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2008BEM23 
 
Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van  
28 januari 2007 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), J. Binnekamp (gedeputeerde), mw. M.G. 
Dekker (gedeputeerde), mw. A.H. Raven BA (gedeputeerde), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen 
(VVD), dr. R. Bisschop, drs. W.J. Bos (PvdA), mr. J.M. Buiting (CDA), ir. D.J. van den Burg 
(VVD), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), mw. A. Jonkers-Cornelisse (SP), ing. D. 
Kiliç (PvdA), C.J. van Kranenburg (ChristenUnie), drs. B. Nugteren (GroenLinks), mw. 
A.M.A. Pennarts-Pouw (GroenLinks), drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), mw. Y. Smit (VVD), mr. 
J.J.J. Streefland, F.J. Vos (VVD), drs. R.E. de Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), ir. T. Snyders (Mooi Utrecht) 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de vele 
belangstellenden op de publieke tribune.    
 
2. Mededelingen 
- Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Bodewitz.  
- De behandeling van de agendapunten 7, Presentatie aanbestedingenbeleid, en 16, 

Deregulering reactie GS op aanbevelingen, wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering (10 maart a.s.). 

- In verband met de insprekers en de belangstellenden op de publieke tribune wordt 
agendapunt 15, Duurzame versterking bestuurskracht van gemeenten in het 
Valleigebied, behandeld na agendapunt 7.  

- Aan de agenda wordt het onderwerp Internetportaal toegevoegd (10a). 
- Met betrekking tot de Arhi-procedure in het Vecht- en Plassengebied is een vijftal PS-

bijeenkomsten gepland in maart/april. In een mail is gevraagd of dit aantal wellicht 
kan worden teruggebracht naar 3.  

 De heer Ruijs deelt mede dat het CDA instemt met 3 avonden, mits goed 
georganiseerd. 

 De VVD, PvdA en D66 geven aan te kunnen instemmen met 3 avonden.  
 De heer Van Kranenburg deelt mede, dat de voorkeur van de ChristenUnie uitgaat 

naar 5 avonden om iedereen alle ruimte te geven en PS alle ruimte te laten.  
 Mevrouw Jonkers deelt mede dat ook de SP pleit voor 5 avonden, mede in verband 

met de praktische uitvoering. Zij informeert welke avonden zouden worden 
samengevoegd, indien het aantal bijeenkomsten wordt teruggebracht naar 3. 

 De voorzitter antwoordt dat Breukelen en Loenen worden samengevoegd en Abcoude 
en De Ronde Venen; voor Maarssen wordt dat een afzonderlijke bijeenkomst 
georganiseerd. 

 Spreker concludeert dat de meerderheid van de commissie zich kan vinden in het 
aantal van 3 bijeenkomsten, waarmee het voorstel is aangenomen.  
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- De voorzitter deelt mede dat de brief van de Stichting Heiligenbergerbeekdal conform 
toezegging in de vorige vergadering door GS is beantwoord. Inhoudelijk komt dit 
onderwerp terug in de commissie RGW.  

- De voorzitter deelt mede dat de heer Beukema, algemeen directeur van het IPO, heeft 
aangeboden een presentatie te houden over de rol en positie van het IPO. 
Geïnformeerd wordt of hiervoor belangstelling bestaat.  

 De voorzitter constateert dat de commissie hiervoor belangstelling heeft; de suggestie 
van D66 de presentatie mogelijk te koppelen aan een thema wordt meegenomen.  

- De voorzitter memoreert dat het concept herindelingadvies Gooi- en Vechtstreek van 
GS Noord-Holland aan de commissie is toegezonden; de reactie van GS Utrecht 
daarop is per e-mail nagezonden.  

 
3. Ingekomen stukken 
Brief OR betreffende vervangende nieuwbouw provinciehuis (Nova) 
De heer Streefland merkt op dat de antwoorden naar aanleiding van de brief van de OR de 
zorg niet wegneemt. De ChristenUnie kan zich – mede agendapunt 14 in ogenschouw. 
nemende – niet aan de indruk ontrekken dat de nieuwbouw getalsmatig al geheel vol zit 
De heer Binnekamp handhaaft, dat de 0,8 flex factor ruim is. Dit is tot tweemaal toe, ook nog 
zeer recent, opnieuw berekend. GS delen de zorg van de OR derhalve niet. GS gaan er vanuit 
dat met dit aantal werkplekken de lading kan worden gedekt.  
 
4. Verslag van 19 november 2007 
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
5. Termijnagenda 
Mevrouw Smit vestigt de aandacht op de lijst van toezeggingen met name punt 3, uitwerking 
aanbevelingen rapport Randstedelijke Rekenkamer ‘grip op grote projecten’. De VVD 
verzoekt dit onderwerp te voorzien van een behandeldatum. De VVD stelt voor dit onderwerp 
en punt 26, Voorleggen kaders die van toepassing zijn op het Uitvoeringsprogramma in 1e

kwartaal 2008, te koppelen. 
Met betrekking tot punt 25, Operatie ‘Stofkam’ mbt reserves en voorzieningen ter dekking 
investeringsimpuls € 65 miljoen, mist de VVD de opmerking dat de commissie een totale 
afweging zou krijgen van nieuw voor oud. Dat geldt voor de gehele Begroting en de projecten 
en niet alleen voor de reserves en voorzieningen. 
Ten aanzien van punt 17, De commissie ontvangt het inventarisatierapport op grond waarvan 
een inschatting is gemaakt van taken en kosten Wabo, merkt de VVD op dat dit rapport er al 
was op het moment dat dit onderwerp werd besproken. Het verbaast de VVD derhalve het 
rapport nog steeds niet te hebben ontvangen.  
De voorzitter zegt toe, dat de opmerkingen worden meegenomen.  
 
De heer Kiliç deelt mede, dat de P&C cyclus is doorgeschoven naar 10 maart a.s. In 
november is dit onderwerp ook al doorgeschoven.  
Mevrouw Raven memoreert dat aan de commissie een uitgebreid memo is toegezonden met 
de stand van zaken. Daarin wordt ook aangegeven dat het stuk in de commissie BEM van 10 
maart a.s. zal worden behandeld.  
De heer Kiliç merkt op dat op de lijst van toezeggingen nog steeds een aantal onderwerpen 
staat waarbij geen behandeldatum staat vermeld.  
De voorzitter licht toe dat hierover hedenmorgen in het Presidium is gesproken. Het is de 
bedoeling dat voor alle commissies een planning wordt opgesteld, waarin wordt aangegeven 
welk onderwerp in welke vergadering zal worden behandeld. Hieraan wordt derhalve 
aandacht besteed.  
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De heer Van Kranenburg informeert of de wijzigingen in de P&C cyclus gevolgen hebben 
voor de Voorjaarsnota 2008. De vraag is of de Voorjaarsnota 2008 kan worden verwacht op 
het gebruikelijke tijdstip mei/juni.  
Mevrouw Raven antwoordt dat de precieze datum nog niet is vastgesteld. Het is mei/juni, 
maar eerder juni dan mei.  
 
6. Rondvraag 
De heer De Vries memoreert vragen te hebben gesteld over de verantwoording van Europese 
subsidies. Hij heeft hierop een uitgebreid antwoord ontvangen. Ter zake leeft bij spreker nog 
één vraag. Utrecht is niet betrokken geweest bij de audits over de projecten die zijn 
uitgevoerd met Europees geld. In het antwoord wordt gesteld, dat er geen aanwijzingen zijn 
dat in de provincie in de periode 2002 – 2006 aanvragen onterecht zijn uitbetaald. Spreker 
informeert of die conclusie is gebaseerd op intern of extern onderzoek. 
De heer Binnekamp antwoordt dat dit voor zover hem bekend is extern is gebeurd. Hij is 
echter niet zeker en zegt toe dit te zullen nagaan en het antwoord in het verslag te zullen 
opnemen.  
 
Mevrouw Jonkers merkt op dat GS in hun reactie op het concept herindelingadvies Gooi- en 
Vechtstreek van GS Noord-Holland aangeven niet blij te zijn met de beslissing ten aanzien 
van Huizen; GS Utrecht maken zich in dat kader grote zorgen over de BEL-samenwerking. 
Verzocht wordt om een nadere toelichting ten aanzien van de achterliggende motieven.  
Mevrouw Dekker is van mening, dat de motieven van GS duidelijk in de brief zijn verwoord. 
Er is een BEL-samenwerking; GS hebben daarmee ingestemd; er is een afspraak over het 
tijdstip van evaluatie. GS Utrecht zijn van mening dat het vorenstaande eerst zijn beslag moet 
krijgen. Zij achten het niet gewenst daarop nu al een grote hypotheek te leggen door aan te 
kondigen, dat binnen 1 uiterlijk 2 jaar een gemeente aan die samenwerking moet worden 
toegevoegd die groter is dan de 3 samenwerkende gemeenten.   
Desgevraagd door mevrouw Jonkers antwoordt spreekster dat de 3 samenwerkende 
gemeenten hebben afgesproken één, nieuw te bouwen, gemeentehuis te realiseren in Eemnes. 
Duidelijk moge zijn dat dit gemeentehuis te klein zal zijn als Huizen daar ook bij komt. 
Bovendien is de vraag of – indien aan die samenwerking 40.000 inwoners worden toegevoegd 
– Eemnes nu de meest handige plaats is.   
 
7.  Presentatie aanbestedingenbeleid 
Is doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
 
TER BESPREKING 
 

Portefeuille mw. M.G. Dekker 
 
15. Duurzame versterking bestuurskracht van gemeenten in het Valleigebied 
De voorzitter geeft het woord mevrouw Dekker voor een korte inleiding. 
 
Mevrouw Dekker gaat aan de hand van een powerpoint presentatie in op de duurzame 
versterking bestuurskracht van gemeenten in het Valleigebied. De hand out van de presentatie 
is als bijlage 1 bij dit verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
 
Desgevraagd door de heer Ruijs licht mevrouw Dekker toe dat GS het open overleg voeren. 
Vervolgens wordt bekijken de commissies BEM van Gelderland en Utrecht op basis van het 
resultaat van het open overleg of draagvlak is voor de duurzame versterking bestuurskracht. 
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Indien GS vervolgens besluiten tot het opstellen van een herindelingontwerp, wordt dit 
uiteindelijk ter besluitvorming voorgelegd aan PS.  
 
De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.  
 
De inbreng van de heer De Vet, burgemeester gemeente Leusden, is als bijlage 2 bij het 
verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
 
De heer Bos merkt op dat de inbreng van de heer De Vet zich beperkt tot procedurele 
redenen. Geïnformeerd wordt wat Leusden inhoudelijk zou kunnen bijdragen indien zij bij dit 
proces wordt betrokken. In de stukken die de commissie hebben ontvangen wordt door de  
Renswoude twee andere gemeenten genoemd die wellicht in een bepaalde variant een rol 
zouden kunnen spelen. Noch in dat stuk, noch in de stukken van Scherpenzeel en 
Woudenberg wordt Leusden genoemd. Geïnformeerd wordt wat de rol van Leusden zou 
kunnen zijn. 
De heer De Vet antwoordt dat, indien de bestuurskracht van de gemeenten in het Valleigebied 
onderwerp van het open overleg gaat worden, Leusden haar rol met de desbetreffende 
gemeenten wil bespreken. Dat past ook in de lijn van het Regeerakkoord om herindelingen 
vooral van onderop tot stand te brengen. In het schriftelijk standpunt van de gemeenteraad 
Leusden aan GS is aangegeven dat Leusden er eerst aan hecht in overleg te komen en 
daarvoor ook de formele positie wil krijgen. In zijn visie heeft het weinig zin hedenavond 
inhoudelijk een oordeel te geven over mogelijke varianten. Zoals in de brief van de 
gemeenteraad aan GS is aangegeven, wil Leusden daarop later met een gedegen inhoudelijke 
reactie terugkomen. In ieder geval zal de lijn van Leusden daarbij zijn, dat het Valleigebied 
tussen Ede en Amersfoort één entiteit is en dat Leusden daar op grond van een aantal 
inhoudelijke overwegingen ideeën bij heeft.  
 
