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VERSLAG van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 21 
april 2008  
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), mw. M.G. Dekker (gedeputeerde), mw. A.H. Raven 
BA (gedeputeerde), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (VVD), dr. R. Bisschop, mw.drs. W.A. 
Bodewitz (PvdD), drs. W.J. Bos (PvdA), mr. J.M. Buiting (CDA), ir. D.J. van den Burg (VVD), mw. 
P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), drs. C. de Heer (ChristenUnie), mw. A. Jonkers-Cornelisse 
(SP), ing. D. Kilic (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), ir. T. 
Snyders (MooiUtrecht), mr. J.J.J. Streefland (ChristenUnie), F.J. Vos (VVD) alsmede drs. R.E. de 
Vries (D66); 
 
Van ambtelijke zijde aanwezig :
Dr. R.J. Poort (adjunctgriffier) en mw. G. van Weerd (verslag). 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met een woord van welkom.  
 
2. Mededelingen 
De orde van deze vergadering, met vele insprekers gelet op agendapunt 7 (herindelingsadvies Vecht- 
en Plassengebied), wordt doorgenomen. 
 
3. Ingekomen stukken 
a. 2008BEM34, brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake de jaarstukken 2007 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
b. 2008BEM35, brief van de Randstedelijke Rekenkamer inzake de aanpassing van het 
 onderzoek jaarstukken 2007 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
c. 2008BEM36, brief van het Ministerie van BZK inzake het Gemeenschappelijk Financieel 
 Toezichtkader ‘Zichtbaar toezicht’ 
 Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
d. 2008BEM37, brief van de heer/mevrouw A. Schras inzake de ahiprocedure Vechtstreek 
 Wordt betrokken bij de behandeling van agendapunt 7. 
e. 2008BEM38, brief van de stichting Maarssens Overleg Leefklimaat inzake de 
 gemeentelijke herindeling Vechtstreek 
 Wordt betrokken bij de behandeling van agendapunt 7. 
 
Nagekomen stukken 
f. Memo d.d. 3 april jl . van gedeputeerde Binnekamp over second opinion technische 
 infrastructuur. 

Dit rapport wordt voor kennisgeving aangenomen.  
g. Memo d.d. 17 april jl. van de heer Binnenkamp naar aanleiding van eerdere vraag over  
 € 800.000 Organisatie in Ontwikkeling 
 De heer Nugteren heeft dit stuk, dat zojuist werd uitgereikt, niet kunnen lezen en hij wil de 
 mogelijkheid open houden om daar in de volgende vergadering op terug te komen. 
 De voorzitter zegt dat toe. 
h. Strategienota Europa. 
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De financiën, die hiermee gemoeid zijn, komen bij de behandeling van de Voorjaarsnota aan 
 de orde. Afgesproken wordt dat in deze vergadering uitsluitend opmerkingen van 
 inhoudelijke aard naar voren zullen worden gebracht.  
 
4. Verslag van 10 maart 2008 
Het verslag van deze vergadering wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de inhoud:
* Naar aanleiding van agendapunt 5, termijnagenda, memoreert de heer Van Kranenburg de
 afspraak dat de behandeling van het onderwerp “Personele capaciteit van het 
 Uitvoeringsprogramma” zou worden doorgeschoven naar de vergadering van heden. 
 Inmiddels is bekend dat dit onderwerp naar de vergadering van 2 juni is verzet. Hij vraagt 
 wat daarvan de reden is. De voorzitter zegt toe dat de desbetreffende portefeuillehouder zal 
 worden gevraagd daarover nog in deze vergadering een mededeling te doen. 
* Naar aanleiding van agendapunt 12, intentieverklaring Europa, vraagt de heer De Vries naar 
 de actuele stand van zaken voor wat betreft de ondertekening van deze intentieverklaring. 
 De heer Poort antwoordt dat de provincie Flevoland zich inmiddels ook akkoord heeft 
 verklaard met deze intentieverklaring. Binnenkort komen partijen voor overleg bijeen. 
 
5. Termijnagenda 
De heer Nugteren mist in de planning voor de vergadering van 2 juni a.s. een voorstel van GS over 
de wijze waarop PS bij de samenstelling van de projecten van de Samenwerkingsagenda zullen 
worden betrokken. De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp alsnog zal worden toegevoegd. 
 
De heer V.d. Burg memoreert dat de commissie nog steeds geen inventarisatierapport inzake taken 
en kosten van de WABO heeft ontvangen terwijl dat al in oktober 2007 is toegezegd. 
De voorzitter heeft begrepen dat de ontwikkelingen rond de WABO in politiek Den Haag wat zijn 
vertraagd. Op aandringen van de heer V.d. Burg zal hij GS vragen wanneer het inventarisatierapport 
kan worden verwacht.  
 
De heer Vos verwijst naar de uitwerking van het aanbevelingenrapport Randstedelijke Rekenkamer 
‘Grip op Grote Projecten’ uit april 2007. De provincie Zuid-Holland heeft hierover inmiddels 
procesafspraken gemaakt. Hij verzoekt het rapport zo snel mogelijk voor de vergadering van de 
commissie BEM te agenderen. Mevrouw Raven verwijst naar haar schriftelijke overzicht stand van 
zaken toezeggingen. Bij de toezegging over de uitwerking van het aanbevelingenrapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer heeft zij aangegeven dat de rapportage binnenkort beschikbaar komt en 
dat voorgesteld wordt deze te agenderen voor de PS-vergadering van 23 juni a.s. 
 
De heer Van Kranenburg constateert dat een aantal toezeggingen, voor wat betreft toezending van 
stukken, opnieuw niet is nagekomen. Hij zal de toezeggingenlijst in dat licht doorlopen en de 
voorzitter van zijn bevindingen op de hoogte stellen.  
 
6. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 
 
7. Herindelingsadvies Vecht- en Plassengebied 
De voorzitter geeft eerst het woord aan de insprekers. 
 
Gemeente Maarssen
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1. De heer J. Wasser leest namens de Dorpsraad Maarssen en de Vereniging Vechtoevers een 
 inspraaknotitie voor, die als bijlage bij het verslag wordt gevoegd. Kortheidshalve zij 
 daarnaar verwezen. 
 
Gemeenten Loenen
2. Mevrouw M. Hoek, fractievoorzitter van Het Vechtse Verbond, leest een inspraaknotitie voor 
 die als bijlage bij het verslag wordt gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. 
 

De voorzitter geeft de commissie gelegenheid om vragen te stellen. 
 

De heer Ruijs vraagt hoe het mevrouw Hoek is gebleken dat het nieuwe, tweede 
 ontwerpadvies niet ter inzage is gelegd. 
 Mevrouw Hoek antwoordt dat zij raadslid is van de gemeente Loenen. Het ontwerpadvies 
 heeft in Loenen niet voor de bevolking ter inzage gelegen 
 
3. De heer Buitenga laat namens de VVD-fractie het volgende weten. Hij constateert dat in PS 
 duidelijk leeft dat de procedure, die al vele jaren in gang is gezet, nu ook moet worden 
 voorgezet. Vele jaren werd er gesproken maar er gebeurde niets. De grote winst van de tot nu 
 toe gevolgde procedure is dat er niemand meer is die zegt dat er niets moet gebeuren. De 
 VVD-fractie van Loenen, onderdeel van de meerderheid in de raad van Loenen, is van 
 mening dat er gekozen moet worden voor een oplossing die draagvlak heeft. Al eerder werd 
 geconstateerd dat twee van de drie gemeenten, die onderdeel zijn van deze herindeling, geen 
 voorstander zijn van het voorstel van GS De Ronde Venen is ook niet voor, maar wil wel 
 faciliteren wanneer er een financieel perspectief is. De VVD vindt dit een te smalle basis. De 
 VVD is tegen elke vorm van herindeling en is teleurgesteld over het feit dat, ondanks het feit 
 dat twee van de drie gemeenten aangaven dat samenwerking een variant is die zou moeten 
 onderzocht, dat onderzoek niet heeft plaatsgevonden. Het gaat hier over bewoners die al 
 lange tijd in de Vechtstreek leven. Gesteld wordt dat de wijze van aansturing niet meer 
 voldoende effectief zou zijn. Echter, een groot deel van de inwoners van de streek laat 
 middels hun vertegenwoordigers weten dat zij afwijzend tegenover de nieuwe variant van 
 GS staan. 
 
4.  De heer R. van Vliet is voorzitter van Streekbelangen/Nigtevecht Plus en D66. Vanaf de 
 eerste dag heeft zijn fractie grote vragen gehad over de gevolgde procedure. In de wet van de 
 Arhi staat dat volgens procedure GS met colleges in overleg kan gaan. Spreker stelt 
 nadrukkelijk dat de gemeenteraden over de kaders gaan. Er werden 
 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd die al om 17.30 uur begonnen, een tijdstip dat 
 voor veel werkende raadsleden onhaalbaar is. De laatste voorlichtingsbijeenkomst in 
 Breukelen begon zelfs een kwartier te vroeg. Dat alles geeft de indruk dat het niet meer 
 uitmaakt en dat, wat GS willen, ook gaat gebeuren. 
 Met betrekking tot de gekozen variant memoreert hij dat GS in een vroeg stadium hebben 
 laten weten dat een samenwerkingsverband geen optie was, terwijl eerder werd aangegeven 
 dat er een open procedure zou worden gevolgd. Dit heeft zijn fractie bevreemd. GS zijn van 
 mening dat samenwerking in het verleden is mislukt, met name tussen Breukelen,  Abcoude 
 en Loenen. Die samenwerkingspogingen zijn niet geslaagd, als gevolg van vrijwel 
 rechtstreeks ingrijpen van toenmalige colleges van B&W in die gemeenten. Opmerkingen 
 zijn gemaakt over de bestuurskracht van gemeenten. Loenen heeft inderdaad niet de ambitie 
 zoals de andere drie gemeenten hebben, voor wat betreft bouwen en  expanderen. Loenen 
 moet blijven zoals het is. Spreker verwijst in deze naar de prachtige oude dorpskern van 
 Loenen die het gevolg is van conserveren. Het streven van GS naar herindeling met drie 
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onwillige partners is onjuist. De Ronde Venen heeft alleen maar een financieel argument om 
 aan herindeling mee te doen.  
 Zijn fractie verzoekt PS de grote herindelingvariant af te wijzen en afkeuring uit te spreken 
 over de wijze waarop deze procedure door dit college van GS, en het voorgaande college 
 van GS, is gevoerd.   
 
5. De heer Verhage, PvdA-fractie, laat weten dat de meerderheid van de raad van Loenen tegen 
 iedere vorm van samenvoeging is, maar wel voorstander is van een lichte vorm van 
 samenwerking. Eventueel is men onder druk bereid te komen tot integratie van delen van het 
 ambtelijk apparaat. De raad van Loenen is hopeloos, zelfs tot op het bot verdeeld. Het 
 standpunt van de raad van Loenen is het standpunt van de kleinst mogelijke meerderheid van 
 de raad van Loenen, nl. 7 van de 13 zetels die voornamelijk ingevuld worden door lokale 
 partijen en partijen die last hebben van koudwatervrees. De partijen CDA en PvdA 
 redeneren meer vanuit een visie en minder vanuit koudwatervrees. Zij zien dat Loenen al 10 
 tot 15 jaar last heeft van een dreigende herindeling en dat verlamt het ambtelijk apparaat. Dat 
 betekent dat een aantal mensen niet lekker op hun stoel zit, dat goede ambtenaren met 
 perspectief dreigen te vertrekken en dat goede ambtenaren die blijven overstelpt worden met 
 uitvoeringstaken en zich te weinig met beleidszaken kunnen bezighouden. Dat was voor de 
 PvdA aanleiding om te zeggen: er moet iets gebeuren en op een zodanige manier dat Loenen 
 daarmee 10 tot 15 jaar verder kan. Kijkend naar de arhicriteria is het heel goed te 
 onderkennen dat met de voorliggende variant (in tegenstelling tot de vorige variant) recht 
 wordt gedaan aan de criteria. De twee landelijke partijen die in de raad van Loenen 
 vertegenwoordigd zijn, vertegenwoordigen de grootste mogelijke minderheid in de raad van 
 Loenen die voor een grote herindeling in het gebied is. Het moet gaat om een herindeling op 
 basis van samenhang. Het groene landelijk gebied, bestaande uit kleine kernen, is ingeklemd 
 in het stedelijk gebied tussen Amsterdam, Utrecht en Hilversum. Die visie hebben PvdA en 
 CDA uitgedragen maar dat heeft niet geleid tot hét standpunt van de raad van Loenen. De 
 bevolking van Loenen heeft zich ook uitgesproken over herindeling of samenwerking. Vanaf 
 het begin heeft de PvdA-fractie zich verzet tegen de snelle, vluchtige informatiestroom op 
 basis waarvan de inwoners een keuze moesten maken. Er werd slechts 1 A4-tje huis aan huis 
 verspreid, 4 dagen tot een week voordat de inwoners een stem konden uitbrengen tijdens de 
 verkiezingen op 22 november 2006. Wanneer mensen onvoldoende worden geïnformeerd 
 over samenwerken of herindelen, kan men niet verwachten dat dit leidt tot een uitspraak die 
 weloverwogen is. Om die reden volgt de PvdA de visie van GS en niet de uitspraak van de 
 bevolking, hoe sympathiek die uitspraak ook is.  
 

