskracht van de Valleigemeenten Renswoude, Scherpenzeel en 
Woudenberg. 
 
Woudenberg 
De raad heeft ingestemd met de aanbevelingen van het kwaliteitsrapport. In het licht van 
toekomstige ontwikkelingen én regionale ontwikkelingen wordt een lichte voorkeur 
uitgesproken voor een RSW+-gemeente. Er wordt een profielschets opgesteld voor de RSW+-
gemeenten, bij voorkeur in samenspraak met Renswoude en Scherpenzeel. 
De raad heeft een stuurgroep ingesteld voor het opstellen van de profielschets. De ontwerp-
profielschets is gereed en wordt op 15 februari a.s. met de inwoners besproken. Er is dan 
gelegenheid tot wijzigingen/aanvulling van de profielschets. 
Vervolgens is de planning om de definitieve ontwerp-profielschets te agenderen voor de 
raadscommissie van 3 april 2007. De raad stelt de profielschets vast op 26 april 2007. 
 
Renswoude 
De raad heeft ingestemd met de aanbevelingen. Gelet op het kwaliteitsrapport is de raad van 
oordeel dat er op dit moment geen enkele aanleiding is voor een toekomstige fusie. 
Renswoude stelt geen profielschets op voor een nieuwe gemeente. In de zomer van 2006 heeft 
het college van B&W aan de Universiteit van Twente gevraagd een rapport te schrijven over 
de voor- en nadelen van een aantal toekomstige bestuurlijke scenario’s (zoals SETA, fusie, 
samenwerking) vanuit het perspectief van Renswoude. Het conceptrapport wordt in februari 
2007 besproken met de buurgemeenten Woudenberg, Scherpenzeel, Veenendaal en 
Barneveld. Vervolgens wordt het rapport besproken met de raadscommissie in maart 2007,  
de besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van april.  
 
Scherpenzeel 
De raad heeft besloten om een profielschets voor de toekomstige RSW+-gemeente op te 
stellen. De  concept-profielschets ‘Verder met elkaar’ is gereed. Voordat het college de 
profielschets voor de nieuwe gemeente aanbiedt aan de raad zal op 29 januari 2007 het 
concept met de inwoners bespreken. Er zijn hiervoor al twee bijenkomsten met inwoners 
geweest. In elke bijeenkomst stonden twee thema’s centraal (voorzieningen en economie en 
toerisme, en wonen en leefomgeving en dienstverlening). Op 29 maart neemt de raad een 
besluit over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel. Aan deze besluitvorming liggen drie 
documenten ten grondslag: de profielschets voor een nieuwe gemeente, een rapport van een 
adviesbureau over de voor- en nadelen van bestuurlijke samenwerking en fusie vanuit het 
perspectief van Scherpenzeel, en het evaluatierapport van de VIP-samenwerking. 
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Vervolgstappen. 
Nadat de gemeenten een besluit hebben genomen over de versterking van hun bestuurskracht 
zullen GS van Utrecht en van Gelderland samen met de colleges van B&W van de RSW-
gemeenten praten over de vervolgstappen. Het bestuurlijke overleg wordt gepland voor mei 
2007.