De inbreng van de heer Schorer, burgemeester gemeente Renswoude, is als bijlage 3 bij het 
verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  
 
De heer Vos informeert hoe Renswoude tegenover het initiatief van Leusden staat om 
toegevoegd te worden. 
De heer Schorer memoreert dat Renswoude in haar schriftelijk commentaar op het 
statenvoorstel heeft dat het plattelandsgebied Vallei ruwweg een gebied zou kunnen betreffen 
dat begrensd wordt door de auto(snel)wegen A28, A1, A30, A12 en de N227. Leusden ligt 
vrijwel volledig in dat gebied. Uit dat oogpunt acht Renswoude het initiatief van Leusden 
begrijpelijk. Daarbij komt dat in het oorspronkelijke concept van Woudenberg met betrekking 
tot de RSW+ omvatte de + naast de kern Overberg ook het buitengebied Leusden en de kern 
Maarsbergen omvatte. Het is spreker niet bekend waarom de + nu is gereduceerd tot 
Overberg.  
Overigens zij duidelijk opgemerkt, dat wat Renswoude betreft er geen Arhi-procedure komt 
of alleen een Arhi-procedure tussen Woudenberg en Scherpenzeel.  
 
De heer Bos merkt op, dat de Ten Boer variant in dergelijke gevallen veelal ten tonele wordt 
gebracht als een soort van mantra. Geïnformeerd wordt welke beleidsterreinen Renswoude in 
de Ten Boer variant zou willen onderbrengen. Indien Renswoude ook onder de Ten Boer 
variant verstaat dat bij een andere gemeente ambtelijke ondersteuning wordt ingekocht, is de 
vraag welke bedrijfsmatige terreinen dat zouden moeten zijn. Er worden door Renswoude 
twee potentiële gemeenten genoemd. Geïnformeerd of Renswoude een voorkeur heeft voor 
Veenendaal dan wel Barneveld. 
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De heer Schorer hecht eraan op te merken dat Renswoude in de afgelopen periode een 
onderzoek heeft laten doen door studenten van de Universiteit Twente. De Ten Boer variant 
wordt in dat rapport ook uitgebreid besproken. Daarnaast heeft Renswoude een bijeenkomst 
georganiseerd voor met name raadsleden en andere belangstellenden. De burgemeester van 
Ten Boer heeft daarin uiteen gezet hoe het model in Ten Boer werkt. Het is voor Renswoude 
derhalve niet zomaar een mantra, maar een hele serieuze optie. Renswoude heeft uitvoerig 
met Veenendaal gesproken over de Ten Boer variant. Tot nu toe is daaruit een groeivariant 
gekomen. Dat wil zeggen dat de samenwerking geleidelijk zal worden opgebouwd. De 
gedachte die de gemeenten voor ogen staat is, dat een soort raamovereenkomst komt, die 
geleidelijk wordt ingevuld met overeenkomsten op verschillende beleidsterreinen. Op 
bepaalde terreinen wordt nu reeds samengewerkt met Veenendaal. Renswoude heeft in haar 
brief aan Veenendaal met name de beleidsterrein sociale zaken en automatisering genoemd 
als terreinen die in de visie van Renswoude in aanmerking zouden komen voor een nader 
onderzoek naar een vruchtbare samenwerking met Veenendaal en wellicht nog een andere 
gemeente.  
Renswoude heeft niet direct een voorkeur voor Veenendaal of Barneveld. Renswoude heeft 
wel in haar Nota Bestuurlijke Toekomst aangegeven dat wellicht complicaties kunnen 
optreden bij de Ten Boer variant met Barneveld, omdat Barneveld in een andere provincie 
ligt; nader onderzoek zal dat echter moeten uitwijzen.  
 
De inbreng van de heer Heitink, wethouder gemeente Scherpenzeel, is als bijlage 4 bij het 
verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  
 
Mevrouw Jonkers informeert of Scherpenzeel op het standpunt staat dat draagvlak van belang 
is bij een herindeling. Indien dat het geval is, is de vraag hoe Scherpenzeel de start van deze 
Arhi-procedure denkt te rijmen met de uitslag van het referendum in Renswoude. 
De heer Heitink merkt op dat kan worden gesteld dat twee gemeenten en twee provincies voor 
een fusie zijn en één gemeente daar moeite mee heeft. In een democratisch proces acht 
Scherpenzeel dat voldoende draagvlak.  
 
De heer Bisschop begrijpt dat op dit moment al sprake is van bepaalde samenwerkingsvormen 
tussen Scherpenzeel en Renswoude. Geïnformeerd wordt of Scherpenzeel heeft overwogen 
die samenwerking verder uit te bouwen om op die manier het risico van ‘eenpitters’, de 
kwetsbaarheid van de organisatie, te verminderen.  
De heer Heitink antwoordt dat daarop in het kader van ViP heel ambitieus is ingestoken met 
name op het beleidsmatige vlak. Dat is vrij snel vastgelopen. Zelfs op het bedrijfsmatige vlak 
is dat niet gelukt. Scherpenzeel staat op het standpunt dat op grond van het feit dat zoveel 
energie is gestoken in samenwerkingsvormen thans het  moment is aangebroken van de drie 
gemeenten één gemeente te maken. Er is al gememoreerd dat drie keer een Arhi-procedure is 
gestart. Scherpenzeel staat op het standpunt dat het bij een vierde Arhi-procedure moet 
worden gelaten.  
De heer Bisschop merkt op dat ViP over zes gemeenten ging. Nu gaat het over drie 
gemeenten. Spreker heeft Scherpenzeel niet horen zeggen dat de samenwerking, zoals die op 
dit moment bestaat tussen Scherpenzeel en Renswoude, niet goed verloopt. 
De heer Heitink bevestigt, dat de samenwerking met Renswoude op dit moment op de 
genoemde terreinen prima loopt. Op grond van decentralisatie en andere ontwikkelingen acht 
Scherpenzeel dit in de toekomst gezien echter geen oplossing; het kost meer energie dan dat 
het rendement oplevert.  
 
De heer Bos informeert of vanuit Scherpenzeel gezien de gemeente Leusden een rol zou 
moeten hebben in deze procedure.  
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De heer Heitink antwoordt dat de raad van Scherpenzeel duidelijk heeft aangegeven wat moet 
worden verstaan onder RSW+ en dat, indien hiervan wordt afgeweken, verzocht wordt de 
Arhi-procedure te stoppen.   
 
De inbreng van de heer Van Bergen, burgemeester gemeente Woudenberg, is als bijlage 5 bij 
het verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  
De heer Schorer, burgemeester gemeente Renswoude, hecht eraan op te merken dat door de 
burgemeester van Woudenberg wordt geïmpliceerd dat Renswoude een complicatie creëert 
door Veenendaal en Barneveld in te brengen. Duidelijk zij opgemerkt dat Renswoude niet om 
deze discussie heeft gevraagd. Wat Renswoude betreft hoeft er niets te gebeuren in het 
Valleigebied. Scherpenzeel en Woudenberg mogen gerust fuseren; Renswoude wil daar echter 
buiten gelaten worden. 
De heer Van Bergen merkt op dat Woudenberg niet aan Leusden heeft gevraagd in de Arhi-
procedure betrokken te worden. Van spreker wordt echter wel gevraagd daarop nu te 
reageren.  
 
Mevrouw Jonkers informeert of Woudenberg op het standpunt staat dat draagvlak van belang 
is bij een herindeling. Indien dat het geval is, is de vraag hoe Woudenberg de start van deze 
Arhi-procedure denkt te rijmen met de uitslag van het referendum in Renswoude. Spreekster 
informeert welke bestuurlijke problemen exact worden opgelost met deze herindeling. 
Geïnformeerd wordt hoe de raad van Woudenberg weet, dat zij wordt gesteund door de 
inwoners. Geïnformeerd wordt of het een belangrijk punt is geweest bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen waarbij partijen zich ook duidelijk hebben uitgesproken, zodat 
aan de hand van die uitslag wat kan worden afgeleid.  
De heer Van Bergen antwoordt dat 80% van de drie verzoekende gemeenten voor deze 
herindeling is; 12.000 inwoners van Woudenberg en ca. 8.000 inwoners van Scherpenzeel. 
Een ruime democratische meerderheid.  
Op de vraag voor welke problemen de herindeling een oplossing is, onderstreept spreker dat 
met elkaar aan de toekomst wordt gebouwd. Er wordt gebouwd aan de bestuurskracht om het  
bestuur dichterbij de burger beter handen en voeten te kunnen geven. Dat is op basis van 
eigen visie en kracht in de gemeenteraden ontstaan. Daarover is uitvoerig gediscussieerd. 
Woudenberg denkt het Valleigebied, de groene binnentuin van de stedelijke rand Veenendaal- 
Barneveld-Ede-Amersfoort-Leusen,  naar de toekomst toe op een duurzame manier in te 
richten en in stand te houden.   
Woudenberg beschikt over een uitstekende gemeenteraad die zich echt als 
volksvertegenwoordiger opstelt. De raad heeft de visie met volle overtuiging en met stevige 
argumenten uitgedragen. Woudenberg heeft geen referendum gehouden. Dat is ook niet 
nodig. Voor de georganiseerde zaalbijeenkomsten, waarvoor alle burgers zijn uitgenodigd, 
bestond grote belangstelling. De raad heeft geen enkel dissident geluid gehoord.  
Mevrouw Jonkers memoreert haar vraag of dit een belangrijk item is geweest bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen.  
De heer Van Bergen antwoordt dat hij toen nog geen burgemeester van Woudenberg was en 
deze vraag derhalve niet in detail kan beantwoorden. Dit item is echter bij de kiezers bekend, 
omdat het al drie periodes speelt. Spreker is er derhalve van overtuigd, dat dit onderwerp een 
rol heeft gespeeld bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.  
 
De heer De Vries memoreert dat een beeld wordt geschetst van drie gemeenten die qua vorm, 
achtergrond veel op elkaar lijken. Geïnformeerd wordt hoe kan worden verklaard dat twee 
gemeenten wel voorstander zijn van een herindeling en één gemeente niet.  
De heer Van Bergen staat op het standpunt dat hij die vraag niet moet beantwoorden. Het 
gemeentebestuur van Woudenberg heeft een heldere, unanieme opvatting geformuleerd en dat 
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uitgedragen naar de achterban. Op die wijze zijn de inwoners langzaam maar zeker 
meegenomen in een proces dat, indien het niet goed wordt gecommuniceerd, binnen de 
kortste keren met emoties overladen is. Een ieder doet dat op zijn manier. Vanaf het begin 
heeft Woudenberg aangegeven de weg, die Renswoude tot nu toe heeft gevolgd, te 
respecteren en ook het voorstel dat Renswoude thans doet. Woudenberg zoekt de 
overeenkomsten en niet het onderscheid. Het is aan PS de opvattingen van de drie 
afzonderlijke gemeenten af te wegen om tot het eindoordeel te komen.  
 