De voorzitter geeft gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 

Mevrouw Jonkers vraagt wat de heer Verhage heeft ondernomen om de inwoners van Loenen 
 te overtuigen van zijn visie. 
 De heer Verhage heeft verwezen naar een discussie in de raad waar werd gesproken over de 
 vraag welke informatie de bevolking moest worden voorgelegd op basis waarvan ze een 
 fatsoenlijk oordeel kon vormen. Dit is naar het oordeel van de PvdA sterk achtergebleven. De 
 PvdA is toen zelf de kernen ingegaan en heeft daar met de bevolking gesproken. Tijdens die 
 bijeenkomsten bleek dat standpunten toch genuanceerder lagen. Op emotionele gronden wil 
 de meerderheid van de inwoners niet voor herindeling kiezen, omdat zij bang zijn. Van 
 volksvertegenwoordigers mag worden verwacht dat zij hun oordeel baseren op grondige 
 informatie. De PvdA Loenen heeft tevens een uitgebreide website met een dossier 
 herindeling, waarop alle informatie, inclusief wetteksten en publicaties voor belangstellenden 
 inzichtelijk is.  



2008BEM51 

5

De heer Snyders maakt uit de woorden van de heer Verhage op dat, gezien de wijze waarop 
 de burger bij het proces is betrokken en hoe de provincie heeft gewerkt aan draagkracht voor 
 het voorstel van GS, “dit op deze wijze niet kan”.   
 De heer Verhage vindt dat geen juiste weergave van zijn woorden.  
 
Gemeente De Ronde Venen
6. De heer J. de Ree leest een inspraaknotitie voor die als bijlage bij het verslag wordt gevoegd. 
 Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. 
 
7. De heer J. Platvoet leest een inspraaknotitie voor die als bijlage bij het verslag wordt 
 gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. De heer Platvoet laat tevens weten dat hij op 
 7 april vragen heeft ingediend die nog steeds niet zijn beantwoord.   
 

De voorzitter geeft gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 

De heer Snyders vraagt of de heer Platvoet met “vuile politiek” bedoelt dat de discussie al 
 “dichtgetimmerd” is, dat er een één-tweetje gaande is van de grote landelijke partijen door 
 alle lagen heen met druk over en weer, en dat de herindeling ook zonder draagvlak door moet 
 gaan. 
 De heer Platvoet benadrukt dat de politiek zuiver moet blijven. Wanneer hij een folder 
 ontvangt met de mededeling dat deze door de raad is opgesteld, terwijl dat niet zo is, dan is 
 dat een kwalijke zaak. De suggestie werd gewekt dat het verlengen van de procedure akkoord 
 is, terwijl hij een brief van de staatssecretaris van BZK heeft ontvangen waarin ze zich van 
 een dergelijke afspraak met GS distantieert. Hij vindt dat een kwalijke zaak. 
 Op een vraag van de heer De Vries, zegt de heer Platvoet toe dat hij bedoelde brief van BZK 
 in afschrift naar de griffier zal zenden. 
 Hij beaamt de woorden van de heer Snyders dat het proces niet correct is verlopen en dat “het 
 zo niet kan”.  
 
8. De heer B. van Broekhuijsen van Gemeentebelangen De Ronde Venen leest een 
 inspraaknotitie voor die als bijlage bij het verslag wordt gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar 
 verwezen. 
 
9. De heer J.C.K. van Loo, fractievoorzitter CDA De Ronde Venen, leest een inspraaknotitie 
 voor die als bijlage bij het verslag wordt gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 

De voorzitter geeft gelegenheid voor het stellen van vragen.  
 

De heer Snyders constateert dat door vertegenwoordigers van De Ronde Venen gesproken is 
 over “rammelende procedures”. Hij vraagt welke gevolgen dit van boven af opgelegde proces 
 heeft voor de raad en de plaatselijke politiek van De Ronde Venen.  
 De heer Van Loo memoreert dat de raad een meerderheidsbesluit heeft genomen. Dat 
 meerderheidsbesluit is gemotiveerd en daar moet het wat hem betreft bij blijven. Mede naar 
 aanleiding van raadpleging van de inwoners, staat het CDA op het standpunt dat de 
 financiële zaken ook na herindeling op orde moeten zijn. Dit is voorwaarde voor de 
 medewerking van het CDA aan deze herindeling. Spreker verwijst naar pag. 8 van het 
 ontwerp-herindelingsadvies waar het volgende wordt vermeld “Niettemin vinden wij dat 
 wanneer draagvlak moeilijk te vinden is, wij de verantwoordelijkheid hebben knopen door te 
 hakken.” Spreker staat op het standpunt dat voor wat betreft de financiën er in deze situatie 
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niet zomaar een knoop mag worden doorgehakt. De heer Snyders begrijpt uit de woorden van 
 de heer Van Loo dat de werkwijze van de provincie in deze niet de bestuurskracht van De 
 Ronde Venen versterkt. 
 De heer Van Loo antwoordt dat de keuze die het CDA heeft gemaakt voor de grote variant, 
 veel meer mogelijkheden biedt om voor het hele gebied goede bestuurskracht te ontwikkelen.  
 
10. De heer T. Doezé, fractievoorzitter van De Combinatie (samenwerkingsverband van PvdA, 
 GroenLinks en van niet-partijgebonden progressieve mensen in De Ronde Venen), leest een 
 inspraaknotitie voor die als bijlage bij het verslag zal worden gevoegd. Kortheidshalve zij 
 daarnaar verwezen. 
 
11. De heer S. Koorn leest een inspraaknotitie voor die als bijlage bij het verslag zal worden 
 gevoegd. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.  
 
12. De heer Munnig Schmidt leest namens het Oudheidkundig Genootschap Niftarlake een 
 inspraaknotitie voor die als bijlage bij het verslag zal worden gevoegd. Kortheidshalve zij 
 daarnaar verwezen. 
 Tevens laat spreker weten dat weinigen van de Vechtbewoners staan te juichen voor de 
 samenvoeging. Het rijk heeft steeds meer taken naar de gemeenten overgeheveld en een 
 aantal daarvan zou beter bij de provincie passen. Uit de reacties die zojuist uit de Ronde 
 Venen naar voren komen, blijkt dat de samenvoeging niet zo erg in De Ronde Venen leeft, 
 dit in grote tegenstelling tot het Vechtgebied.  
 
13. De heer F. Olieman, secretaris van het Vechtplatform en voorzitter van het Cultuurplatform 
 Vechtstreek, leest een inspraaknotitie voor die als bijlage bij het verslag zal worden gevoegd. 
 Kortheidshalve zij daarnaar verwezen. 
 
Gemeente Abcoude
14. De heer J. Streng (burgemeester Abcoude) deelt mede dat alle zeven partijen, die in de raad 
van  Abcoude vertegenwoordigd zijn, unaniem het voostel van GS onderschrijven ten aanzien 
 van de grote variant, nl. dat Abcoude, Breukelen, Loenen en De Ronde Venen een nieuwe 
 gemeente gaan vormen. Dat is de beste oplossing voor het versterken van de bestuurskracht 
 in met name Breukelen, Abcoude en Loenen. Daar is dringend behoefte aan. Op grond van 
 inhoudelijke, niet emotionele, argumenten is de raad tot de rotsvaste overtuiging gekomen dat 
 deze robuuste variant goed is voor het noord-westelijk deel van de provincie Utrecht. Daar 
 kan een Groene Hartgemeente ontstaan met daarbinnen veel kernen. Ook de toenemende 
mate  van decentralisatie van rijkstaken is een belangrijk argument voor Abcoude om tot deze 
 stellingname te komen. Voor Abcoude is slechts de grote variant bespreekbaar. Nadrukkelijk 
 verzoekt hij GS in de besluitvorming mee te nemen middelen ten behoeve van de huidige 
 gemeenten beschikbaar te stellen om het herindelingsproces zo goed mogelijk tot stand te 
 laten komen. Het gebied is toe aan besluitvorming, er is een open en transparant proces 
 gevoerd door GS en de gemeente Abcoude is daar zeer tevreden over. 
 

De voorzitter geeft gelegenheid voor het stellen van vragen. 
 

De heer Snyders heeft in Abcoude met belangstelling geluisterd naar de inbreng van de heer 
 Hage. De heer Hage gaf aan dat Europa dit niet zo wil, een en ander geen groot gewin 
 geeft, de effectiviteit van het apparaat niet toeneemt en de bestuurskracht niet toeneemt. 
 Twijfels had inspreker ook over het maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak. Het bestuur 
 komt zo ook niet dichter bij de burger. Er treedt uit andere hoeken bestuursconcurrentie op en 
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in grote gemeenten is men minder tevreden. Toen liet de heer Hage weten toch maar een 
 fusie te willen als gevolg van het “gedoe rond de plaatselijke politici”. De heer Snyders 
 concludeert dat er ook in Abcoude een veelheid aan meningen is. Hij vraagt de heer Streng in 
 hoeverre hij de problemen, zoals door de heer Hage zijn geschetst, kan bevestigen. 
 De heer Streng begrijpt dat hem gevraagd wordt in hoeverre de inwoners betrokken zijn bij 
 het proces dat in Abcoude gevoerd is. Overigens is een en ander niet aan Europa voorgelegd. 
 Hij kan zich ook niet goed voorstellen hoe dat zou moeten. Hij bevestigt dat de inwoners 
 nadrukkelijk en uitvoerig bij de tot standkoming van het raadstandpunt zijn betrokken door 
 middel van het verspreiden van folders en het organiseren van informatieavonden. Hij 
 spreekt regelmatig met vele mensen en in Abcoude heeft hij slechts twee inwoners ontmoet 
 die tegenstander van herindeling zijn. 
 
De voorzitter dankt alle insprekers voor hun inbreng. Vervolgens geeft hij het woord aan de 
commissieleden. 
 
Mevrouw Pennarts gaat kort in op de meest opvallende bevindingen tijdens de hoorzittingen. Ook 
heeft haar fractie enkele vragen met betrekking tot de overgangsfase naar de nieuwe gemeente en de 
waarborg hierbij voor de kleine kernen. 
Deze herindeling heeft een bijzondere voorgeschiedenis gehad, omdat er in eerste instantie sprake 
was van de vorming van een grote Veenweidegemeente en een kleine Vechtgemeente. Een 
inspraakprocedure later hebben GS eind 2007 een nieuwe variant (met een nieuwe naam) 
gepresenteerd: de grote Groene Hartgemeente bestaande uit alle vier de herindelingskandidaten: 
Breukelen, Loenen, De Ronde Venen en Abcoude.  
De fractie van GroenLinks is blij met dit laatste voorstel. Deze variant biedt namelijk ook op de 
lange termijn voldoende duurzaamheid en bestuurskracht. (dat zou met een splitsing in Veenweide- 
en Vechtgemeente zeker voor de Vechtgemeente niet het geval zijn). In feite kan men dan op termijn 
al vooruitzien naar een volgende herindeling. En daar zit niemand op te wachten. Ook ten aanzien 
van de ‘grote variant’ zijn er tegenwerpingen ingebracht. Op enkele wil zij kort ingaan. 
Zo stelde Maarssen voor om samen te gaan met Breukelen. Vanuit gebiedscommissie en 
cultuurplatforms is gepleit voor een combinatie van Maarssen, Breukelen en Loenen. Dit vooral als 
waarborg voor het waardevolle gebied rechts van de Vechtoever. Voor GroenLinks horen zowel de 
linker als de rechter oever bij de Vecht en moet dit gebied in zijn samenhang worden bekeken en 
bestuurd. Het voorstel zoals dat nu voor ligt behelst een krachtige Groene Hartgemeente. Een 
gemeente die zich sterk kan maken voor de belangen van haar landelijke karakter. Maarssen hoort 
daar wat GroenLinks betreft niet bij vanwege haar meer stedelijke insteek, haar andere bestuurlijke 
oriëntatie en het feit dat ook Loenen en Breukelen zich niet positief hebben uitgesproken voor deze 
variant. Hoewel een herindeling altijd een samengaan betreft van diverse identiteiten (wat 
GroenLinks niet wil ontkennen of afdoen) heeft deze Groene Hartgemeente als gedeelde identiteit de 
landelijke signatuur. Dat betekent geen interne worsteling tussen stedelijke en landelijke belangen, 
maar wel voldoende bestuurskracht om de druk van het omringende stedelijke gebied het hoofd te 
bieden met als zeer grote uitdaging het besturen van een gemeente die bestaat uit 16 kernen. 
Zij vraagt wat de provincie gaat doen om deze nieuwe gemeente te ondersteunen bij haar 
kernenbeleid. En dan gaat het wat GroenLinks betreft niet alleen om de subsidiepotten ten aanzien 
van het Kleine Kernenbeleid of Cultuurhuizen. De vraag is hoe bestuurlijk de diverse kernen bij het 
beleid worden betrokken. Hoe wordt dat georganiseerd, met betrekking tot communicatie, het 
oppikken van initiatieven uit de bevolking, de herkenbaarheid van het bestuur, worden er 
dorpsplatforms georganiseerd? En hoe worden de voorzieningen op acceptabel niveau gehouden? 
Wat kan de provincie hierin doen in de aanloopfase naar de fusie toe en ook in de periode daarna? 
Tenslotte nog even iets over de financiële kant van de zaak. Vanuit Ronde Venen is al geroepen dat 
men er als nieuwe gemeente voor de burgers niet financieel op achteruit wil gaan. Vanuit deze 
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insteek, maar ook door de andere gemeenten is aan de provincie gevraagd om zich sterk te maken 
voor een verhoging van de Rijksbijdrage voor herindelingsgemeenten. 
Daarnaast werd tijdens de inspraakavond door de burgemeester van Aboude al aangegeven dat men 
voor de overgangsfase 3 fte denkt nodig te hebben. GroenLinks neemt aan dat men voor de 
financiering hiervan ook naar de provincie zal kijken. 
Financieel kan men het volgende verwachten: de herindelingsgemeenten komen onder financieel 
arhitoezicht. De nieuwe gemeente ontvangt een tijdelijke frictie-uitkering, uitgesmeerd over 4 jaar en 
er komt een nieuwe algemene uitkering, die lager zal zijn dan de optelsom van de huidige 
gemeenten, maar er wordt dan ook een reële kostenbesparing verondersteld. 
GroenLinks vraagt van de gedeputeerde duidelijkheid over het volgende: 
* Kunnen de herindelingsgemeenten van de provincie nog nadere financiële bijdragen dan wel 
 inspanningen verwachten? 
* Hoe gaat de provincie de gemeenten tijdens de overgangsfase ondersteunen? 
 
Mevrouw Bodewitz noemt de arhiprocedure zoals deze aanvankelijk is gevoerd door GS degelijk en 
democratisch. Haar fractie vond het terecht dat GS besloot een geheel nieuwe variant voor te leggen, 
aangezien er geen draagvlak was voor de eerder voorgelegde varianten. Wel vindt haar fractie het 
treurig dat GS vervolgens niet opnieuw aan de inwoners van de betrokken gemeenten een 
gelegenheid tot indiening van zienswijzen heeft geboden. Ook betreurt zij het dat de gemeenten 
nauwelijks bij hun bevolking gepeild hebben hoe men tegenover het nieuwe voorstel staat. 
De PvdD vindt draagvlak een vereiste voor herindeling. Helaas kan haar fractie in deze situatie niet 
nagaan of er bij de bevolking draagvlak is voor het voorstel. Ook van groot belang is het draagvlak 
onder de gemeenteraden. De gemeenteraad van Abcoude is enthousiast over het voorstel. De Ronde 
Venen lijkt ermee in te stemmen, maar dan onder de voorwaarde dat het geen financiële nadelen 
oplevert voor De Ronde Venen. GS bieden hiervoor echter geen garantie. Bij de andere gemeenten is 
er geen draagvlak voor het voorstel. De vorige keer was het ontbreken van draagvlak aanleiding voor 
GS om met een nieuw voorstel te komen. Dat zou in de ogen van de PvdD nu ook weer een passende 
werkwijze zijn. Haar fractie kan het voorliggende voorstel dan ook niet steunen. 
 
De heer De Vries heeft geconstateerd dat de positie van Loosdrecht, nadat deze gemeente was 
opgegaan in Wijde Meren, een wissel heeft getrokken op het vervolg van de arhiprocedure in dit 
gebied. Indien Loosdrecht niet was toegevoegd aan Wijde Meren zou er een heel ander plaatje zijn 
ontstaan. Echter, nu dient men zich met de politieke realiteit bezig te houden. 
De gemeenteraadsleden van Loenen hebben laten weten dat zij over voldoende bestuurskracht 
beschikken. Zijn fractie is van mening dat Loenen `de kop in het zand steekt´ en, kijkend hoe zaken 
daar verlopen, een ´veel te grote broek aantrekt´. Hij illustreert dit met het volgende. Vandaag werd 
er in de commissie RGW een brief behandeld van een inwoner van Loenen, de heer Van Hofwegen, 
over zijn woonboot in de Vecht. Loenen krijgt het niet voor elkaar om woonbooteigenaren te 
bedienen. Betrokkene wordt al gedurende twee jaar van het kastje naar de muur gestuurd, daar waar 
het gaat om zijn woonboot. 
In het voorliggende ontwerpadvies stellen GS dat Maarssen duurzaam zelfstandig kan blijven, 
echter, D66 plaatst daar wel enkele vraagtekens bij. Het is nog maar de vraag hoe lang dat kan gaan 
duren. D66 is er nog niet uit of Maarssen nu of op termijn bij een samenvoeging moet worden 
betrokken. Duidelijk is wel dat de oriëntatie van Maarssen wat verdeeld is. Maarssenbroek richt zich 
meer op het stedelijk gebied in Utrecht terwijl Maarssen-dorp veel meer een Vechtuitstraling heeft. 
Zijn fractie wil zich daar nog nader over gaan beraden en zal daar tijdens de volgende PS-
vergadering op terugkomen. Maarssen heeft zich wel erg laat in deze procedure gemeld en de wat 
hautaine opstelling ten opzichte van Breukelen en Loenen zal ongetwijfeld de reden zijn dat deze 
gemeenten niet ingaan op de avances van Maarssen. Abcoude is voorstander van de grote variant. 
Dat wordt ook breed uitgedragen. Bij De Ronde Venen ligt het iets genuanceerder. Zijn fractie heeft 
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uit contacten met de streek begrepen dat, wanneer er gekozen moet worden, De Ronde Venen 
voorkeur heeft voor de grote variant, mits er waarborgen zijn voor voldoende financiële 
ondersteuning en handhaving van het huidige  OZB-tarief. PS en GS moeten daar wat betreft D66 
aan tegemoet komen. Dat geldt ook voor het kleine kernenbeleid. De nieuwe gemeente zal uit een 
groot aantal nieuwe kernen ontstaan en ook de kleine kernen moeten een volwaardige rol in de 
nieuwe gemeente krijgen. D66 roept GS op om hiervoor voldoende middelen beschikbaar te stellen. 
Al met al komt D66 tot de conclusie het huidige voorstel van GS te willen steunen zij het dat zijn 
fractie zich nog nader wil beraden over de positie van Maarssen.  
 
Mevrouw Jonkers deelt mede dat de SP-fractie in 2006 tegen de aftrap van deze arhiprocedure was. 
Breukelen en Abcoude kwamen negatief uit de bestuurskrachtmeting. Maar er is op geen enkele 
wijze gekeken hoe deze twee gemeenten konden worden geholpen. Het enige wat er gebeurd is, is 
het starten van de arhiprocedure.  
Loenen heeft naar haar eigen zeggen geen problemen met haar bestuurskracht. Zij wordt hierin 
gesteund door haar inwoners. In november 2006 geeft 80% aan voor samenwerking te zijn, 20% is 
voor een herindeling. Breukelen en de Ronde Venen hebben ook geen behoefte aan een 
arhiprocedure, alleen Abcoude wil dat wel.  
Uit de notitie Voorkeursvarianten ten versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en 
Plassengebied blijkt dat De Ronde Venen, Loenen en Breukelen kiezen voor samenwerking. Alleen 
Aboude blijft vasthouden aan herindelen. GS zetten echter door. Samenwerking is niet meer aan de 
orde, daar is geen draagvlak voor. In plaats daarvan praat men alleen nog over herindelingen. Dat 
daar ook geen draagvlak voor is, is blijkbaar niet van belang. Het herindelingsontwerp van april 
2007 zet in op een Veenweidegemeente van Abcoude, De Ronden Venen en een deel van Breukelen 
enerzijds en de rest van Breukelen met Loenen anderzijds. De inspraakprocedure begint.  
Er komen 599 reacties binnen. Volgens GS spreekt 64,3% zich uit voor een vorm van gemeentelijke 
herindeling. 303 (meer dan de helft dus) reacties bestaan echter uit een huis aan huis verspreid 
formulier uit Kockengen waar de optie “Geen herindeling” niet bijstaat. En 60% van die 303 mensen 
wil naar Woerden. Een wens of probleem waar niks mee gedaan wordt.  
Bij de raden gebeurt niet veel. Abcoude wil nog altijd met zijn vieren, Breukelen wil wel met 
Loenen, Loenen wil samenwerken en Maarssen ziet wel mogelijkheden met Loenen en Breukelen. 
De Ronde Venen heeft geen behoefte aan herindelen, maar als het moet, dan groot.  
GS komen in oktober 2007 tot de conclusie dat ze dan toch maar voor de grote Groene 
Hartgemeente moeten gaan. Een optie die niet in de inspraak is geweest. Volgens GS is dit niet in 
strijd met de arhiprocedure. De SP plaatst hier toch grote vraagtekens bij en wil helderheid van de 
gedeputeerde: “Heeft de staatssecretaris u verzekerd dat deze route in lijn is met de arhiprocedure, ja 
of nee?  
Abcoude viert feest en vraagt meteen om geld. Breukelen en Loenen zijn kwaad, in de Ronde Venen 
stemt een meerderheid van de raad voor: “Maar het mag ons geen geld kosten.” In de ogen van de 
SP nogal dubieus, ieder gemeenteraadslid weet of hoort te weten dat je bij een herindeling nooit 
gegarandeerd krijgt dat de financiële lasten voor je inwoners niet hoger zullen worden. Als ik hier 
verkeerd zit, hoor ik dat graag van de gedeputeerde. De SP betreurt het dat de alternatieven voor de 
herindeling nooit serieus zijn genomen.  
1) De BEL-gemeenten (maar 1 letter verschil met BAL) krijgen wel de kans om hun experiment 
 van drie gemeenten met 1 ambtelijke organisatie vorm te geven. 
2)  De Ten Boer-optie zou ook nog mogelijk zijn. Uiteindelijk is maar één van de betrokken 
 gemeenten echt van mening dat zij een urgent probleem heeft, te weten Abcoude. Waarom 
 dan toch niet naar Amsterdam gekeken?  
3)  Spreekster heeft al eerder de visie van de SP op de rol van het middenbestuur uiteengezet. De 

 SP is ervan overtuigd dat in plaats van de 12 huidige provincies er beter gekozen kan worden 
 voor een structuur van kleinere (ongeveer 27) regioprovincies. Een middenbestuur dat dicht 
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op de gemeenten staat en ook een aantal doe-taken van hen overneemt. De SP is er ook niet 
van overtuigd dat alle gemeenten hetzelfde takenpakket moeten hebben. Er is in haar ogen 
niks mis mee wanneer gemeenten (desgewenst) een aantal taken door de provincie laat 
uitvoeren.  