De heer Bisschop merkt op dat het standpunt van Renswoude niets aan duidelijkheid te 
wensen overlaat. Spreker informeert waarom Woudenberg en Scherpenzeel op grond hiervan 
niet samen verder gaan.   
De heer Van Bergen zet uiteen, dat Woudenberg daar tegen is. Het is samen uit, samen thuis. 
Woudenberg heeft daarover heel goed nagedacht en daarvoor ook de argumenten op een rij 
gezet. Kijkende naar het Valleigebied zijn dit de drie gemeenten die alles met elkaar gemeen 
hebben en die met elkaar voldoende potentie hebben om bestuurskrachtig te zijn om dichtbij 
de burger de ‘groene binnentuin’ van het eerder genoemde randstedelijke gebied duurzaam in 
te richten. De kern van die gemeente is een sterke plattelandsgemeente. Alle drie gemeenten 
zijn een plattelandsgemeente. De inwoners willen ook in een plattelandsgemeente wonen en 
van daaruit bestuurlijk worden bediend. 
De heer Schorer hecht eraan te memoreren, dat Renswoude niet samen uit wil met 
Woudenberg en Scherpenzeel.  
 
De heer Ruijs begrijpt dat Woudenberg zelfstandig wil blijven, indien het niet de RSW+ optie 
wordt. Scherpenzeel zegt hetzelfde. Daarmee wordt door alle 3 gemeenten aangegeven, dat 
een zelfstandig voortbestaan mogelijk is. Er wordt gesproken over bouwen aan de toekomst. 
Het verbaast het CDA dat daarbij als argument wordt gehanteerd dat 40 jaar geleden het 
model al is bedacht. Verzocht wordt om een nadere toelichting. 
De heer Van Bergen bevestigt dat Woudenberg zelfstandig wil en kan blijven. Wat thans 
voorligt, de Arhi-aanvraag, is in de visie van spreker een uniek voorstel. Er wordt niet al 40 
jaar over hetzelfde model gesproken, maar over diverse vormen van samenwerking en 
herindeling in dit gebied. De laatste was het Strategisch Gebiedsperspectief waarin 6 
gemeenten met elkaar naar een goede toekomst zouden gaan werken. Een en ander heeft 
geleid tot een enorme bestuurlijke- en ambtelijke drukte, waarbij finaal zich toch het 
vrijwillige karakter daarvan heeft gewreekt toen één gemeente zich terugtrok en het hele 
proces weer bij af was. Woudenberg kiest voor een structurele, duurzame oplossing vanuit 
eigen kracht en visie op deze voorgestelde schaal.  
De heer Ruijs vestigt de aandacht op de democratische meerderheid. Spreker informeert of 
Woudenberg zich, indien sprake zou worden van een bredere variant dan thans voorgesteld op 
grond van de getallen die Woudenberg als democratische meerderheid hanteert, daarbij zou 
neerleggen.  
De heer Van Bergen is van mening, dat die discussie niet aan de orde is. Er ligt een duidelijk 
voorstel van deze drie gemeenten, waarbij geen ruimte is voor een andere variant. Op het 
moment dat een andere variant in beeld komt, is voor Woudenberg de discussie geheel open 
en zal een antwoord moeten worden geformuleerd op dergelijke vragen.  
Mevrouw Doornenbal memoreert dat Woudenberg stelt dat 80% voor de variant RSW+ is. Op 
het moment dat Leusden in deze variant was meegenomen, ligt die verhouding ineens heel 
anders. De vraag is of Woudenberg dit erkent.   
De heer Van Bergen bevestigt het vorenstaande.  
 
De voorzitter bedankt de insprekers voor hun inbreng en stelt het onderwerp vervolgens 
inhoudelijk aan de orde.  
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De heer Bisschop geeft aan dat het thema afstand-burger-bestuur prominent ooit op de 
politieke agenda stond. Tegenwoordig is dat minder prominent het geval, niet omdat die kloof 
overbrugd is maar omdat deze wellicht nog groter is dan 10 – 20 jaar geleden en het probleem 
onoplosbaar is. Dit gegeven speelt een rol bij de afwegingen die de SGP heeft gemaakt. Wat 
is het probleem? Het probleem is niet gebrek aan bestuurskracht, gebrek aan 
doorzettingsvermogen van betrokken gemeenten. Het probleem is ten dele gebrek aan 
draagvlak voor het voorstel. De SGP heeft nog niet helder welk probleem hiermee wordt 
opgelost. Er wordt geanticipeerd op een bepaald probleem. Een probleem dat zich in de 
toekomst in die omgeving zou kunnen gaan manifesteren. Er vanuit gaande dat dit een 
correcte aanname is, is de vraag of het voorstel dat GS thans doet een bijdrage levert aan de 
oplossing of het voorkomen van dat te verwachten probleem. Men moet af van allerlei 
gevoeligheden. Dat is onvermijdelijk zodra het woord herindeling valt. De provincie Utrecht 
heeft juist om daar zakelijker over te kunnen discussiëren een instrument ontwikkeld, 
waardoor daadwerkelijke bestuurlijke problemen kunnen worden gesignaleerd. Dat is de 
bestuurskrachtmeting. Deze heeft enige tijd geleden plaatsgehad. Daar komt uit dat er vanuit 
die optiek gezien geen reden is een herindelingprocedure te starten. De kwaliteitsmeting valt 
voor alle drie gemeenten positief uit. Toch wordt over herindeling gesproken. Indien de 
provincie alle betrokkenen volledig recht willen doen, zal de Arhi-procedure waarom is 
gevraagd moeten worden ingezet. Daarbij wordt door twee gemeenten uitgesproken dat men 
de te verwachten problemen in die regio denkt te kunnen voorkomen of op voorhand te 
kunnen oplossen door te kiezen voor bestuurlijke opschaling. Dat is de normale 
standaardkeuze in herindelingprocessen. Dat betreft echter slechts één verzoek. Het tweede 
verzoek waaraan de provincie volledig recht zal moeten doen, is het verzoek van Renswoude 
dat geen heil ziet in bestuurlijke opschaling maar dat wel duidelijke stappen heeft gezet om te 
komen tot ambtelijke opschaling. Het valt niet te ontkennen dat sprake is van een 
kwetsbaarheid van een organisatie bij toenemende werkzaamheden. De vraag is echter of 
alleen moet worden gegaan voor de bestuurlijke variant of ook de bereidheid bestaat de 
ambtelijke opschalingvariant te onderzoeken. Als het gaat om draagvlak, het voorkomen van 
mogelijke problemen in de toekomst is thans de gelegenheid aanwezig om beide varianten 
zorgvuldig te onderzoeken. De SGP zou derhalve het voorstel van GS in die zin willen 
amenderen. Naast de formele Arhi-procedure dient de optie die Renswoude naar voren brengt 
als een volstrekt gelijkwaardige optie in het onderzoek te worden betrokken. Ten alle tijden 
moet worden voorkomen dat één van de gemeente het gevoel heeft tegen wil en dank en 
ongewenst en ongehoord uitgehuwelijkt te worden. De SGP pleit derhalve in deze voor 
voornoemd tweesporenbeleid.    
 
Mevrouw Pennarts zet uiteen dat aan dit herindelingvoorstel een langdurige geschiedenis 
vooraf is gegaan. Die heeft geleid tot een situatie waarin 3 gemeenten zijn betrokken, waarvan 
er 1 heeft aangegeven geen onderdeel te willen uitmaken van een nieuw te vormen gemeente. 
Bij de andere 2 is er een sterke motivatie voor fusie. Positief vindt GroenLinks dat alle drie de 
gemeenten zich toekomstgericht opstellen: hoewel de bestuurskrachtmetingen niet direct 
nopen tot fusie, denkt men toch na over hoe te besturen in de komende decennia. 
Hoewel GroenLinks de mening van de gemeente Renswoude respecteert, is zij van mening 
dat 1 gemeente geen vetorecht heeft als in de regio tot de conclusie wordt gekomen dat 
herindeling de beste oplossing is. 
Dat Renswoude wel min of meer aansluiting zoekt bij de gemeente Veenendaal of Barneveld 
en nu zelfs ook Leusden, lijkt GroenLinks voor het onderhavige gebied geen meerwaarde te 
hebben. Het lijkt meer op een vlucht vooruit. 
Voor GroenLinks staat de vraag centraal of het geheel meer is dan de som der delen, of een 
samengaan van deze 3 gemeenten voor de toekomst een meerwaarde oplevert, of de nieuwe 
gemeente de kwaliteit van haar dienstverlening en het niveau van haar voorzieningen kan 
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handhaven en zelfs verbeteren, of de nieuwe gemeente gesprekspartner kan blijven in de 
contacten met omliggende gemeenten, samenwerkingsverbanden en de provincie en of de 
nieuwe gemeente de belangen van haar inwoners en haar grondgebied beter kan behartigen. 
De Arhi-procedure geeft daar hopelijk een antwoord op. 
Uit de profielschets van de nieuwe gemeente die is opgesteld door Scherpenzeel en 
Woudenberg en waarbij ook de toekomstvisie van Renswoude is betrokken, trekt GroenLinks 
de conclusie dat dit het geval is. Specifieke vraag aan GS is wel of er vanuit de provincie ook 
nog betrokkenheid is als het gaat om het voorzieningenniveau en de garantie van de 
beschikbaarheid van het voorzieningenniveau in deze nieuw te vormen gemeente.  
Herindeling heeft altijd het gevaar in zich dat burgers zich teleurgesteld afkeren van hun 
bestuur. Met als verwijt dat de afstand te groot is. GroenLinks acht het een goede zaak dat 
men voor de datum van samengaan een visie wil ontwikkelen op burgerparticipatie bij de 
besluitvorming over specifieke zaken die de dorpen betreffen. Dit las GroenLinks in de visie 
zoals neergelegd door de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel. Men is zich kennelijk 
duidelijk bewust van de ‘herindelingrisico’s’ en wil actief investeren in de relatie tussen 
gemeente, gemeentebestuur en inwoners. 
GroenLinks stemt in met het voorstel van GS tot het opstarten van een arhi voor de 
gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Dat hierbij de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug geclausuleerd wordt betrokken vanwege eventuele grenscorrecties heeft eveneens 
de instemming van GroenLinks. Gezien vanuit het standpunt van Renswoude heeft 
GroenLinks er begrip voor dat ook Veenendaal en Barneveld geclausuleerd bij de procedure 
worden betrokken. 
 