 Kortom, wat de SP betreft zijn er andere oplossingen dan gedwongen herindelingen te 
 bedenken om kleinere gemeenten te helpen (beter) te functioneren. Haar fractie zal dan ook 
 tegen het voorstel van GS stemmen.  
 
De heer Snyders laat weten dat zijn fractie “dingen mooi wil doen” met inbreng van ieder, en een 
proces dat dit ook garandeert. Het gevoerde proces om tot schaalvergroting te komen om problemen 
met bestuurskracht op te lossen, schept echter meer problemen dan dat deze worden opgelost. In De 
Ronde Venen gaan tegenstellingen ontstaan omdat er onvoldragen ideeën worden gedropt. Los van 
de niet correcte en rammelende procedure noemt hij de volgende punten in relatie tot het 
herindelingvoorstel van GS: 
- geen affiniteit tussen de bewoners 
- barrières 
- 15 kilometer die overbrugd moet worden 
- waar moet het raadhuis komen? 
- frictiekosten die niet te overzien zijn  
- infrastructuur ontbreekt tussen de kernen 
- openbaar vervoer 
- 16 kernen met andere identiteit en gerichtheid, zelfs intern 
- Maarssen is vooral op Utrecht georiënteerd. 
- De andere kernen zijn op Amsterdam en Amstelveen georiënteerd. 
Dit alles maakt dat de onderlinge cohesie in een nieuwe te vormen gemeente zal ontbreken. 
MooiUtrecht is van oordeel dat de provincie niet heeft gewerkt aan het scheppen van draagvlak. Hij 
pleit er dan ook voor om pas op de plaats te maken en andere opties te overwegen. Ook moet worden 
gekeken naar Wijde Meren in relatie tot het Vechtgebied. Het doel is toch “dichter bij de burger” en 
bestuurskracht ontwikkelen. MooiUtrecht concludeert dat het voorstel van GS “niet goed voelt”. 
Wellicht dat er stap voor stap kan worden gestart met Loenen en Breukelen omdat daar draagvlak is 
voor samenwerking. Er moet een proces worden ingezet waarin samen met de burgers uit het gebied 
tot een oplossing wordt gekomen, zodanig dat een ieder zich daarin kan vinden.  
 
De heer Bos brengt het volgende naar voren: 

1. De PvdA zal vanavond geen definitief standpunt over het GS-voorstel innemen omdat de 
fractie het resultaat van de hoorzittingen en de inbreng van vanavond nog wil kunnen 
bespreken. Dat neemt niet weg dat de PvdA vindt dat er op 19 mei een besluit moet worden 
genomen. Kern van die besluitvorming is dat de drie gemeenten (Abcoude, Loenen en 
Breukelen) die tekorten hebben op het gebied van de bestuurskracht een nieuw perspectief 
krijgen voor de komende decennia. 

2. Dat gezegd zijnde, heeft spreker nog een aantal vragen naar aanleiding van de hoorzittingen. 
De antwoorden zullen bij de bespreking in de fractie worden betrokken: 

a. In de bijdrage van de heer Goldhoorn (Ronde Venen Belang) op 7 april spreekt hij 
van een tekort van € 30 miljoen voor de nieuwe gemeente. Zie zijn bijdrage blz. 2 
punt 2.4. Is de berekening die ons hier wordt voorgelegd juist? 

b. De burgemeester van Abcoude heeft eveneens op 7 april aangegeven in te schatten 
dat alleen al voor de gemeente Abcoude voor alle werkzaamheden voor de 
herindeling 3 fte noodzakelijk is. Vragen: (a) Klopt deze berekening en (b) Wat 
betekent dat voor alle gemeenten in fte’s uitgedrukt? 
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Verder maakt de heer Streng melding van het feit dat de provincie Limburg tien 
miljoen heeft ingezet om gemeentelijke herindelingen in Noord Limburg mede te 
financieren. Vragen: (a) Kunt u ons informeren over deze Limburgse regeling en (b) 
Kan de provincie Utrecht een dergelijke regeling ontwerpen? 

c. Vorig jaar is er een cultuurplatform van de grond gekomen voor de gemeenten 
Maarssen, Breukelen en Loenen. Kan dit cultuurplatform worden verbreed indien tot 
de herindeling zoals voorgesteld wordt besloten? 

d. In de bijdrage van de heer Verhage van de PvdA-fractie in Loenen is de vrees 
uitgesproken dat projecten waarmee de gemeente Loenen bezig is (scholenbouw, 
centrumplan, randweg, de bouw van een nieuwe wijk) waarvoor specifiek al 
financiële voorzieningen zijn gereserveerd zoals geld om differentiatie in de 
woningbouw te realiseren, een mogelijke herindeling deze plannen en de financiering 
ervan zouden kunnen blokkeren. Is dat ook werkelijk het geval?    

3. Recent, op 8 april, is in de gemeente Breukelen een raadscommissie bijeengeroepen om nog 
een keer te spreken over het GS-voorstel. Kan de commissie inzicht krijgen middels een 
verslag of samenvatting, wat de inzet van die bijeenkomst was, wat daar is besproken en tot 
welke conclusies daar is gekomen? 

 
De heer Bisschop gaat ervan uit dat, indien een gesprek van een raadscommissie te Breukelen over 
de herindeling relevante overwegingen had opgeleverd, het op de weg van die gemeente ligt om dat 
vanavond ter tafel te brengen zodat de commissie BEM een en ander bij zijn afwegingen had kunnen 
betrekken. Dat is echter niet het geval.  
 
De heer Bos bevestigt dat er geen vertegenwoordiger van de gemeente Breukelen in deze 
commissievergadering aanwezig is. Hij wil van de raad zelf vernemen wat er besproken is. 
 
De heer Bisschop blijft erbij dat raadsleden van Breukelen dat dan vanavond hadden moeten 
inbrengen.  
 
De heer Ruijs heeft uit de inspraakreactie vernomen dat het ontwerpadvies van GS niet ter inzage is 
gelegd. Hij vraagt GS dit te willen nagaan en daarop voorafgaand aan de volgende PS-vergadering 
schriftelijk terug te komen zodat dit bij de beraadslagingen van zijn fractie kan worden betrokken.  
Vervolgens deelt hij mede dat de CDA verkiezingsprogramma’s zowel landelijk als provinciaal 
bijzonder terughoudend zijn met betrekking tot gemeentelijke herindelingen. De CDA fractie vindt 
een herindeling in principe alleen aan de orde indien alle betrokken gemeenten van onderaf daarom 
vragen. Schaalvergroting is geen doel op zich, is geen blauwdruk die altijd en voor elk probleem 
werkt. In het kader van herindeling hecht zijn fractie aan maatschappelijke gedragenheid. Zijn fractie 
wil pas een standpunt innemen na de door de statencommissie gehouden hoorzittingen, die pas deze 
maand hebben plaatsgevonden. Het CDA wil de reacties tijdens de hoorzittingen bij zijn visie 
betrekken en bij hoorzittingen is de boodschap niet altijd eensluidend. Bij het introduceren van een 
herindeling dient dan ook duidelijk te zijn of: 
- de bestuurskrachtproblematiek van de gemeenten, waar deze in de kwaliteitsmeting 
 geconstateerd is, daadwerkelijk wordt opgelost 
- of de gekozen oplossing niet blokkerend is voor verdere bestuurlijke ontwikkelingen in de 
 regio. In dit kader is de herindeling waarbij Loosdrecht opgenomen is in De Wijde Meren een 
 goed voorbeeld. Die herindeling blokkeert volgens de CDA-statenfractie nu een breder 
 gedragen variant. 
Het CDA heeft het GS-voorstel vanuit bovenstaande invalshoeken beoordeeld. Daarbij is een aantal 
onderdelen voor het CDA van belang: de identiteit van het gebied, de sociale samenhang, de 
gedragenheid door de mensen zelf en de financiële problematiek, aangedragen uit de gemeente 
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De Ronde Venen, die duidelijk heeft aangegeven niets voor herindeling te voelen tenzij er tegemoet 
gekomen wordt aan de financiële eis van deze gemeente. 
In het GS-voorstel leest hij niet op welke wijze de provincie de financiële randvoorwaarden, zoals 
door De Ronde Venen zijn genoemd, denkt in te vullen. Voor De Ronde Venen is dit een harde 
voorwaarde om aan de grote variant mee te werken. Hij vraagt dienaangaande om een toelichting. 
Ook vraagt hij in hoeverre het voorstel van GS een sterke visie toont op de bestuurlijke organisatie 
van het gebied in de toekomst. 
 
De heer Buiting vervolgt dat herindeling geen sinecure is. Wat hierbij telkens weer naar voren komt 
is dat het niet louter om een kille interventie gaat, ingegeven door argumenten van bestuurskracht, 
maar dat er veel emotionele argumenten leven bij diegenen die tot voorzichtigheid bij herindeling 
manen. Deze emotionele argumentatie wordt vaak al te gemakkelijk van de hand gedaan als niet ter 
zake doende. Maar identiteit en daarmee verbondenheid en solidariteit worden vaak pas opgemerkt 
als ze dreigen te worden aangetast. Samen met prinses Maxima weet spreker niet precies wat het 
betekent om Nederlander te zijn. Veronderstel een gedwongen herindeling met Duitsland of België, 
dan beseft men maar al te goed waar relevante elementen van een dergelijke identiteit uit bestaan. 
Inmiddels bestaat er veel onderzoek over fusies van bedrijven, scholen en zorginstellingen die steeds 
weer werden ingegeven door uitstekende zakelijke argumenten maar in het overgrote deel van de 
gevallen tot een slechtere performance leidde. De reden was dat na de schaalvergroting meestal 
slechts beperkt de successen werden behaald die werden beoogd en door afname van betrokkenheid 
veel wat eerst als vanzelf ging nu moeizamer moest worden bewerkstelligd. Het CDA pleit ervoor 
om niet te snel een aangedragen oplossing voor lief te nemen. Het gaat hier om identiteiten die in de 
loop van vele eeuwen zijn opgebouwd, dan kan een beetje meer veronderstelde bestuurskracht nog 
best een jaar wachten. De CDA-statenfractie heeft in de onderhavige problematiek de nodige 
distantie genomen om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen. Dit was te meer nodig omdat, zoals 
bij meer partijen, de opvattingen ten aanzien van het GS-voorstel per gemeente wisselden. Het gaat 
dan vaak niet om een simpel voor of tegen maar om een schakering van opvattingen die wel een 
bepaald patroon te zien geven. 
1. Gebiedsidentiteit 
Er is gekozen voor de voorlopige naam Vecht en Venen. Niet beter kan worden geïllustreerd dat het 
hier gaat om twee volstrekt andere gebieden, zowel landschappelijk als cultuurhistorisch. Daar komt 
nog bij dat de beoogde nieuwe gemeente wordt doorsneden door een brede corridor van noord-zuid 
infrastructuur die ook na eventuele herindeling volgens het GS-voorstel zowel letterlijk als figuurlijk 
moeilijk overbrugbaar zal zijn. 
2. Sociale Cohesie 
Abcoude en De Ronde Venen zijn van oudsher meer op Amsterdam georiënteerd.  
Loenen, Breukelen en Maarssen meer op Utrecht. Tijdens de inspraakavonden bleek ook de al 
bestaande intensieve sociale samenhang tussen Loenen en Breukelen (en ook Maarssen) op 
onderwijs, sportief en cultuur gebied, een cohesie die begrijpelijkerwijs vanwege het onder 1 
genoemde niet bestaat tussen Vecht en Venen. Ook de schaalgrootte, de uitgestrektheid, de vele 
kleine kernen en het omvangrijke inwonersaantal, die al te gemakkelijk als voordelen worden 
getypeerd, lijken evenzeer deze nieuwe gemeente met vele problemen op te zadelen. 
3. Draagvlak 
Hier moet het CDA constateren dat Abcoude en Loenen begrijpelijkerwijze heel anders in deze 
kwestie staan dan De Ronde Venen, Breukelen en Maarssen. Abcoude wil graag samen met in ieder 
geval De Ronde Venen. Loenen wil in ieder geval samenwerking met Breukelen. De Ronde Venen 
hoeft niet zo nodig maar wil, als zij wordt geforceerd tot een herindeling, in ieder geval een veel 
ruimere financiële compensatie dan in het voorstel van GS te lezen valt. Breukelen wil graag met 
Loenen in een vergaande samenwerking c.q. samenvoeging. En een toekomstige verdere herindeling 
met Maarssen in een zgn. Vechtvariant behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. Maarssen heeft 
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geen problemen met zijn zelfstandig doorfunctioneren maar ziet zichzelf liever als poort naar de 
Vecht dan als toekomstige voorstad van Utrecht. De vechtvariant is in dat kader in de toekomst zeer 
wel denkbaar. Hoe het ook zij, vanuit een CDA gezichtspunt is de Utrechtse statenfractie tegen 
gedwongen herindeling als daar geen bittere noodzaak voor bestaat. Dat betekent dat zijn fractie 
altijd zeer goed zal moeten luisteren naar geluiden van beargumenteerd verzet tegen voorstellen die 
niet kunnen bogen op instemming van een groot deel van lokale bevolkingen terwijl er andere goede 
opties zijn. 
Alles afwegende komt zijn fractie met een voorstel dat, hoezeer de fractie ook als coalitiegenoot 
respect heeft voor de afwegingen van GS, toch fundamenteel afwijkt. 
Het voorstel van het CDA luidt als volgt: 
Het CDA verzoekt GS in beschouwing te nemen nu te regelen waar draagvlak voor is en te 
onderzoeken wat wijsheid is op de langere termijn. Dat betekent een gefaseerd voorstel: 
Fase 1a: Samenvoeging De Ronde Venen en Abcoude met een in de komende   
 Statenvergadering vast te stellen financiële compensatie. 
Fase 1b: Breukelen en Loenen in vergaand samenwerkingsmodel, met daar waar   
 mogelijk het ineenvloeien van het ambtelijke apparaat c.q. herindeling. 
Fase 2:  Opstarten van een mogelijkhedenonderzoek welke variant voor de vechtstreek  
 in de toekomst het meest opportuun is. Dit onderzoek met een uitkomst binnen  
 twee jaar moet direct gestart worden. Het CDA ziet hierbij vooralsnog vier  
 varianten: 
 - Loenen en Breukelen 
 - Breukelen, De Ronde Venen, Abcoude en Loenen (BRAL) 
 - Loenen, Breukelen en De Wijde Meren 
 - Loenen, Breukelen en Maarssen. 
In het mogelijkhedenonderzoek moet de nadrukkelijke wens van Kockengen worden meegenomen 
om in de toekomst samengevoegd te worden met Woerden. 
 
De heer De Vries mist in fase 2 de variant Loenen, Breukelen, Maarssen en De Wijde Meren. 
De heer Buiting vindt toevoeging van een extra variant geen probleem. 
 
Mevrouw Pennarts krijgt de indruk dat het voor het CDA niet uitmaakt welke variant er wordt 
gekozen, “als er maar zand in de machine komt” en er voorlopig van een herindeling wordt afgezien. 
De heer Buiting verwijst naar zijn argumenten die hij zojuist naar voren heeft gebracht. De heer 
Ruijs voegt eraan toe dat het CDA de inspraak wil respecteren en zo de mogelijkheid wil bieden om 
nog enkele varianten te onderzoeken. 
Mevrouw Pennarts is van mening dat het introduceren van een nieuwe variant niets met de inspraak 
te maken heeft. 
De heer Ruijs geeft nogmaals aan dat zijn fractie er de tijd voor wil nemen om varianten te 
onderzoeken. Het proces moet in zorgvuldigheid worden gevoerd. 
 
De heer Bos begrijpt dat het CDA voorstander is van een fusie tussen Abcoude en De Ronde Venen, 
los van de vraag of die gemeenten dat willen. Vervolgens moeten Breukelen en Loenen in de optie 
van het CDA gaan samenwerken en dan zijn er in een volgende fase weer vele varianten mogelijk 
voor nog een herindeling. 
De heer Buiting laat weten dat het CDA hecht aan draagvlak van onder op. Het is onredelijk dat het 
draagvlak wordt ingekleurd door een aantal gemeenten die voor iets zijn terwijl anderen er op tegen 
zijn. Het CDA is van mening dat daar waar draagvlak is doorgepakt moet worden. Overigens blijkt 
dat onder druk van het voorstel van GS er standpunten van gemeenten aan het schuiven zijn. De 
situatie is wat dat betreft fundamenteel anders dan twee jaar geleden. 
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De heer Bos ziet niet dat Abcoude en De Ronde Venen in het gebied graag met elkaar willen 
samenwerken. Uiteraard zal zijn fractie het voorstel van het CDA meewegen, echter, een serieuze 
insteek is wel noodzakelijk. Wanneer het CDA uitgaat van een fusie tussen de Ronde Venen en 
Abcoude dan vraagt hij naar de realiteitswaarde van dat voorstel, immers, beide gemeenten hebben 
andere geluiden laten horen.  
De heer Buiting geeft aan dat zijn fractie bepleit om naar alle partijen te luisteren. De problemen van 
één partij hoeven a-priori niet zwaarder te wegen dan de opvatting van een andere gemeente. 
De heer Bos erkent dat het maken van keuzes soms een pijnlijk proces is. Het is onmogelijk door te 
discussiëren totdat er 100% draagkracht is. Het CDA brengt nu in PS een voorstel naar voren terwijl 
de CDA fracties in Abcoude, in de Ronde Venen en in Loenen voorstander zijn van de grote variant. 
Voor ligt een voorstel van het college van GS, ook van de beide CDA-gedeputeerden, en op 19 mei 
zal dat door besluitvorming worden afgesloten. Bijna op het laatste moment presenteert het CDA in 
deze vergadering een herindelingsvoorstel, een samenwerkingsvariant en vijf toekomstige 
mogelijkheden. 
Mevrouw Doornenbal verwijst naar het verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen 
van Abcoude. Daarin wordt aangegeven dat de eerste optie een herindelingsvariant is tussen 
Abcoude en De Ronde Venen. De Ronde Venen wil alleen onder voorwaarden akkoord gaan met 
een herindelingvariant. De eerste keuze van Loenen was beslist niet de grote variant maar alleen 
samenwerking met Breukelen.  
De heer Bos weet dat er in het verkiezingsprogramma van Abcoude een bepaalde voorkeur wordt 
uitgesproken, echter, er ligt ook een collegestandpunt van Abcoude. Het is gebruikelijk dat, wanneer 
er een collegestandpunt ligt, het eigen verkiezingsprogramma op dat punt wordt ingeruild. Tijdens 
de hoorzittingen heeft hij ook een uitnemend betoog van de CDA-fractievoorzitter in Loenen 
gehoord. Uiteraard had het CDA daar een eerste voorkeur maar in de gegeven omstandigheden heeft 
het CDA in Loenen een volstrekt heldere keuze gemaakt. 
 
Mevrouw Bodewitz vraagt naar het draagvlak van het alternatieve voorstel van het CDA, temeer 
daar Abcoude op Amsterdam georiënteerd is, dat wil zeggen Noord-Holland. Ligt het dan niet meer 
voor de hand om die mogelijkheden en het draagvlak daarvoor te inventariseren?   
 
De heer Vos laat weten dat ook de VVD-fractie van oordeel is dat er iets moet gebeuren. Zijn fractie 
is geen voorstander van uitstel of onderzoek naar nieuwe varianten. Het proces loopt al te lang en nu 
is men in een fase beland dat nieuwe feiten niet meer kunnen worden aangedragen. Zijn fractie zag 
destijds wel mogelijkheden in samenwerking, maar de gemeenten zijn helaas niet naar elkaar 
toegegroeid en er is geen sprake geweest van een realistische variant. De fractie heeft het over 
meerdere varianten gehad, echter, geen daarvan kan op enige grote steun rekenen terwijl het 
feitenmateriaal aantoont dat de gemeenten Abcoude, Loenen en Breukelen onvoldoende zijn 
toegesneden op een goede uitoefening van hun werk. Zijn fractie is van oordeel dat de procedure 
zuiver en correct is verlopen. Wel heeft hij een vraag, naar aanleiding van een opmerking van de 
heer Platvoet, over de brief van de staatssecretaris van BZK. Hij begrijpt daaruit dat de Arhi-
wetgeving zich niet verzet tegen deze procedure. Dat is iets anders dan dat de staatssecretaris 
onomwonden zou hebben gezegd dat ze met de procedure instemt. Hij vraagt dienaangaande om een 
toelichting van GS. 
Voorts maakt hij de volgende opmerkingen: 
* Beleidskader: in 2003 is door de Tweede Kamer afgesproken dat het draagvlak zal worden 
 afgemeten aan de opvattingen van de gemeenteraden. De Tweede Kamer zal voorstellen 
 derhalve ook op dit criterium beoordelen. Het voorstel van GS voldoet aan dat criterium. 
 Maarssen zal een zelfstandige gemeente blijven en GS zijn van oordeel dat Maarssen 
 voldoende bestuurskrachtig is. Maarssen is met dat statement erg gelukkig. Echter, andere 
 partijen hebben aangegeven dat Maarssen strategisch verkeerd opereert, maar dat is de 
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bestuurlijke verantwoordelijkheid van Maarssen. Inmiddels zijn er in Utrecht diverse 
 herindelingen achter de rug. De laatste was de Utrechtse Heuvelrug. Daar liepen de Staten 
 tegen de financiën en de communicatie met gemeenten en inwoners aan. De procedure die in 
 het Vecht en Plassengebied is gevolgd, voldoet aan de kanttekeningen die destijds door PS 
 zijn geplaatst bij de communicatie over herindeling van de Utrechtse Heuvelrug. De 
 provincie heeft geleerd van de samenvoeging De Bilt/Maartensdijk, dat heeft geleid tot een 
 initiatiefvoorstel. Een aantal PS-leden heeft vervolgens de effecten van die herindeling 
 onderzocht.  
 Er wordt nu een nieuwe gemeente Vecht en Venen gevormd. GS en PS moeten leren van 
 de fouten die gemaakt zijn in het proces De Bilt/Maartensdijk. 
* Hij vraagt de gedeputeerde naar haar visie voor wat betreft de dienstverlening naar de 
 burgers, temeer daar het om 16 kernen gaat.  
* Spreker memoreert dat de Vechtvisie op 19 mei a.s. in PS zal worden behandeld. De 
 Vechtvisie zal in de nieuwe gemeenten Vecht en Venen geïncorporeerd worden in denken en 
 doen. Spreker wil met GS afspraken maken over het inbouwen van evaluatiemomenten 
 teneinde de betrokkenheid van PS ook in de toekomst te waarborgen. 
* Diverse insprekers zijn op de financiën ingegaan, w.o. de fractievoorzitter van het CDA in de 
 Ronde Venen. Op 13 december 2007 heeft de VNG een brief gezonden naar de 
 staatssecretaris van BZK. De inhoud daarvan is zeer helder. O.a. wordt daarin aangegeven 
 dat de verdeling van het Gemeentefonds transparanter gemaakt zou moeten worden, zodat 
 gemeenten die bij een herindeling betrokken zijn gedurende een termijn van bv. 5 jaar een 
 vaste bijdrage moeten behouden. Daarvan uitgaande, komen de bedragen voor de herindeling 
 in een heel ander licht te staan. 
 De heer Snyders vraagt of bedoeld wordt dat het bedrag van € 30 miljoen, waarover De 
 Ronde Venen sprak, door de provincie bekostigd moet worden. 
 De heer Vos wijst erop dat het Gemeentefonds een landelijk instrument is. Discussie is 
 gaande over de verdeelsleutel die het Gemeentefonds gaat hanteren voor gelden richting 
 gemeenten.  
 De kosten van voorbereiding van de herindeling komen niet voor vergoeding uit het 
 Gemeentefonds in aanmerking. Een zekere vergoeding van kosten nodigt gemeenten eerder 
 uit om met andere gemeenten over herindeling te spreken. De VNG schrijft: “Wij zien hier 
 een rol weggelegd voor de provincies vanuit hun bestuurlijke betrokkenheid met gemeenten. 
 Ook de provincies zijn gebaat bij bestuurskrachtige gemeenten die op de toekomst zijn 
 voorbereid.” Deze benadering spreekt de VVD aan. Spreker vraagt dienaangaande om de 
 visie van GS. 
* Ook de provincie moet leren van de fusies die al achter de rug zijn, bv. van de Utrechtse 
 Heuvelrug. Het zou goed zijn te meten wat de burger in de Utrechtse Heuvelrug van de fusie 
 aldaar heeft gemerkt. Spreker bepleit een dergelijk onderzoek. 
* De SP merkte op dat de BEL-gemeenten wel een kans krijgt in tegenstelling tot de BAL-
 gemeenten. Spreker staat op het standpunt dat de BAL-gemeenten die kans wel degelijk 
 hebben gehad maar deze niet hebben benut. De SP vindt het logisch dat niet alle gemeenten 
 hetzelfde takenpakket behoeven uit te voeren. Ook in de vakliteratuur wordt taakdifferentiatie 
 genoemd als wapen tegen de herindeling. De VVD gelooft daar niet in. 
* De VVD neemt kennis van het voorstel dat het CDA zojuist heeft ingediend. Dat zal door de 
 fractie bij de standpuntbepaling worden meegenomen. 
Nogmaals stelt hij dat de VVD instemt met voorliggend voorstel van GS. 
 