De heer Vos stelt vast dat thans een voorstel voorligt per 1 maart a.s. het open overleg te 
starten ingevolge de Wet Arhi met de gemeente Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg en 
daarbij geclausuleerd te betrekken Veenendaal, Barneveld en de Utrechts Heuvelrug vanwege 
mogelijke grenscorrecties. De VVD stemt hiermee in. Fusie, samenwerken, opschalen is geen 
terminologie waarmee veel vrienden worden gemaakt. Kijkende naar de procedure zoals tot 
nu toe gevoerd, is de VVD van mening dat deze zorgvuldig is. Dat zal garanties moeten 
bieden voor het vervolg van de procedure. Er zijn duidelijke bestuurskrachtmetingen geweest, 
waaruit helder naar voren is gekomen dat een fusie tussen de drie gemeenten onderling geen 
directe noodzaak op de overzienbare korte termijn is. De gevolgtrekkingen uit de 
bestuurskrachtmeting laten in de drie gemeenten verschillen zien. De raad van Scherpenzeel 
keek in grote meerderheid naar de toekomst en streeft een fusie Renswoude, Woudenberg en 
Scherpenzeel in de +-variant na. In Woudenberg kiest de raad unaniem voor dezelfde lijn. 
Beide gemeenten stellen met de bevolking samen een profiel op van de toekomstige 
gemeente, waarvoor de VVD waardering heeft. Renswoude heeft ook de bevolking 
geraadpleegd. De raad spreekt zich unaniem uit voor zelfstandigheid als eerste optie. Toch 
leest de VVD ook in de bijdrage van Renswoude het besef dat er op termijn wel degelijk iets 
moet gebeuren. De VVD kan zich goed voorstellen dat Renswoude zich verzet en nog steeds 
vindt dat zij veel in het belang van hun inwoners kan doen. De VVD vindt de realiteit echter 
anders. Vallei en Perspectief, het mislukken en afbreken daarvan in november jl. is zo’n 
realiteit. Maar ook andere realiteiten wil de VVD met opzet benoemen omdat daarmee het 
standpunt van de VVD wordt verklaard. In de laatste bijdrages in Binnenlands Bestuur wordt 
het thema nieuwe golf van herindelen niet voor niets benoemd. Er is een beeld van alle 
provincies geschetst, hetgeen de situatie helder maakt. Wat het voor de VVD het meest 
verheldert, is het standpunt van dit Kabinet. De Minister van Binnenlandse Zaken noemt dat 
gemeenten moeten worden gezien als de eerste overheid. Een keuze die de VVD totaal kan 
billijken. Aan de gemeenten wil het Kabinet daarom meer taken en daarbij behorende 
middelen overdragen. Een proces dat overigens al jaren in gang is, maar ook een proces dat 
consequenties heeft. De voorbeelden zijn legio, ook in deze provincie, waarbij gemeenten de 
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druk niet aankunnen en de kwaliteit die zou moeten worden geleverd niet kan worden 
geleverd. Elzinga zegt in een column dat dit kan worden opgevangen door de decentralisatie 
van rijkstaken te differentiëren en afhankelijk te stellen van de schaalgrootte van gemeenten. 
Een onzalige invalshoek waarbij eerste- en tweederangs gemeenten worden gecreëerd. Ook 
een invalshoek waarbij hij zich niet uitlaat over de grootte. De VVD zou het aan een inwoner 
niet kunnen uitleggen dat bepaalde vormen van dienstverlening wel in de ene en niet in de 
andere gemeente kan worden gegeven. Ook de pleitbezorger van de gemeenten, de VNG, ziet 
gemeenten in de rol van de eerste overheid. Aan schaalvergroting valt dan ook niet te 
ontkomen (zie ook het pleidooi van de commissie Van Aartsen). De VVD meent dat met de 
start en de richting van de Arhi-procedure gekeken gaat worden naar een toekomstbestendig 
model en daarmee een lange termijnvisie wordt neergelegd. De veto van één gemeente kan 
niet bepalend zijn voor de uitkomst.  
Ten aanzien van de positie van Leusden merkt de VVD op dat de procedure die nu mogelijk 
wordt gestart één is van open overleg. In het kader van open overleg zou het de VVD logisch 
voorkomen dat Leusden daarbij nog betrokken wordt. Echter geclausuleerd, in dezelfde 
context als dat voor Veenendaal en Barneveld het geval is. De deelname van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug ondersteunt de VVD eveneens in het licht van eerdere afspraken en als 
uitvloeisel daarvan mogelijke grenscorrecties.  
Na het herindelingtraject Utrechtse  Heuvelrug zijn aanbevelingen gedaan over de 
communicatie, verantwoordelijkheden, e.d. Het verheugt de VVD dat in het voorliggende 
voorstel hieraan serieus aandacht wordt besteed. Wel geeft de VVD GS in overweging heel 
scherp neer te leggen waar de verantwoordelijkheden liggen op dit moment, over een paar 
maanden en in de toekomst; waar de verantwoordelijkheden van de gemeenteraad liggen, van 
B&W maar ook die van GS en PS. Indien dat duidelijk is, worden stappen in dat 
communicatietraject verhelderd.  
Van wezenlijk belang acht de VVD het gezamenlijk optrekken met de provincie Gelderland, 
maar ook de ondersteuning van de provincie naar de betreffende gemeenten. Of het 
gezamenlijk krediet van € 30.000 daarvoor toereikend is, zal blijken. De VVD stemt hiermee 
in, evenals met de bemensing van de Herindelingcommissie.  
In het Regeerakkoord staat nadrukkelijk opgenomen dat in de Tweede Kamer in principe geen 
amenderingen meer plaatsvinden omdat de zwaartekracht van herindelingdiscussies bij de 
provincies is neergelegd. Dat betekent dat de provincie een zorgvuldige procedure moet 
ingaan, die de VVD met vertrouwen tegemoet ziet.  
De VVD maakt van deze gelegenheid gebruik op te merken kennis te hebben genomen van 
het concept herindelingadvies voor de Gooi- en Vechtstreek van GS Noord-Holland. De VVD 
ondersteunt de reactie van GS Utrecht daarop van harte.  
 
De heer Bos zet uiteen dat thans, na een geschiedenis van tientallen jaren om versterking van 
de bestuurskracht van de Vallei te bevorderen dan wel samenwerkingsverbanden tot stand te 
brengen, een nieuw voorstel voorligt van GS Utrecht en Gelderland. 
De procedure is buitengewoon zorgvuldig. Eerst kwaliteitsmetingen in de betreffende 
gemeenten. Die hebben bij de drie gemeenten niet geleid tot eenduidige besluiten, maar wel 
tot volstrekte helderheid dat er op dit moment geen directe noodzaak is voor een fusie tussen 
deze gemeenten. De PvdA acht het van groot belang te constateren dat geen van de drie 
gemeenten vanwege mispresteren wordt gedwongen tot verdere samenwerking. Toch hebben 
twee van de drie gemeenten besloten vooruit te kijken door te trachten hun gemeente en 
directe omgeving toekomstbestendig te maken. De PvdA spreekt hiervoor haar waardering 
uit. Voorts spreekt de PvdA haar waardering uit over het feit, dat beide gemeenten met 
medeneming van  beleidsnotitie van de gemeente Renswoude tot een profiel van de 
toekomstige nieuwe gemeente zijn gekomen. Het is een unicum dat, met het betrekken van de 
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inwoners van beide gemeenten, alvorens allerlei formele besluiten zijn genomen een profiel 
van de nieuwe RWS+ gemeente aan de provincie wordt overlegd. 
Renswoude heeft een bijna Oost Europese uitslag van een referendum, waarmee de inwoners 
nadrukkelijk hebben aangeven niets voor een toekomstige fusie te voelen. Tegelijkertijd is het 
Bestuur van deze gemeente verstandig genoeg om in beleidsnotitie uitzicht te bieden op 
toekomstige samenwerking, weliswaar op ambtelijk niveau. In de verre toekomst wordt een 
fusie, maar dan bijvoorbeeld met Veenendaal, niet afgewezen. Op grond hiervan krijgt de 
PvdA de indruk dat ook in het Renswoude het inzicht aan het doorbreken is dat een 
‘alleingang’ van die gemeente niet meer mogelijk is en dat met het toenemen van taken voor 
gemeenten in de toekomst vormen van samenwerken moeten worden gevonden. De PvdA 
hoopt dat de open procedure die de Wet Arhi voorziet de mogelijkheid biedt aan de drie 
gemeenten gezamenlijk te heroverwegen wat de situatie is naar de toekomst toe, welke 
uitdagingen er liggen; wellicht dat daaruit mooie dingen ontstaan.  
Overigens hecht de PvdA eraan op te merken dat het niet zo kan zijn, mede in het licht van de 
laatste herindeling op de Heuvelrug, dat één gemeente zich een vetorecht voorbehoudt ten 
opzichte van een ontwikkeling. De PvdA wil daarmee niet dreigen en spreekt de hoop uit dat 
in die open fase zal blijken dat men elkaar zal kunnen vinden.  
Was het voor de PvdA al een verassing dat Barneveld wordt betrokken bij deze procedure 
(zeker gezien de opstelling van Barneveld in de ViP), ter elfder ure meldt zich de gemeente 
Leusden. Wat de PvdA betreft laat, maar ook niet functioneel. Geen van de drie RWS 
gemeenten noemt Leusden als partner om te betrekken bij de Arhi-procedure. In de visie van 
de PvdA derhalve geen meerwaarde en onnodig complicerend in het licht van de wensen van 
de desbetreffende gemeenten.   
De PvdA fractie stemt in met het voorstel van GS. De geclausuleerde deelname van de 
gemeente de Utrechtse Heuvelrug ondersteunt de PvdA in het licht van mogelijke 
grenscorrecties, evenals de geclausuleerde deelname van Veenendaal en Barneveld omdat 
deze gemeenten zijn genoemd door Renswoude en dit verzoek serieus moet worden betrokken 
in het eerste open overleg. Desondanks, zoals GS in het stuk zeggen, met het resultaat RSW+ 
als inzet. De PvdA wenst de colleges van GS en de Herindelingcommissie een voortvarende 
start en hoopt dat de drie gemeenten elkaar in het eerste open overleg vinden.   
 
De heer Ruijs zet uiteen, dat duurzame versterking bestuurskracht van gemeenten in het 
Valleigebied een veelbelovend onderwerp is, waarbij een visie kan worden verwacht die van 
belang is voor de provincie Utrecht en haar inwoners en zeker voor de inwoners van de 
betrokken gemeenten. Het CDA sluit zich aan bij het betoog van de VVD dat een 
toekomstbestendig model van belang is. Dat moet uitgangspunt zijn; daarbij zal 
zorgvuldigheid moeten worden betracht. Uit het resultaat van de bestuurskrachtmeting blijkt, 
dat er geen noodzaak is tot een herindeling te komen in het onderhavige gebied. Het 
vorenstaande wordt bevestigt door de insprekers van de desbetreffende gemeenten. De 
gemeenten Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude kunnen zelfstandig blijven. Dat wil niet 
zeggen dat er geen goede reden kan zijn om deze procedure in te gaan. In de visie van het 
CDA zal dat moeten blijken uit een door de provincie op te stellen Gebiedsvisie, zoals 
aangekondigd in het onderhavige voorstel van GS. Het CDA staat op het standpunt dat 
daarbij, naast de genoemde gemeenten, ook de buurgemeenten moeten worden betrokken 
ongeacht of deze al dan niet deel uit gaan maken van de herindeling. Dit is van belang om tot 
een toekomstbestendig model te kunnen komen. Op grond hiervan ondersteunt het CDA het 
verzoek van Leusden. Gegeven het feit dat de discussie wordt aangegaan en zorgvuldigheid 
wordt voorgestaan in het kader van een toekomstbestendig model gaat het CDA er vanuit dat 
verhoudingen gelijk zijn. Getracht moet worden in een open gesprek, zonder clausules, met 
elkaar tot een model te komen.  
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Samenvattend merkt spreker op dat het CDA ervoor pleit Leusden bij het open overleg te 
betrekken en het open overleg in te gaan met gelijke verhoudingen. Deze randvoorwaarde 
stelt het CDA samen met de, eerdergenoemde, door de provincie op te stellen Gebiedsvisie.  
Afhankelijk van de wijze waarop GS dat gaan invullen, zal het CDA in de staten al dan niet 
instemmen met het onderhavige voorstel.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat voorgaande sprekers al een aantal zaken de revue 
heeft laten passeren. Spreker hecht eraan vast te stellen dat er geen sprake is van niet- of 
slecht functionerende gemeenten. Wat de ChristenUnie betreft is dat derhalve op geen enkele 
wijze de aanleiding is van het starten van een Arhi-procedure. Van belang is het 
vooruitkijkende, bestuurlijk van realiteitszin getuigende, verzoek van Woudenberg en 
Scherpenzeel. Anticiperend op de toekomst. Het is niet bekend wat het rijk exact gaat 
decentraliseren. Wel is bekend, dat het gaat gebeuren. Dan is het wijs als gemeente na te gaan 
of zij dat straks ook nog allemaal aankan. Woudenberg en Scherpenzeel zijn wijs geweest. In 
zijn betoog heeft de burgemeester van Woudenberg uiteengezet waar de overeenkomsten 
liggen. Het groene gebied in de Vallei tussen de verstedelijkte gebieden Leusden-Amersfoort-
Veenendaal-Barneveld; een groene long die hopelijk groen en plattelands kan blijven. Dat 
lukt temeer als er geen al te grote verbindingen of samenwerkingsvormen bestaan met 
verstedelijkte gebieden daaromheen. De ChristenUnie ziet het nut en de noodzaak van de 
betrokkenheid van Leusden daarin niet. Renswoude geeft aan de RWS variant vooralsnog af 
te wijzen. Renswoude wil zelfstandig blijven. De ChristenUnie is van mening, dat dit geen 
toekomstgericht perspectief is. In het kader van het draagvlak staat de ChristenUnie op het 
standpunt dat er geen sprake mag zijn van een veto van één gemeente ter zake een 
ontwikkeling die zo positief wordt ondersteund door Woudenberg en Scherpenzeel. De Ten 
Boer variant vindt de ChristenUnie vooralsnog niet aansprekend. Wel is de ChristenUnie 
benieuwd naar de uitkomsten in deze verder in het proces. Dat wil zeggen dat de 
ChristenUnie daar positief kritisch naar zal kijken met name naar de inbreng van Veenendaal 
en Barneveld in deze. De ChristenUnie stemt in met het voorstel ten aanzien van de 
betrokkenheid van de gemeente de Utrechtse Heuvelrug.  
 