De heer Snyders geeft aan dat ook uit de inspraakreacties is gebleken dat het voorstel van GS vele 
open einden bevat. Het CDA bepleit nogmaals te onderzoeken voor welke oplossing wel voldoende 
draagvlak kan worden gevonden; in zijn ogen is dat een logische en rationele benadering.  
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Hij meent dat de heer Vos ´een auto met vierkante wielen´ aan het bouwen is.  
 
De heer Vos heeft reeds aangegeven dat het voorstel van het CDA door zijn fractie bij de 
beraadslagingen zal worden betrokken. Inderdaad zijn er nog vele open einden maar deze kunnen 
niet in deze vergadering opgelost worden. Dat is ook niet de intentie van deze bijeenkomst. 
 
De heer Ruijs memoreert dat De Ronde Venen bereid is aan herindeling mee te werken, mits er 
duidelijke financiële garanties worden afgegeven. Overigens doelt men in dit verband niet op 
frictiekosten. 
Hij begrijpt dat de VVD met het voorstel van GS instemt, terwijl dat geen financiële garanties biedt, 
zoals door De Ronde Venen bepleit. 
 
De heer Van Kranenburg is wat in verwarring over politiek en coalitievorming. Hij meent toch dat 
gemeentelijke herindeling politieke topprioriteit was in de provincie. Kennelijk hebben de 
coalitiepartijen onvoldoende sluitende afspraken met elkaar gemaakt over deze herindeling. 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat in het coalitieakkoord beschreven staat dat deze herindeling 
voor deze coalitie een “vrije kwestie” was. 
De heer Van Kranenburg blijft erbij dat het toch een merkwaardige zaak blijft dat het CDA op het 
allerlaatste moment een tegenvoorstel indient dat inderdaad sterk lijkt op vertragingstaktiek. 
Gelet op de reacties van het CDA op dat moment, staakt spreker zijn bijdrage aan het debat. 
De voorzitter laat weten dat hij de heer Van Kranenburg later alsnog de gelegenheid zal geven het 
woord te voeren.  
 
De heer Bisschop laat weten dat de SGP in het algemeen zeer terughoudend is over bestuurlijke 
opschaling, zeker als het gaat om een gedwongen fusie tussen gemeenten. De SGP wil in eerste 
instantie kijken naar vormen van ambtelijke opschaling. Zijn fractie is dan ook een warm 
voorstander van het BEL-experiment, met name of dit leidt tot een duurzame constructie in 
bestuurlijk opzicht. 
De drie gemeenten die de aanleiding waren tot voorliggend voorstel hebben met een concreet 
probleem te maken, of zij dat nu zelf erkennen of niet. De problemen zijn objectief vast te stellen. 
Het gaat dan vooral om de te geringe bestuurskracht van Aboude, Breukelen en Loenen. Loenen 
blijft dit echter van de hand wijzen. Dienaangaande verwijst hij naar pag. 14 van het door GS 
uitgebrachte ontwerp herindelingsadvies Vecht en Plassengebied waar twee onderzoeken worden 
genoemd die aangeven waar het schort aan de bestuurlijke kwaliteit van bv. Loenen. Ontkennen 
helpt niet meer. Loenen dient de realiteit onder ogen te zien en het gemeentebestuur dient zijn 
bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Het samenvoegen van drie zwakke gemeenten lost het 
probleem niet op; het kan de problemen zelfs vermeerderen. Het getuigt van moed dat GS gaande 
het proces heeft gezocht naar een duurzame oplossing, toen bleek dat de eerste variant op 
onvoldoende draagvlak kon rekenen. In die zin vindt hij voorliggend voorstel een verbetering ten 
opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Het gaat om een buitengewoon grote gemeente met vele 
kernen die met vele vraagstukken te maken zal krijgen. 
De heer Snyders constateert dat de heer Bisschop aangeeft dat het om drie bestuurlijke zwakke 
gemeenten gaat. Zijn vraag is waarom samenvoeging van drie bestuurlijke zwakke gemeenten zou 
leiden tot een verbetering; veel meer zou dit in zijn optiek stapeling van problemen inhouden. 
De heer Bisschop vervolgt dat een probleem ontkennen niet wil zeggen dat er geen probleem is. Er is 
vastgesteld dat er bestuurlijke tekorten in de drie gemeenten zijn terwijl de burger recht heeft op een 
gedegen en consistent bestuur. Wanneer kleine gemeenten meer taken krijgen, is het een goede zaak 
wanneer tot ambtelijke opschaling wordt overgegaan. Dat proces is nu in de BEL-gemeenten 
gaande. De BAL-gemeenten hebben die kans ook gehad maar geconstateerd moet worden dat zij dat 
niet hebben waargemaakt. Hij is blij dat MooiUtrecht onderstreept dat samenvoeging van drie 
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zwakke gemeenten het probleem alleen maar vergroot. Dat betekent dat er in een andere richting 
moet worden gezocht. Impliciet erkent de heer Snyders daarmee dat de keuze die GS vervolgens 
gemaakt heeft, door er een krachtige gemeente naast te zetten, een goede oplossing is.  
De heer Snyders laat weten dat hij er geen behoefte aan heeft dat de SGP de visie van MooiUtrecht 
gaat verwoorden. De heer Bisschop heeft die overigens onjuist geïnterpreteerd.  
De heer Bisschop vervolgt dat hij waardering heeft voor het college van GS voor het maken van 
deze keuze. Dit getuigt van bestuurlijke moed. 
Tijdens de hoorzittingen zijn vele argumenten naar voren gebracht en dat helpt zijn fractie bij de 
standpuntbepaling. 
Het voorstel van GS heeft het voordeel dat de gemeenten die bij de herindeling worden betrokken 
een zekere innerlijke samenhang vertonen, ondanks de grote diversiteit. Hij gelooft niet in de 
noodzaak van een Venengemeente en een Vechtgemeente. Dat zou slechts een kunstmatige 
scheiding betekenen en is niet haalbaar gelet op Noord Holland. 
Zijn fractie neigt ertoe steun te verlenen aan het standpunt van GS maar eerst wil hij de reactie van 
GS afwachten ten aanzien van ingebrachte punten: 
- Hoe wordt er gezorgd voor voldoende cohesie in dit uitgestrekte gebied met grote diversiteit? 
- Wat kan het provinciale kleine kernenbeleid voor deze herindeling betekenen? 
- Hoe wordt omgegaan met de financiële haken en ogen, o.a. gelet op de benadering van De 
 Ronde Venen? 
- Helderheid over de brief van de staatssecretaris. 
De SGP is wel van mening dat er nu in dit proces moet worden doorgepakt. Een “lijdensweg” voor 
gemeenten van nog eens vier of vijf jaar moet worden voorkomen.  
De heer Snyders bevestigt dat gemeenten op ambtelijk niveau een probleem hebben gelet op de 
rijkstaken die aan gemeenten worden overgedragen. Echter, precisering van hetgeen een 
bestuurskrachtcrisis is ontbreekt naar zijn mening. 
De heer Bisschop verwijst terzake naar de verslagen van de bestuurskrachtmetingen van o.a. Loenen, 
Abcoude, Breukelen. In zijn algemeenheid is het probleem van kleine gemeenten de grote 
kwetsbaarheid, gelet op de bezetting van het ambtelijk apparaat, terwijl de uitvoering van 
opgedragen taken steeds complexer wordt.    
 
De heer Van Kranenburg laat weten dat de provinciale fractie van de ChristenUnie onafhankelijk is 
van de raadsfracties in het gebied. Dat betekent dat zijn fractie een eigen afweging maakt, zij het dat 
uiteraard geluisterd wordt naar de raadsfracties van de ChristenUnie in de desbetreffende gemeenten. 
Gelet op de vele inspraakreacties, heeft de ChristenUnie niet de indruk dat een herindeling geen 
draagvlak zou hebben. Ook zijn fractie vindt de bestuurskracht in de betrokken gemeenten een punt 
van zorg. Voorliggend voorstel van GS zal hij met een positief advies zijnerzijds aan zijn fractie 
voorleggen. 
Zijn fractie is er geen voorstander van om Maarssen bij de herindelingsvariant te betrekken. 
GroenLinks heeft zojuist krachtig beargumenteerd dat het bestuurlijke karakter van Maarssen te 
verschillend is. Een grote Vechtgemeente is niet haalbaar met het oog op Noord-Holland.  
Het voorstel van GS bevat verschillende problemen, o.a.: 
* De infrastructurele assen (Amsterdam Rijnkanaal, A2, het spoor) 
 Dit biedt kansen maar levert ook vraagstukken op die overigens niet onoverkomelijk zijn. 
* De bevolking in het gebied lijkt verschillend, maar of dat ook zo is zal moeten blijken. Hij 
 meent dat dit geen beletsel voor herindeling zou moeten zijn. 
* Benieuwd is hij naar de reactie van GS op de brief die de heer Platvoet van de 
 staatssecretaris heeft ontvangen. 
Voorts steunt hij met name de vragen van GroenLinks en de VVD. 
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Na een korte pauze heropent de voorzitter de vergadering. Alvorens hij het woord aan de 
gedeputeerde geeft, laat hij weten dat diverse gasten hem hebben aangesproken op het feit dat hij de 
derde inspreker, de heer Buitenga, wel erg kort het woord heeft gegeven. De voorzitter erkent dat. 
Achteraf heeft hij begrepen dat de heer Buitenga aan zijn betoog had willen toevoegen dat Loenen 
bereid is een oplossing voor de problemen te zoeken en daarin geen starre houding wil innemen. Met 
deze toevoeging acht de heer Buitenga zich toch voldoende gehoord. 
Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan gedeputeerde Dekker. 
 
Mevrouw Dekker laat het volgende weten: 
* Gewezen is op een brief die de heer Platvoet van de staatssecretaris heeft ontvangen. 
 Op 30 oktober 2007 hebben GS uit zorgvuldigheidsoverwegingen besloten een extra stap te 
 zetten in de arhiprocedure. GS kwamen in tweede termijn tot een ander besluit dan het 
 besluit in eerste termijn van 17 april 2007. Het besluit van 17 april is de inspraakprocedure 
 ingegaan en heeft 600 reacties opgeleverd. Dat gaf argumenten aan GS om op 30 oktober tot 
 een ander besluit te komen. Volgens de regels van de arhiprocedure had dat een ontwerp 
 herindelingsadvies kunnen zijn. Aangezien GS tot een ander besluit kwamen, wilden GS 
 uit zorgvuldigheidsoverwegingen terug naar gemeenten. GS hebben het aan gemeenten 
 overgelaten of zij in deze twee ronde hun burgers opnieuw willen raadplegen, omdat zij 
 eerstverantwoordelijk zijn voor het contact met de burgers. Met BZK is deze extra stap in de 
 procedure ambtelijk afgestemd. Dat wordt ook aangegeven in pag. 32, onder paragraaf 6.2 
 van het stuk van 30 oktober 2007 en wordt bevestigd in paragraaf 3.6, pag. 20 van het stuk 
 van 4 maart 2008. De provincie heeft BZK gevraagd of deze extra stap in de arhiprocedure 
 op grond van de arhiwet is toegestaan. BZK heeft laten weten dat de arhiwet een ruime wet is 
 en dat een extra stap binnen de kaders van die wet is toegestaan. De arhiwet schrijft niet voor 
 dat dit moet, maar schrijft ook niet voor dat het niet mag. Daarnaast heeft de gedeputeerde 
 twee keer overleg gehad met de staatssecretaris over gemeentelijke herindelingen in Utrecht. 
 In beide gesprekken is het onderwerp aan de orde geweest, echter, in dat overleg is geen 
 afspraak gemaakt. De staatssecretaris maakt in deze fase immers geen afspraken met een 
 gedeputeerde. De staatssecretaris en de Tweede Kamer zullen t.z.t. een oordeel uitspreken 
 over de vraag of de provincie de arhiprocedure correct heeft gevolgd. Terecht meldt de 
 staatssecretaris in haar brief aan de heer Platvoet dat er met GS van Utrecht geen afspraak is 
 gemaakt. Dat hebben GS overigens ook niet beweerd.  
* Uitgangspositie van deze herindeling is dat drie gemeenten in het gebied bestuurlijk zwak 

 zijn. Dat is herhaalde malen vastgesteld. In eerste instantie hebben GS een 
 herindelingsvoorstel gemaakt dat in de inspraak tot vele reacties heeft geleid. De eerste 
 voorstellen van GS tot het maken van een Venengemeente bestaande uit Abcoude, De Ronde 
 Venen inclusief Kockengen en een Vechtgemeente bestaande uit Loenen, Breukelen zonder 
Kockengen konden niet op draagvlak rekenen. Vervolgens werden er door vrijwel alle 
gemeenten nieuwe varianten aangedragen. Spreekster verzekert de aanwezigen dat dit spel 
nog jarenlang  gespeeld kan worden, omdat er heel veel varianten te bedenken zijn, echter, 
dan is er nog steeds geen gemeentelijke herindeling en nog geen bestuurskrachtige gemeente 
tot stand gebracht. Het gaat er niet om dat herindeling als doelredenering wordt gebruikt. Het 
gaat er om dat er bestuurskrachtige gemeenten komen. Daarbij moet worden vastgesteld dat 
drie gemeenten bestuurlijk zwak zijn en dat het proces waarin deze gemeenten verwikkeld 
zijn tenminste al tien jaar duurt. Vanaf 1997 is de provincie bezig en vastgesteld moet 
worden dat dit tot op heden niets heeft opgeleverd. De BAL-gemeenten hadden de BEL-
variant kunnen oppakken, echter, zij hebben dat nagelaten en er is geen structurele 
samenwerking tot stand gekomen. Die kans is verkeken en dat stadium is gepasseerd. Nog 
steeds zijn de gemeenten bestuurlijk zwak. 
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* GS hebben alle nieuwe varianten die in tweede termijn werden aangedragen, zeer serieus 
 beoordeeld. In de nota van 30 oktober jl. komt naar voren dat alle varianten zijn gemeten 
 langs de vijf criteria van GS. De conclusie was uiteindelijk dat van de overblijvende 
 varianten uitsluitend de voorgestelde variant scoort op bestuurskracht, duurzaamheid, 
 regionaal evenwicht en interne samenhang en draagvlak.  
 GS hebben geconstateerd dat Abcoude en de De Ronde Venen, zij het onder voorwaarden, 
 voorstander van deze variant zijn. Maarssen is blij met de uitspraak van GS dat Maarssen 
 een voldoende bestuurskrachtige gemeente is. Maarssen is er niet op tegen wanneer 
 Breukelen met Maarssen wil samenwerken maar in de kern gaat Maarssen akkoord met de nu 
 door GS voorgestelde variant. Wijde Meren/Noord Holland kunnen zich eveneens goed in 
 deze variant vinden. 
 PS hebben bij de opdrachtformulering aan GS gesteld dat het standpunt van de omliggende 
 gemeenten belangrijk is. Die standpunten zijn meegenomen en PS hebben daarvan kennis 
 kunnen nemen. 
 Voorliggende varianten zijn aan de gemeenten voorgelegd met de mededeling dat de 
 provincie het aan gemeenten overlaat om de bewoners daarover opnieuw te raadplegen. Het 
 opnieuw voorleggen aan gemeenten van de nieuwe variant heeft niet geleid tot nieuwe 
 inzichten bij gemeenten. Zij blijven bij hun oorspronkelijk ingenomen standpunten.  
 Met uitzondering van Loenen, zijn alle overige gemeenten die voorgesteld worden te fuseren 
 (Abcoude, De Ronde Venen en Breukelen) van oordeel dat schaalvergroting noodzakelijk is. 
 Loenen wil alleen samenwerken met andere gemeenten, maar zoals spreekster reeds eerder 
 aangaf is dat stadium nu gepasseerd, aangezien dit de afgelopen tien jaar niets heeft 
 opgeleverd. 
* Vele vragen zijn er over de kernen gesteld. In het algemeen stelt mevrouw Dekker dat niet de 
 provincie het gemeentebeleid van de gemeente Vecht en Venen gaat ontwikkelen. Er zal een 
 bestuurskrachtige gemeente gaan ontstaan die goed in staat zal zijn om het eigen beleid te 
 formuleren, ook het eigen kernenbeleid. Uiteraard zal de provincie met de nieuwe gemeente 
 in overleg treden over de vraag waar en hoe de provincie de gemeente kan ondersteunen, bv. 
 in het kernenbeleid. Een aantal commissieleden sprak over kleine kernen. De gemeente Vecht 
 en Venen bestaat niet alleen uit kleine kernen. Mijdrecht en Breukelen zijn, ook op grond van 
 het getalscriterium, bepaald geen kleine kernen. Het is voor een nieuwe gemeente cruciaal, 
 zoals dat ook voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug is, dat zeer zorgvuldig met de kernen 
 wordt omgegaan, zodat het eigen karakter van de kernen kan worden behouden. Veel 
 waardering heeft zij voor de gemeente Abcoude die de bewoners heeft uitgelegd dat het goed 
 is om tot deze fusie over te gaan, maar dat het karakter van de eigen kernen behouden zal  
 blijven. Het bestuur van gemeenten gaat wel veranderen, maar de kernen behouden hun 
 eigenheid, hun sociale structuur, hun voorzieningen, het vrijwilligerswerk e.d. Het nieuwe 
 gemeentebestuur moet zorgvuldig met die kernen omgaan. Wanneer zij steun nodig hebben 
 van de provincie, dan is dat mogelijk. De gemeente Utrechtse Heuvelrug, die volop met het 
 herindelingproces te maken heeft, krijgt positieve reacties van bewoners. Deze gemeente 
 heeft aangeboden de opgedane ervaring te delen met de nieuwe gemeente Vecht en Venen. 
* Vragen zijn er over de financiën gesteld. De Ronde Venen vindt de financiële positie van de 
 nieuwe gemeente een zeer belangrijke randvoorwaarde voor herindeling. Spreekster heeft in 
 het gesprek met de staatssecretaris naar voren gebracht dat de provincie de brief van de VNG 
 aan de staatssecretaris, over de financiën van her in te delen gemeenten en over de extra 
 bijdrage van het rijk aan de te herindelen gemeenten, zeer ondersteunt en dat de provincie 
 Utrecht onderkent dat dat nodig is. De staatssecretaris vertelde tijdens het gesprek dat zij een 
 objectief onderzoek laat uitvoeren naar de meerkosten van gemeentelijke herindeling. Dat 
 onderzoek is gaande en de resultaten daarvan moeten worden afgewacht. Dat moet 
 duidelijkheid en inzicht geven in de meerkosten van een gemeentelijke herindeling. 
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De heer Ruijs meent dat De Ronde Venen niet doelt op frictiekosten maar op heveling van kosten 
dat plaatsvindt wanneer gemeenten samengaan, bv. verevening van OZB en andere belastingen. Hij 
begrijpt nu dat de gedeputeerde en BZK het toch over de frictiekosten hebben. Hij vraagt, gehoord 
hebbende de inspreker in De Ronde Venen, of de kosten voor de burgers constant kunnen blijven.  
 
Mevrouw Raven verwijst naar pag. 12 van het ontwerp-herindelingsadvies waar wordt ingegaan op 
de financiële positie van gemeenten. Daaruit blijkt dat de financiële positie van alle gemeenten goed 
is en dat de weerstandcapaciteit gemiddeld is. Dat bedrag komt uit op € 55,7 miljoen. De heer Bos 
vroeg eerder of er sprake is van een tekort van € 30 miljoen. Dat bedrag heeft echter betrekking op 
een risicoanalyse. Op voorhand kan niet worden gezegd of de lasten in de nieuwe gemeente hoger 
gaan worden omdat de nieuwe gemeenteraad uiteindelijk de nieuwe tarieven gaat vaststellen. 
 
De heer Snyders vindt dat de gedeputeerde de risico’s wel erg makkelijk afdoet. Het gaat hier om 
een reëel financieel risico. 
 
De heer Ruijs heeft begrepen dat De Ronde Venen alleen onder een uitdrukkelijke voorwaarde aan 
herindeling wil meewerken. Nu begrijpt hij dat GS over die voorwaarde geen toezegging kan doen. 
Het CDA is van oordeel dat daarover tijdens de komende PS-vergadering duidelijkheid moet worden 
gegeven. 
 
Mevrouw Jonkers constateert dat mevrouw Raven richting De Ronde Venen stelt dat GS hetgeen 
door Ronde Venen gevraagd wordt, niet kunnen bieden. De Ronde Venen wil wel herindelen maar 
dat mag de burger niets kosten. De SP is van mening dat een gemeente die vraag niet kan stellen, 
ook niet gelet op wet- en regelgeving. 
 
De heer Ruijs wil dan graag van De Ronde Venen weten, voorafgaand aan de volgende PS-
vergadering, welke consequentie dit heeft voor de besluitvorming van De Ronde Venen. 
 