Mevrouw Jonkers wil allereerst de vragen beantwoorden die de burgemeester van Renswoude 
heeft gesteld. De SP deelt de mening van Renswoude dat deze gemeenten niet tegen haar 
wens  bij een herindelingprocedure mag worden betrokken. De SP meent dat het niet netjes is 
al 40 jaar lang aan Renswoude te lopen trekken om haar tegen haar zin in, her in te delen.  
De SP wil van de gelegenheid gebruik maken Renswoude te complimenteren. De SP heeft het 
referendum gezien. Daaruit is gebleken dat de inwoners van Renswoude een groot vertrouwen 
hebben in het bestuur.  Dat leidt de SP af uit de hoge opkomst van het referendum. Mensen 
denken dat het zinnig is om naar de stembus te gaan, mensen denken dat serieus met hun 
mening zal worden omgaan. Er is sprake van een grote tevredenheid over het bestuur van 
Renswoude.  Ook dat blijkt uit de uitkomst. Ook de provincie heeft niks te klagen. De 
uitkomst van de bestuurskrachtmeting was positief. En afgelopen zomer bleek Renswoude 
financieel gezien de meest gezonde gemeente van deze provincie. 
Het pleidooi van de gemeente Leusden om bij deze Arhi betrokken te worden, wordt door GS 
afgewezen. Verzocht wordt om een nadere toelichting.  
Het zal niet verbazen, dat de SP tegen de aftrap van deze Arhi-procedure is. Het belangrijkste 
argument hierbij is het volstrekt ontbreken van draagvlak in de gemeente Renswoude. 
Daarnaast heeft niemand de SP nog duidelijk kunnen maken welke problemen deze 
herindeling zou oplossen. Overigens, voor de helderheid, als Woudenberg en Scherpenzeel 
denken samen beter af te zijn en zij kunnen hun inwoners daarvan overtuigen, dan zal een 
herindeling tussen deze twee gemeenten voor de SP geen enkel probleem zijn. Spreekster wil 
eindigen met een citaat van de voormalige wethouder Wolleswinkel tijdens de voorlaatste 
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poging Renswoude her in te delen, in juni 1996:“Renswoude kan zijn zaakjes prima regelen”. 
Waarvan acte.  
 
De heer De Vries spreekt zijn verbazing uit over het feit dat in een gebied dat toch als een 
homogeen gebied wordt gezien met dezelfde normen, waarden en achtergronden een duidelijk 
verschil van mening bestaat over wel of niet herindelen. D66 wil GS en de 
Herindelingcommissie meegeven een antwoord te krijgen op de vraag waar dit verschil uit 
voortkomt.  
D66 plaatst een kanttekening bij het feit of wel sprake zal zijn van een open overleg omdat 
GS duidelijk aansturen op de RWS+ variant met als een soort ‘goedmaker’ voor Renswoude 
het geclausuleerd in de procedure betrekken van Veenendaal en Barneveld. 
D66 hecht belang aan de wijze waarop met de uitkomst van referenda wordt omgegaan. 
Enerzijds kan worden gesteld dat bij een dergelijk referendum de emoties hoog opspelen, 
anderzijds is D66 benieuwd naar het resultaat indien een soortgelijk initiatief had 
plaatsgevonden in Scherpenzeel en Woudenberg. Vooralsnog gaat D66 er vanuit dat de 
inwoners van Woudenberg en Scherpenzeel voor de herindeling zijn, omdat dit beeld als 
zodanig wordt geschetst door de insprekers van de betrokken gemeenten.  
‘Regeren is vooruitzien’. Een bestuur moet gericht zijn op de toekomst, waarbij het goed is 
richting de burger te communiceren waarom keuzes worden gemaakt. D66 heeft de indruk dat 
Woudenberg en Scherpenzeel verder vooruit kijken dan Renswoude tot nu toe heeft gedaan. 
Natuurlijk is het zo, dat uit de bestuurskrachtmeting blijkt dat op dit moment geen noodzaak 
is voor herindeling. Echter, gezien de rol die dit Kabinet toedeelt aan gemeenten en het feit 
dat taken naar gemeenten worden gedecentraliseerd zal de rol van gemeenten belangrijker 
worden op termijn en zal een grotere gemeente meer kunnen doen dan de 3 betrokken 
gemeenten alleen. In die zin acht D66 het een wijze keuze te bezien in hoeverre dat samen 
kan worden gedaan. D66 ziet niets in het idee van deelgemeenten. Wel ziet D66 iets in het 
kerngericht werken.  
D66 ziet niet direct het nut van het betrekken van Leusden bij deze procedure, mede omdat 
vanuit de betrokken gemeenten niet is aangegeven dat zij Leusden hierbij willen betrekken.   
D66 ziet de gezamenlijk te ontwikkelen visie voor de nieuwe gemeente met belangstelling 
tegemoet. D66 stemt in met het onderhavige voorstel en hoopt dat het open overleg 
antwoorden oplevert ten aanzien van een aantal vragen die bij D66 leeft ten aanzien van de 
verhouding tussen de betrokken gemeenten.  
 
Mevrouw Dekker memoreert dat sprake is van een redelijk unieke situatie. Het gaat om drie 
gemeenten die bestuurskrachtig zijn. Dat maakt dat GS daar anders inzitten. Er is geen 
noodzaak aangetoond. Twee van de drie gemeenten zeggen uit zichzelf, goed voorbereid, dat 
zij graag een Arhi-procedure willen en zij hebben ook een idee over de uitkomst daarvan. Dat 
hebben zij ook goed voorbereid. Dat is ultiem herindeling van onderop. Niet omdat het moet, 
maar omdat die gemeenten dat graag willen en omdat zij dat belangrijk vinden voor hun 
toekomst. Dat is het verzoek dat bij GS Utrecht en GS Gelderland terecht is gekomen. Op dat 
verzoek gaan beide GS’en in met het starten van de fase van het open overleg. Beide GS’en 
hebben ook aangegeven, dat het realiseren van RSW+ de inzet is. Natuurlijk nemen GS ook 
de derde gemeente, die door de twee als gewenste partner is aangewezen, serieus. Die derde 
partner wil niet. Het is spreekster niet duidelijk hoe D66 denkt dat onderzocht moet worden 
waarop terug te voeren is dat twee gemeenten wel willen en één. Uiteraard wordt de vraag van 
D66 meegenomen en toegevoegd aan de vragen in het open overleg. Spreekster kan echter 
niet garanderen dat zij met een bevredigend antwoord op die vraag terugkomt. 
De inzet is RSW+. Dat is het verzoek van Woudenberg en Scherpenzeel. In het open overleg 
wordt zeer serieus met Renswoude gesproken. Na de fase van het open overleg zal dit ook 
worden teruggekoppeld. De uitslag van het referendum is GS niet ontgaan. Daarom wordt 
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voorgesteld de twee door Renswoude genoemde gemeenten geclausuleerd mee te nemen om 
een antwoord te krijgen op de vraag waarom de Ten Boer variant een goede oplossing zou 
kunnen zijn. Om andere, bekende, redenen wordt ook voorgesteld de gemeente De Utrechtse 
Heuvelrug geclausuleerd mee te nemen.  
Indien Veenendaal en Barneveld ongeclausuleerd worden meegenomen, is sprake van een 
hele brede procedure waarvoor Leusden feitelijk pleit. Deze Arhi-procedure is een antwoord 
op de vraag van Woudenberg en Scherpenzeel. Deze gemeenten hebben Leusden niet 
genoemd. Er is dus kennelijk in de voorfase ook geen aanleiding geweest met Leusden 
hierover in gesprek te gaan. Leusden heeft zich op het laatste moment gemeld. De VVD stelt 
voor Leusden, geclausuleerd, mee te nemen. Geïnformeerd wat de clausule van Leusden dan 
zou moeten zijn. Er wordt hier niet gesproken over het geheel van de bestuurlijke inrichting 
van het Valleigebied. Indien dat het geval is, zouden nog een paar gemeenten moeten worden 
meegenomen. Ook Ede en Nijkerk liggen in het Valleigebied. Dat is hier niet aan de orde. Dat 
zou aan de orde zijn als er manifeste bestuurlijke problemen zijn. Vastgesteld is, dat dat niet 
het geval is. Er ligt een verzoek van twee gemeenten om met z’n drieën te fuseren. Een 
complicatie is dat de derde niet wil en vandaar dat Veenendaal en Barneveld daarbij 
geclausuleerd worden betrokken.  
De heer Ruijs merkt op dat dit precies de zorg is die het CDA heeft. Het CDA pleit voor een 
Gebiedsvisie. Daar hoort Leusden bij ongeacht of ze al dan niet bij de herindeling worden 
betrokken.  
Mevrouw Dekker merkt op dat de stap die het CDA vraagt een geheel andere stap is dan het 
ingaan op het verzoek van twee gemeenten. In de fase van het open overleg wordt gekeken 
naar beoordelingscriteria voor een fusie. Dat zijn bestuurskracht, draagvlak, duurzaamheid, 
interne samenhang en ook de meerwaarde voor het gebied, de regionale samenhang. De 
antwoorden op die vragen komen allemaal aan de orde. Uiteindelijk oordelen PS of dat 
voldoende aan de orde is geweest en of dat voldoende basis is voor een herindelingvoorstel of 
niet. GS Gelderland en GS Utrecht staan op het standpunt, dat zij voor het beoordelen van het 
Arhi verzoek van deze beide gemeenten Leusden niet hoeven te betrekken. Natuurlijk wordt 
in de gesprekken met de drie betrokken gemeenten gekeken naar de regionale samenhang en 
PS beoordelen na afloop of GS daar in voldoende mate recht aan doen. Wat spreekster betreft 
blijft voorop staan de beide gemeenten die zeggen dat zij vanuit een bestuurskrachtige positie 
een fusie willen aangaan met z’n drieën. Dat is voor GS het uitgangspunt waarop zij positief 
insteken, zich er daarbij vol rekenschap van gevende dat Renswoude een andere positie 
inneemt waaraan volledig recht zal worden gedaan. Dat is hetgeen op dit moment door GS 
aan PS wordt voorgesteld. Dat houdt niet in het meenemen van Leusden en ander 
Valleigemeenten.  
 
De heer Vos merkt op dat de VVD, op grond van het feit dat Veenendaal en Barneveld 
geclausuleerd in de procedure worden betrokken in verband met de Ten Boer variant, van 
mening is dat Leusden hierbij ook dient te worden betrokken omdat deze gemeente ook in dat 
gebied ligt.  
Desgevraagd door mevrouw Dekker bevestigt spreker dat de VVD Leusden erbij wil 
betrekken om ook de Ten Boer variant te onderzoeken.  
Mevrouw Dekker merkt op, dat Renswoude niet met Leusden wil samenwerken. 
De heer Vos memoreert te hebben aangegeven, dat de VVD zich hiervan bewust is.  
 
De voorzitter sluit de bespreking van dit onderwerp af met de conclusie, dat de discussie zal 
worden voortgezet in de Statenvergadering.  
 

Portefeuille mw. A.H. Raven 
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8. Rapport ‘Verbonden partijen verkend’ van de Randstedelijke Rekenkamer 
Mevrouw Smit deelt mede dat de VVD zich kan vinden in de thans voorliggende 
aanbevelingen. Zij heeft slecht één taalkundige opmerking. Bij punt 4 staat dat periodiek de 
Nota Verbonden Partijen wordt geëvalueerd. In haar visie worden de Verbonden Partijen 
geëvalueerd; de Nota is in principe als basis goed.  
 
De voorzitter concludeert, dat de commissie overigens instemt met de voorliggende 
aanbevelingen.  
 
9. Beantwoording vragen commissie BEM (19-11-2007) 
Mevrouw Pennarts hecht eraan op te merken dat zijn voor de tweede keer geen antwoord 
heeft gekregen op haar vraag. Zij heeft iets gesteld over het batig saldo bij de bedrijfsvoering, 
illustreerde dit aan de hand van een voorbeeld te weten de parkeerplaatsen die worden 
verhuurd aan derden en krijgt vervolgens een antwoord over het bedrag dat de provincie 
ontvangt voor het verhuren van de parkeerplaatsen. Dit betrof van haar kant echter een 
illustratie voor het gebrek aan aandacht aan de batenkant. Zij heeft nu zelf haar licht 
opgestoken bij de organisatie en haar vraag is inmiddels afdoende beantwoord. Wel 
constateert GroenLinks dat onvoldoende wordt gerapporteerd op de batenkant van de 
bedrijfsvoering. Dat is een punt van aandacht voor de langere termijn hetgeen zij zal 
neerleggen bij de subcommissie voor de Rekening.  
 

Portefeuille J. Binnekamp 
 
10. Strategische EU Randstadagenda 
De heer Nugteren memoreert het bezoek van een delegatie van PS aan Brussel. Eén van de 
boodschappen die is meegegeven is ter zake het lobbyen te kiezen voor één, maximaal twee 
thema’s. Dat mist GroenLinks in het stuk. Hij pleit ervoor daarop nogmaals terug te komen. 
 
De heer Barneveld Binkhuysen informeert naar de status van het onderhavige stuk. De inhoud 
duidt erop dat het informatief van aard is, maar het staat op de agenda ter bespreking. Er 
wordt vermeld dat het een sturingsinstrument voor de portefeuillehouders Europa en 
provinciale besturen betreft. Geïnformeerd wordt wat de rol van de Staten nog is in relatie tot 
dit stuk. De VVD mist de relatie met projecten die in Utrecht lopen of nog worden opgestart. 
Er wordt € 310 miljoen voor de Randstad vrijgemaakt. Daarvan is € 164 miljoen voor de G4. 
Geïnformeerd wordt hoe de overige € 150 miljoen wordt besteed.  
 
De heer De Vries informeert naar de vertaalslag naar de Utrechtse prioriteiten. Verzocht 
wordt dat toe te voegen aan de kwartaalrapportage.  
 
De heer Kiliç merkt op dat dit rapport in BEM wordt besproken. Het rapport omvat echter 
veel onderwerpen die ook voor de andere statencommissies van belang zijn. De PvdA stelt 
een gezamenlijke bespreking voor. 
De voorzitter zegt toe dit voorstel te zullen meenemen naar het Presidium.  
 
Mevrouw Jonkers deelt mede dat de SP niet begrijpt dat over zaken als centraal 
landbouwbeleid, klimaat, water, natuur- en milieu vanuit provincies gelobbyd moet worden in 
Brussel. De SP staat op het standpunt dat dergelijke onderwerpen centraal vanuit Den Haag in 
Brussel dienen te worden besproken.  
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De heer Buiting sluit zich aan bij de opmerking dat het rapport thans teveel algemene termen 
bevat en meer Utrecht specifiek moet worden, zodat bekend is waarop wordt gelobbyd.  
 
De heer Binnekamp licht toe dat de Randstadagenda inmiddels al is vastgesteld in de P4. 
Spreker is voornemens in deze de volgende keer een andere route te volgen in die zin dat PS 
zich hierover kunnen uitspreken voordat het wordt vastgesteld in de P4.    
Dit zijn de thema’s die in de Randstad spelen. Op basis van het onderhavige rapport en het 
landelijke programma is Utrecht bezig een Strategienota Europa op te stellen met de 
specifieke Utrechtse dossiers. Daarin zal het lobbyverhaal worden meegenomen. De 
Strategienota Europa wordt binnenkort ter bespreking aan de commissie voorgelegd.  
Spreker onderschrijft het standpunt van de SP niet. 
De heer Nugteren verwacht dat in de Strategienota een keuze wordt aangegeven op welke 1 – 
2 thema’s zal worden gelobbyd. Dat is een essentiële voorwaarde voor het lobbyen.  
De heer Binnekamp onderschrijft het vorenstaande. In de nota zal een keuze worden gemaakt 
waar Utrecht haar lobbywerk op zal inzetten.  
 
10a. Internetportaal 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie geschokt is. In de brief d.d. 28 
januari jl. aan de Staten is de teneur dat het allemaal niet zo goed is gegaan, ervan is geleerd, 
er maatregelen zijn genomen en het komt allemaal goed. 
De ChristenUnie heeft ernstige kritiek op de aan de Staten gerichte brief. In punt 3 worden 4 
te nemen maatregelen genoemd met daarbij de opmerking dat daarmee alle aanbevelingen van 
Cap Gemini zijn overgenomen. Aan de commissie is niet het complete rapport van Cap 
Gemini verstrekt. Spreker heeft het volledige rapport ingezien. In haar rapport geeft Cap 
Gemini in hoofdstuk 4 12 aanbevelingen. De meeste daarvan zijn inderdaad te herleiden tot 
die welke GS in de brief opsommen. Echter, de maatregelen die Cap Gemini voorstelt met 
betrekking tot het Bestuur zijn daarin niet onder te brengen. 
Op pag. 24 van het rapport van Cap Gemini staat:’Het heeft ontbroken aan het organiseren 
van betrokkenheid vanuit het Bestuur’. De ChristenUnie verzoekt om een reactie van GS. 
Op pag. 25:’De eerste oplevering in december 2006 voldeed niet aan de verwachtingen van de 
provincie. Hierop zijn geen adequate maatregelen genomen. Dit was hét moment om in te 
grijpen. In werkwijze en aansturing van het project is op grond van de toen geconstateerde 
problemen niets veranderd.’ Verzocht wordt om een reactie van GS. 
Op pag. 25 staat:”Zorg voor structurele verankering van het programma op bestuurlijk niveau 
bijvoorbeeld door….er wordt hier vervolgens een aantal varianten genoemd.’ Geïnformeerd 
wordt waarom deze aanbeveling niet is opgenomen in de brief aan de Staten en waarom het 
rapport van Cap Gemini niet integraal aan de Staten is verstrekt.  
 
Mevrouw Jonkers deelt mede dat zij vooralsnog de beantwoording van de vragen van de 
ChristenUnie afwacht.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 met grote verbazing kennis heeft genomen van het feit 
dat hier iets behoorlijk fout is gegaan. Dat er problemen waren met het portaal was bekend, 
maar dat uit de onderzoeken een beeld naar voren komt van zowel een falend bestuur als 
falende ambtenaren vindt D66 buitengewoon slecht. 
D66 sluit zich aan bij het betoog van de ChristenUnie over het ontbreken in de brief aan de 
Staten van de maatregelen die Cap Gemini voorstelt in de richting van het Bestuur. Het wekt 
de indruk dat het Bestuur daarmee enigszins in de luwte wordt gehouden en de gevolgen meer 
bij de ambtelijke organisatie worden neergelegd. Op grond van het vorenstaande pleit D66 
voor een vervolgstuk, waarin de bestuurlijke consequentie van dit falen helder worden 
neergezet en ook de maatregelen die daarop worden genomen. 
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Het kan niet zo zijn dat PS zich tevreden moet stellen met punt 6 van de brief aan de staten, 
waarin staat dat het allemaal weer goed komt. In de visie van D66 moeten consequenties 
worden verbonden aan hetgeen is gebeurd.  
 
De heer Van den Burg constateert dat het Internetportaal een traject betreft van vallen en 
opstaan en met name van vallen. Een en ander had in 2006 moeten worden opgeleverd. Thans 
ruim een jaar later moet worden geconstateerd, dat dit nog steeds niet is gebeurd. GS hebben 
er in die zin in de visie van de VVD terecht voor gekozen een onderzoek in te stellen, dat 
zowel kijkt naar de organisatorische- als de technische kant van de zaak. De conclusies van 
beide bureaus, die het onderzoek hebben verricht, liegt er niet om.  
Ten aanzien van het onderhavige voorstel pleit de VVD ervoor een aantal stappen terug te 
zetten en te starten met de vraag wat de provincie nu wil, waarvoor zij staat en waarvoor zij 
gaat met de ICT om op basis daarvan te kiezen voor en oplossing die wellicht meer 
toekomstbestendig is.  
Inspelend op de vraag van de ChristenUnie ter zake merkt spreker op dat de VVD het 
essentieel acht dat een projectplan ook ingaat op de rol die het Bestuur moet hebben in relatie 
tot o.a. de Directie, de Programmamanager 
 
Mevrouw Pennarts merkt op dat de brief aan de Staten bij GroenLinks  heeft geleid tot grote 
verontwaardiging. Er is sprake van bijna 2 jaar vertraging. De vragen van GroenLinks zijn 
niet alleen bestuurlijk van aard. GroenLinks wil tevens bezien hoe het zo ver heeft kunnen 
komen. Spreekster plaatst namens GroenLinks de volgende vragen en opmerkingen.  
Platform
Het adviesrapport van JUNO IT concludeert dat: 

- de algemeen geldende standaarden niet zijn gevolgd 
- het proces van ontwikkelen van de software teveel vrijheid kende en te weinig 

bewaking. 
De indruk is gevestigd dat de softwarebouwer onbegrensd heeft kunnen freewheelen bij het 
ontwikkelen van de software.  

1. Waarom gaat u verder met e-office bij de reparatie van dit project en niet met een 
andere IBM gecertificeerde ontwikkelaar? 

2. Wie heeft het programma van eisen destijds vastgesteld en hoe was GS hierbij destijds 
betrokken? 

Organisatie
Cap Gemini is snoeihard in haar oordeel over de organisatie, hoewel er in de statenbrief nogal 
mild over GS wordt geoordeeld. Er was geen directe aansturing vanuit de directie, de rollen 
en verantwoordelijkheden waren onduidelijk, er waren geen goede planning en 
projectondersteuning en men sprak elkaar niet aan op verantwoordelijkheden.  

1. Zijn de organisatorische randvoorwaarden aan het begin van dit project helder gesteld? 
2. Wist GS ic. de portefeuillehouder van de genoemde  problemen? 
3. Waarom is er ondanks het feit dat er in de testperiode al grote problemen waren, toch 

gestart met de nieuwe website? 
4. Hoe komt GS tot de conclusie dat dit project niet mislukt is, terwijl nog helemaal niet 

bekend is of de huidige technische problemen binnen het budget opgelost kunnen 
worden? 

Politieke verantwoordelijkheid
Het rapport van Cap Gemini geeft niet aan hoe de organisatie het zover heeft kunnen laten 
komen. Wat GroenLinks van GS wil weten is: Wie heeft er niet opgelet en wie is hiervoor 
verantwoordelijk?  

1. Op welke momenten, vanaf zomer 2006, is GS ic. de portefeuillehouder geïnformeerd 
over de voortgang van het project?  
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2. Is er gedurende de looptijd actieve aansturing geweest vanuit GS? 
3. Wat heeft de portefeuillehouder gedaan toen bleek dat er grote problemen met de 

portaal waren? 
Conclusies voor de hele organisatie
Voor de komende jaren staan nogal wat projecten van een vergelijkbare complexiteit op de 
rol. Hoe weten PS dat de problemen die hier gerezen zijn, in de toekomst zich ook niet ergens 
anders zullen voordoen. Cap Gemini adviseert immers: professionaliseer je 
projectmanagement, beperk de vrijblijvendheid, baken projecten goed af en rapporteer op 
risico’s ipv op voortgang. 

1. Is de constatering van Cap Gemini dat het projectmatig werken in de provincie op een 
aantal punten ernstig verbeterd moet worden van toepassing op de gehele organisatie? 

2. Welke lessen trekken GS tbv andere projecten? 
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP zich aansluit bij de vragen van de ChristenUnie. 
Daarnaast wil de SGP duidelijkheid over de vraag welke garantie GS geven dat een en ander 
binnen het budget in orde zal komen. Tot slot informeert spreker hoe en op welke momenten 
PS worden geïnformeerd over de stand van zaken.  
 
Mevrouw Doornenbal merkt op dat al veel kritiek is geuit; het CDA sluit zich daarbij aan. 
Het CDA vraagt zich af of het gebruik van Lotus Notes wellicht de oorzaak is van een aantal 
zaken. Het CDA vraagt zich voorts af hoe het mogelijk is dat de provincie niet in staat is iets 
van een goede kwaliteit neer te zetten dat gewoon functioneert. Het portaal is het visitekaartje 
van de provincie, waar de burger als eerste op af komt. 
Het CDA vindt een en ander onverklaarbaar en staat op het standpunt, dat antwoorden moeten 
komen op de vragen die GroenLinks zojuist heeft gesteld. 
 
De heer Bos merkt op dat het bestuur na de zomer op twee punten adequaat heeft gehandeld:  

- het portaal uit de lucht gehaald; 
- twee onderzoeken laten verrichten. 

Het resultaat van de onderzoeken zijn onthutsend. Bij de PvdA leven de volgende vragen: 
- waar is besloten te kiezen voor maatwerkoplossingen ipv standaard functionaliteiten? 

Altijd in elk managementproces in relatie tot ICT een valkuil van de eerste orde; 
- hoe kan het dat terwijl het kader van de provincie de afgelopen jaren intensief is 

getraind in het projectmatig werken, weliswaar enthousiaste mensen, niet sturen op 
tijd, op uitgangspunten en op eisen en niet bijsturen als er problemen ontstaan? 

Of het lek nu boven water is, zou spreker niet weten. De PvdA sluit zich wel aan bij de vraag 
van het CDA of het huidige platform van Lotus Notes nog deugdelijk is voor de provinciale 
organisatie.  
Spreker blijft als statenlid zitten met het onaangename gevoel dat delen van de provinciale 
werkorganisatie niet berekend zijn voor hun taak. Ter illustratie wijst hij op de als niet 
deugdelijk beoordeelde onderzoeken in het kader van Groot-Mijdrecht-Noord; zijn eigen 
ervaring inzake het bij voortduring aanleveren van onheldere financiële gegevens in de 
formatiefase: het overdrachtsdocument; het niet van de grond komen van een heldere 
communicatiestrategie. 
Het is verleidelijk op de stoel te gaan zitten van het provinciebestuur, maar dat moeten PS niet 
willen. De Staten kunnen de werkorganisatie niet ter verantwoording roepen, maar alleen hen 
die politiek daarvoor verantwoordelijk zijn: de leden van GS. 
Vandaar ook de vraag van de PvdA aan de verantwoordelijke gedeputeerde of hij de 
constatering van de PvdA deelt en zo ja wat GS doen aan het beter laten functioneren van de 
provinciale werkorganisatie als dat het probleem is.    
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De heer Binnekamp moet toegeven, dat het misgelopen is. Hij erkent dat gedurende het 
proces grove fouten zijn gemaakt. Vastgesteld is, dat de zaak niet in control was. Dat blijkt 
duidelijk uit de onderzoeken door JUNO IT en Cap Gemini. Aan de Staten is de samenvatting 
van deze onderzoeksrapporten gezonden. De totale rapporten zijn openbaar en liggen ter 
inzage. Voor spreker slaat het niet in control zijn niet alleen op de ambtelijke- en 
projectorganisatie maar ook op het bestuur; dat is in deze in zijn visie één geheel en dat 
hebben GS beslist niet willen verhullen.  
Het antwoord op de vragen van GroenLinks hoe een en ander is gegaan moet spreker schuldig 
blijven. Wel is hem bekend dat aan GS destijds een voorstel is gedaan om dit portaal te starten 
met allerlei randvoorwaarden, waartegen GS destijds ja hebben gezegd. Spreker moet ook 
constateren dat er op dat moment geen absolute sturing was op het gehele project. Het is alle 
kanten uit gevlogen en al snel bleek, dat het portaal niet werkte. Vanaf het moment dat 
spreker in juli vorig jaar als GS-lid aantrad werd hij nagenoeg dagelijks door PS-leden 
benaderd over dit onderwerp. Op grond hiervan heeft spreker ernaar gekeken en in 
september/oktober besloten de stekker eruit te trekken omdat het portaal niet functioneerde.  
De afspraken zijn niet helder geweest. Vanuit het Bestuur is niet gestuurd op die 
projectorganisatie en ook vanuit de directie is die sturing niet goed geweest richting de 
medewerkers. Als er geen sturing is, gaat het alle kanten uit. De opdrachtnemer (e-office) is er 
op een gegeven moment zaken in gaat stoppen die hebben geleid tot het niet operationeel zijn 
van het portaal.  
Spreker staat op het standpunt dat de randvoorwaarden richting e-office niet duidelijk waren.  
Dat betekent dat de opdrachtnemer ook niet precies wist wat er werd verlangd. Er werd een 
bepaald niveau neergelegd, die de provincie niet had moeten willen. Indertijd had moeten 
worden gezegd dat een goed functionerend portaal werd voorgestaan, die vanuit de basis 
ingevuld zou moeten worden met functionaliteiten. Dat is niet gedaan. Niet onderkend is, dat 
op dat moment geen duidelijk beeld was over welke kant de provincie uit moest.  
Wat gaan GS doen? Er komt een strakke sturing op. Er wordt een duidelijk projectorganisatie 
op gezet met een ‘bouw’manager, die dagelijks hiermee bezig zal zijn omgeven met mensen 
die binnen dit huis ook weten waar het om gaat; die de zittende mensen ook beter kunnen 
sturen en van deskundigheid kunnen voorzien. Dat betekent dat de opdrachtnemer, in dit 
geval nog steeds e-office, ook helder krijgt voorgeschoteld aan welke randvoorwaarden zij zal 
moeten voldoen. 
Het antwoord op de vraag of de provincie verdergaat met e-office kan nog niet worden 
gegeven omdat GS nog met e-office in onderhandeling zijn hoe nu verder moet worden 
gegaan en waar de problemen kunnen worden opgelost. Afgelopen week heeft spreker ook 
contact gehad met de directie van IBM Nederland. IBM Nederland levert de software. In het 
systeem van Lotus Notes staat heel helder dat de technische infrastructuur voldoende is om dit 
portaal daarin te bedden. JUNO IT heeft duidelijk aangegeven dat de technische infrastructuur 
voldoende is voor de toekomst om met het portaal te gaan werken. De onderhandelingen met 
e-office en IBM zijn nog niet afgerond. Daaruit zal moeten blijken op welke wijze met elkaar 
zal kunnen worden voortgegaan. IBM Nederland heeft toegezegd alles in het werk te zullen 
stellen om ervoor te zorgen dat de onvolkomenheden worden weggenomen. Dat zal uiteraard 
in het projectplan worden opgenomen. In maart/april krijgen de Staten een projectplan 
voorgelegd, waarin duidelijk zal staan wat de provincie zal doen, de rol van het bestuur, de rol 
van de ‘bouw’manager die het project stevig zal moeten leiden. In het projectplan zal tevens 
een financieel overzicht worden gegeven. Spreker verwacht echter niet dat een en ander nog 
te doen is binnen het huidige budget. Op dit moment kan hij echter nog niet aangeven in 
welke orde van grootte moet worden gedacht. Dat kan pas op het moment dat de 
onderhandelingen met e-office en IBM zijn afgerond.  
Spreker maakt zich ernstig zorgen en wil een en ander ook zodanig hebben ingekaderd dat 
indien in maart/april met instemming van PS wordt doorgestart alles boven tafel is, alle 
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randvoorwaarden goed zijn ingevuld zodat een en ander tot een goed einde kan worden 
gebracht. Daar zal gekeken worden naar de invoering van standaards en niet meer naar het 
ambitieniveau van functionaliteiten, van onderop invullen en dan verder uitbouwen naar de 
toekomst.  
In het verleden zijn behoorlijke fouten gemaakt. Spreker gaat er zelf bovenop zitten met de 
‘bouw’manager om het hele project tot een goed einde te brengen. Spreker verwacht als PS 
akkoord gaan in maart/april met de doorstart dat in het najaar het nieuwe portaal kan worden 
geïnstalleerd.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede de beantwoording onbevredigend te vinden. De 
ChritenUnie zal zich nader beraden hoe hier verder mee om te gaan. 
 
De heer De Vries proeft dat de gedeputeerde vraagt hem nog een tweede kans te gunnen om 
een en ander recht te trekken. Dat is afhankelijk van hetgeen de Staten in maart/april krijgen 
voorgeschoteld. Op dat moment moet worden bezien of dat tot resultaten kan leiden. D66 zal 
daaraan op dat moment conclusies verbinden. 
 
Mevrouw Pennarts geeft aan dat de beantwoording van de vragen verre van bevredigend is. 
De gedeputeerde gaat puin ruimen. Dat moet wel en de Staten kunnen een voorstel tegemoet 
zien in maart/april. In zijn beantwoording gaat de gedeputeerde niet in op de 
verantwoordelijkheid, hoe het zo ver heeft kunnen komen. Spreekster heeft het dan over de 
politieke verantwoordelijkheid waarover zij een aantal vragen heeft gesteld, maar ook de 
conclusies die kunnen worden getrokken voor de hele organisatie. GroenLinks hoopt dat GS 
daarop nog nader ingaan. Anders zal GroenLinks haar vragen schriftelijk indienen met de 
verwachting daarop voor de statenvergadering wel een adequaat antwoord te krijgen.   
 
De heer Bisschop begrijpt dat in de volgende vergadering een plan van aanpak wordt 
voorgelegd. Spreker gaat er vanuit dat daarin ook het rapportageritme wordt opgenomen. De 
commissie heeft de behoefte de vinger zeer nadrukkelijk aan de pols te houden.  
 
De heer Binnekamp memoreert te hebben aangegeven dat gedurende het proces ook 
bestuurlijk niet goed is opgelet. Spreker is daarvoor politiek verantwoordelijk omdat hij het 
dossier op 1 juli jl. heeft overgenomen.   
Mevrouw Pennarts geeft aan dat het vorenstaande haar duidelijk is. Zij hoopt ook dat deze 
gedeputeerde het probleem gaat oplossen. Zij heeft echter ook gevraagd of de 
portefeuillehouder destijds al wist van de problemen. Het is haar te gemakkelijk te stellen dat 
in het verleden fouten zijn gemaakt en te zeggen we gaan het nu oplossen. GroenLinks is van 
mening dat wel degelijk moet worden stilgestaan bij de verantwoordelijkheid, hoe het is 
ingebed in de organisatie en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken. Dan heeft 
GroenLinks het niet alleen over het Platform en het plan van aanpak dat in maart komt. 
Spreekster wil toch inhoudelijk antwoord hebben op die vraag. Zij kan zich voorstellen dat het 
lastig is dat antwoord op dit moment te geven. Om die reden zal zij haar vragen schriftelijk 
indienen, waarbij zij dan wel een goed antwoord verwacht op de vragen die bij GroenLinks 
leven. 
De heer Binnekamp zegt antwoord op de schriftelijke vragen toe. Doordat het niet in control 
was, zowel bestuurlijk als bij de directie als op ambtelijk niveau, is niemand in de organisatie 
ervan doordrongen geweest dat het mis ging.  
Mevrouw Pennarts wijst erop dat dit niet de eerste keer is dat het misgaat. Het gaat over een 
periode van 2 jaar.  
De heer Binnekamp geeft aan slechts een eerlijk antwoord te geven. Daardoor is het zo 
gegaan dat de opdrachtnemer alle kanten uit kon gaan zonder dat daar sturing en toezicht op 
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was. Dat is het verhaal. Indien GroenLinks meer wil weten, krijgt zij daar duidelijk antwoord 
op.  
Mevrouw Pennarts acht het in ieders belang dat de Staten meer weten over deze hele kwestie.  
 
De voorzitter constateert dat GroenLinks zich de vrijheid voorbehoudt schriftelijke vragen te 
stellen en GS in de eerstvolgende vergadering met een plan van aanpak komen.   
 
11. Wijziging verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleen 
De heer De Vries wijst erop dat nog de benaming (afkorting) van de voormalige 
statencommissies worden gehanteerd.  
De heer Streefland wijst erop dat op blz. 2 wordt gesproken over een PS-vergadering op 5 
februari 2008. Volgens hem gaat die niet door.  
De voorzitter zegt toe dat voornoemde onvolkomenheden eruit zullen worden gehaald. Hij 
stelt vast, dat de commissie zich met in achtneming van deze toezegging kan vinden in het 
onderhavige voorstel en ermee instemt dat dit als sterstuk naar de Staten gaat.  
 
12. Beantwoording statenvraag ziekteverzuim 
De voorzitter stelt vast dat de beantwoording geen vragen oproept.  
 
13. Stand van zaken OinO 
Mevrouw Smit memoreert dat de VVD inzicht heeft gevraagd in het terugverdieneffect van de 
€ 16 miljoen. Daar geeft dit stuk geen inzicht in. In fase 1, die inmiddels is afgerond, is 
duidelijk dat minder middelen uit de reserves worden ingezet. Het gaat om € 800.000, die ten 
laste wordt gebracht van de exploitatie en niet van de reserve. Geïnformeerd wordt waarom.  
In fase 1 is oorspronkelijk een reductie van de formatie voorzien van 23,8 fte. De VVD gaat 
er vanuit dat dit tot een structurele lastenvermindering zal leiden van ca. € 2,5 miljoen. Dat is 
niet gehaald. Door personele en formatieve knelpunten worden er slechts € 1,5 miljoen 
gerealiseerd. Geïnformeerd wordt hoeveel fte dat betekent.  
In fase 2 moet vervolgens de rest van het terugverdieneffect worden gehaald. Geïnformeerd 
wordt hoe dat wordt gehaald. Afgesproken is dat de € 16 miljoen in 4 – 5 jaar wordt 
terugverdiend. Dat houdt in dat op een gegeven moment sprake moet zijn van een structureel 
inverdieneffect van ca € 3 - 4 miljoen. Voor de VVD is niet duidelijk hoe dit wordt gehaald. 
Wellicht dat dit nader kan worden toegelicht te zijner tijd.  
 
De voorzitter zegt toe ervoor te zullen zorgdragen, dat de vraag met bettrekking tot de 
€ 800.000 separaat van het verslag wordt beantwoord.  
 
De heer Binnekamp licht toe dat de reductie van 23,8 fte is gehaald. Dat vertaalt zich 
uiteraard in een besparing. Alles bij elkaar is in fase 1 € 1,5 miljoen bespaard. De VVD stelt 
dat dit, indien dit wordt doorvertaald naar € 16 miljoen, ca € 3 – 4 miljoen moet zijn. In fase 2 
worden de terugverdieneffecten meegenomen. Conform afspraak moet het terugverdieneffect 
worden gerealiseerd. Bij het overzicht, dat halfjaarlijks wordt verstrekt, zal duidelijkheid 
worden verschaft over het terugverdieneffecten met een schatting en een programma 
daaronder hoe de bedragen worden terugverdiend in de komende 3 – 4 jaar.   
 
14. Externe Inhuur 
De heer Van Kranenburg merkt op dat in 2007 € 14,5 miljoen is uitgegeven aan externe 
inhuur. Dat betreft ca. 100 – 125 fte. Geïnformeerd wordt of dat correct is. Indien dat het 
geval is, is de vraag hoe GS in de toekomst het aantal fte’s met betrekking tot externe inhuur 
zien in relatie tot de rum € 400 miljoen die de komende jaren moeten worden gerealiseerd. 



22

Geïnformeerd wordt hoeveel werkplekken daarmee zijn gemoeid en hoe zich dat verhoudt 
zich tot de nieuwbouw waar slechts sprake is van 30 netto werkplekken voor externen.  
 
De heer De Vries merkt op dat het belangrijkste neveneffect van de vacaturestop is geweest 
dat meer externen zijn ingehuurd. Feitelijk heeft de vacaturestop derhalve geen nut gehad en 
eigenlijk een tegengesteld effect opgeleverd. Geïnformeerd wordt of GS deze mening delen.  
 
De heer Nugteren sluit zich aan bij de vragen van voorgaande sprekers. Er wordt uitgesproken 
dat deze omvang van externe inhuur normaal is. Geïnformeerd wordt of ook wordt bekeken 
hoe dat bij andere provincies ligt.  
 
De heer Kiliç merkt in aanvulling op de vragen van voorgaande sprekers op, dat de 
investeringen meer worden. De vraag is of dan niet ook rekening moet worden gehouden met 
het feit dat meer structureel personeel moet worden aangenomen. De PvdA constateert een 
continu structureel personeelstekort.  
 
De heer Binnekamp antwoordt dat ook GS voorstaan alles formatief in orde te hebben. Helaas 
lukt dat niet. Er is sprake van een structureel tekort aan personeel, dat vraagt inhuren van 
tijdelijke krachten dan wel uitzendkrachten die de vacatures opvullen. De omvang is normaal. 
Er zijn veel projecten. Daarvoor moeten externen worden ingehuurd. Die worden bekostigd 
vanuit de projectgelden. Soms moet het worden bekostigd uit vacaturegeld indien een 
bepaalde deskundigheid nodig is. Spreker is het niet eens met de opmerking van D66 ten 
aanzien van de vacaturestop. De formatie is gehandhaafd, alleen de gelden zijn gebruikt om 
bepaalde deskundigheid in te huren. De vacaturestop heeft tot doel formatief op niveau te 
blijven. Het is spreker niet bekend hoe het bij andere provincies ligt. Hij is bereid na te gaan 
op welke wijze hij dit in beeld zou kunnen brengen.  
De heer Nugteren heeft niet de suggestie willen wekken dat GroenLinks tegen inhuur is. In 
een aantal omstandigheden is dat onvermijdelijk. GroenLinks zou willen weten hoe zich dat 
verhoudt tot ander provincies omdat er een zeker normatieve toon in zit.  
De voorzitter wijst op de toezeggingenlijst met name punt 27 waarin staat dat een onderzoek 
komt naar de haalbaarheid en capaciteit ambtelijke organisatie bij uitvoering 
Uitvoeringsprogramma (incl. externe inhuur). Dit onderzoek zal in februari plaatsvinden, 
zodat de commissie dit in principe in maart tegemoet kan zien.  
De heer Binnekamp vervolgt dat de provincie bezig is met de samenwerkingsprogramma’s 
gemeenten. Dat vraagt ook enorme capaciteit. In dat kader wordt een scan gemaakt naar de 
kwalitatieve mogelijkheden binnen de provincie en in hoeverre voor de projecten externen 
moeten worden ingehuurd.  
De heer De Vries bestrijdt het nut van de vacaturestop omdat in het stuk zelf wordt 
aangegeven dat mensen moesten worden ingehuurd om de productiviteit in stand te kunnen 
houden. Het gaat dan met name om secretarieel juridische functies, die in de visie van D66 
juist eenvoudig structureel zijn in te vullen omdat de noodzaak daarvan structureel is. 
Achteraf gezien vindt D66 het onverstandig, dat de vacaturestop op die manier is ingevuld.   
De heer Binnekamp memoreert dat dit ook op dat terrein noodzakelijk was. In die zin 
verschillen GS en D66 van mening.  
 

Portefeuille mw. M.G. Dekker 
 
16. Deregulering, reactie GS op aanbevelingen 
De behandeling wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
 

Geen portefeuillehouder 
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17. 1e wijziging Programmabegroting 2008 Randstedelijke Rekenkamer 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de Staten gaat.  
 
18. Wijziging verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in het onderhavige voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de Staten gaat.  
 
19. Betrokkenheid PS bij IPO Algemene Vergadering 
De heer De Vries pleit ervoor na 1 jaar te evalueren of dit een effectieve werkwijze is.  
De voorzitter stelt vast dat de commissie daarmee instemt.  
 
20. Betrokkenheid PS bij Randstad Urgent 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks pleit voor een scherpere formulering van de 
wijze waarop GS een mandaat meekrijgen voor onderwerpen en daaraan invulling geven. 
GroenLinks kan zich voorstellen dat sprake wordt van een beschreven mandaat per 
onderwerp.  
De heer Van Kranenburg onderschrijft het betoog van GroenLinks. Voorts vraagt de 
ChristenUnie zich af of GS hiermee wel voldoende slagkracht hebben. 
De heer De Vries sluit zich aan bij het betoog van GroenLinks. D66 informeert voorts naar de 
status van de bij voorstel 2 genoemde bijeenkomst.   
 
De voorzitter deelt mede dat de heer Poort, samensteller van dit stuk, nog een rondje langs de 
commissieleden zal maken voor aanvullingen en in de volgende vergadering terugkomt met 
een aangepaste versie.  
 
TER KENNISNEMING 
 
21. Actieplan Rechtmatigheid 
 
22. Rapportage treasury 
 
23. Onderzoek doelmatigheid bestuur 
 
24. Verslag China missie september 2007 
 
25. Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie schriftelijke vragen zal indienen en 
afhankelijk van de beantwoording daarvan eventueel zal verzoeken om agendering.  
 
26. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  
 