De heer Snyders memoreert dat De Ronde Venen concreet heeft gesteld niet te zullen meewerken 
aan herindeling wanneer er geen financiële compensatie plaatsvindt. 
 
Mevrouw Dekker benadrukt dat de nieuwe gemeente verantwoordelijk is voor het eigen beleid, ook 
het eigen financiële beleid. Het rijk onderzoekt de meerkosten van een herindeling voor gemeenten. 
Zij pleit ervoor eerst de resultaten van dat onderzoek af te wachten omdat, afhankelijk daarvan, de 
staatssecretaris extra middelen voor de te herindelen gemeenten aan de minister van financiën zal 
vragen.  
De nieuwe gemeente Vecht en Venen maakt zijn eigen afwegingen en bepaalt zijn eigen tarieven. De 
nieuwe gemeente ontvangt in vier jaar tijd een bedrag van € 8,8 miljoen voor frictiekosten. VNG en 
andere gemeenten vinden dat te weinig en de staatssecretaris is dat nu aan het onderzoeken.  
Zij kan zich overigens niet voorstellen dat een provincie tot in lengte van jaren bedragen moet gaan 
toevoegen, wegens een fusie ooit van gemeenten.  
 
De heer Ruijs begrijpt dat de nieuwe gemeente het beleid zelf zal gaan bepalen. Dat betekent dat GS 
de randvoorwaarde, zoals door de raad van De Ronde Venen geformuleerd, voor kennisgeving 
aanneemt en daar geen uitspraak over doet. 
Hij wil wel weten wat dit betekent voor het standpunt van De Ronde Venen. 
 
De heer Bos memoreert dat hij voor wat betreft het bedrag van € 30 miljoen heeft verwezen naar een 
inspraakbijdrage tijdens de hoorzittingen in De Ronde Venen. In punt 2.4 van die betreffende 
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bijdrage werd een inschatting gegeven van € 30 miljoen. Hij wil alleen van GS weten wat die 
inschatting waard is.  
De heer Ruijs heeft in de vorige vergadering laten weten dat de provincie geen extra financiën mag 
toevoegen aan een gemeente die in een herindelingsituatie komt te verkeren. De heer Bos vraagt of 
de heer Ruijs dat standpunt nog steeds is toegedaan. 
De heer Ruijs antwoordt dat hij toen heeft bedoeld te zeggen dat het niet acceptabel is dat er extra 
gelden bij grote herindelingen beschikbaar worden gesteld maar bij andere herindelingen niet. 
Oneerlijke concurrentie in besluitvorming moet worden voorkomen.  
 
Mevrouw Dekker geeft aan dat vertegenwoordigers van De Ronde Venen in het bestuur van de 
nieuw ontstane gemeente kunnen inbrengen dat het niveau van de gemeentelijke belastingen niet 
hoger mag zijn dan het oorspronkelijke niveau wat er in De Ronde Venen was. Echter, dat is aan de 
gemeente en de provincie kan dat niet opleggen. 
 
De heer Snyders constateert dat de nieuwe gemeente Utrechtse Heuvelrug € 1 miljoen moet 
bezuinigen. Al het personeel is blijven zitten en er komt een raadhuis van € 27 miloen. Hij vraagt of 
de frictiekosten voor de nieuwe gemeenten Vecht en Venen voorafgaand aan de volgende PS-
vergadering inzichtelijk kunnen worden gemaakt in relatie tot de stellingname van de Ronde Venen. 
Mevrouw Dekker zegt toe dat getracht zal worden deze vraag, alsmede de vraag van de heer Bos, 
vóór 19 mei a.s. te beantwoorden. 
Zij vervolgt de beantwoording van eerder gestelde vragen. 
* Ook zal de Limburg-variant worden onderzocht. Zij meent dat het gaat om een bedrag van € 
 10 miljoen voor 20 gemeenten. De provincie Limburg had het voornemen tot herindeling van 
 een aantal gemeenten en voor dat proces zou € 10 miljoen worden vrijgemaakt. Zij zal dit 
 nagaan en de informatie daarover naar de PS-leden zenden. 
* Het is mogelijk dat de provincie het proces van herindeling en de start van de nieuwe 
 gemeente gaat ondersteunen met menskracht, kennis en wat geld. GS zullen daarvoor bij de 
 Voorjaarsnota een voorstel doen. 
* D66 twijfelde aan de bestuurskracht van Maarssen. Zij stelt dat een grotere gemeente niet per 
 definitie een betere gemeente hoeft te zijn. Elke gemeente, ongeacht de omvang, moet 
 werken aan de eigen bestuurskracht. GS vinden Maarssen een voldoende krachtige 
 gemeente, ook gelet op de positie van Maarssen in het BRU en in Utrecht-West hoewel er 
 ook voor Maarssen ongetwijfeld verbeterpunten zullen zijn. 
* Vragen zijn er door de PvdA gesteld over de opmerking van de burgemeester van Abcoude 
 dat er 3 fte’s voor de herindeling nodig zijn. Zij zegt toe informatie bij de gemeente 
 Utrechtse Heuvelrug te zullen opvragen, teneinde na te gaan hoeveel extra menskracht er in 
 totaal voor die herindeling nodig was. Overigens kunnen dergelijke frictiekosten uit het 
 bedrag van € 8,8 miljoen betaald worden. 
* Vragen zijn gesteld over verbreding van het Cultuurplatform voor de gehele gemeente. Ook 
 die besluitvorming is aan de nieuwe gemeente voorbehouden. Overigens lijkt dat haar 
 redelijk voor de hand liggen. 
* Gevraagd is naar het verslag van de raadscommissie van Breukelen. Zij zegt toe dat de 
 provincie dat verslag zal opvragen en, mits openbaar, beschikbaar zal stellen. 
 
Naar aanleiding van opmerkingen van de heer Bos, betrekking hebbend op inspreker Verhagen over 
reservering van gelden van de gemeente Loenen voor de aanleg van diverse voorzieningen, deelt 
mevrouw Raven mede dat zodra een arhiprocedure van start gaat, de desbetreffende gemeenten 
onder preventief toezicht vallen. Dat geldt in dit geval voor Loenen, Abcoude, Breukelen en De 
Ronde Venen. Dat betekent dat alle besluiten van B&W ter toetsing aan de provincie worden 
voorgelegd, teneinde te voorkomen dat er voor de toekomst risicovolle besluiten worden genomen 
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en daarmee een wissel zou worden getrokken op het toekomstige vermogen van de nieuwe 
gemeenten. Voorafgaand aan de toetsing door GS is het de bedoeling dat gemeenten met elkaar in 
overleg gaan en daarover een advies uitbrengen. Bij een goede dekking en evenwichtige financiën 
zal er geen probleem ontstaan. 
 
Mevrouw Dekker vervolgt de beantwoordeing:  
* Gevraagd is of het ontwerpadvies van GS van 17 april 2007 ter inzage in gemeenten is 
gelegd,  dit naar aanleiding van insprekers. Ten overvloede zal mevrouw Dekker dit laten 
uitzoeken  maar het stuk van 17 april is in alle gemeenten ter inzage gelegd voorzover zij weet. 
* Het CDA heeft zojuist een afwegingskader naar voren gebracht gekoppeld aan een nieuwe 
 variant. Zij gaat ervan uit dat alle fracties zich daarover gaan beraden. GS zullen daarover 
 nu niet onmiddellijk een standpunt innemen. Voor een deel valt het standpunt van het CDA 
 samen met het standpunt dat al op 17 april is ingenomen. 
 Samenvoeging van De Ronde Venen en Abcoude is in de inspraak en in de reacties van 
 gemeenten in september afgewezen. Die variant kon niet op draagvlak rekenen. Zij weet niet 
 waarom het CDA dat nu toch voorstelt. Samenwerking tussen Breukelen en Loenen is lastig 
 gebleken. In gesprekken met gemeenten hoort zij ook hoe ingewikkeld samenwerken is. Haar 
 conclusie, die door vele gemeenten gedeeld wordt, is dat samenwerken is voorbehouden aan 
 sterke gemeenten. Samenwerken kost tijd, is duur en kost veel energie. Vanuit zwakte gaan 
 samenwerken levert zeer veel problemen op en resulteert meestal in afhaken. 
 Zij zegt wel toe dat ook GS zich op de ingebrachte variant van het CDA zullen bezinnen en 
 binnenkort met een reactie zullen komen.  
* De heer Vos memoreerde het onderzoek van De Bilt/Maartensdijk waaruit blijkt dat toen een 

aantal zaken in de herindeling niet goed zijn gegaan. Met de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
is afgesproken dat er een evaluatie van de herindeling zal volgen. Deze gemeente is zeer 
bereid om zijn ervaringen met gemeentelijke herindeling met andere gemeenten te delen.  

* De heer Vos vroeg of de Vechtvisie door de nieuwe gemeente kan worden uitgevoerd. Het 
 lijkt haar dat een nieuwe bestuurskrachtige gemeente energiek met de Vechtvisie aan de slag 
 zal gaan. 
* Zij is het zeer eens met de opmerking van de heer Bisschop over de BEL- en BAL-
 gemeenten. 
 
De voorzitter geeft gelegenheid voor een tweede termijn. 
 
Mevrouw Bodewitz memoreert dat het openbaar vervoer tussen de kernen te wensen overlaat. De 
vraag is wat de vorming van een nieuwe gemeente gaat betekenen voor het openbaar vervoer in het 
gebied. Zij vraagt of GS zich voor verbetering van het openbaar vervoer willen inzetten.  
 
De heer De Vries blijft van mening dat de gemeente Maarssen niet altijd even sterk heeft 
geopereerd. Het is nog maar de vraag in hoeverre zelfstandigheid van deze gemeente duurzaam zal 
zijn. Hij vraagt of de herindeling ertoe zal leiden dat de kosten voor de provincie zullen afnemen, 
omdat er voortaan maar met één gemeente in plaats van met vier gemeenten moet worden overlegd.  
 
Mevrouw Jonkers dankt GS voor de heldere antwoorden. Het CDA heeft haar fractie met een 
tegenvoorstel verrast. Zij stelt daarover de volgende vragen: 
Wanneer De Ronde Venen nu afziet van samenvoeging met Abcoude (fase 1a CDA variant) is haar 
vraag of samenwerking tussen beide gemeenten naar de opvatting van het CDA acceptabel is. 
In fase 2 van de variant gaat het om het opstarten van een mogelijkhedenonderzoek. Gaat het CDA 
dan uit van een herindelingsvariant of gaat het ook om een samenwerkingsvariant? De inspreker in 
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Loenen, die opmerkte dat het ontwerp niet ter inzage is gelegd, doelde daarmee op de nieuwe 
variant. 
Mevrouw Dekker heeft zojuist expliciet betoogd dat schaalvergroting alleen maar zinnig is wanneer 
er wordt gefuseerd. Dat verbaast haar. Indien dat de insteek van GS geweest is voor wat betreft de 
samenwerkingsvariant, dan ligt het voor de hand dat er uiteindelijk voorkeur voor herindeling wordt 
uitgesproken.  
 
De heer Snyders deelt mede dat de voorgestelde schaalvergroting drie grote kernen heeft. De nieuwe 
gemeente Vecht en Venen, Maarssen met 40.000 inwoners en De Wijde Meren. Deze drie 
gemeenten moeten zaken met elkaar gaan afstemmen en daarvoor is ambtelijke ondersteuning nodig. 
Boven deze drie gemeenten is geen koepel geplaatst die dat gaat regelen. Spreker pleit nadrukkelijk 
voor versterking van de ambtelijke ondersteuning. De vraag is welke structuur daarvoor het beste is. 
Dat zal moeten groeien. MooiUtrecht sluit zich aan bij het pleidooi van de SP. In hoeverre is 
nagegaan hoe van zwakke gemeenten bestuurskrachtige gemeenten kunnen worden gemaakt? De 
samenvoeging van Loenen en Breukelen geeft ook een gemeente met 40.000 inwoners. 
 
Mevrouw Doornenbal memoreert dat GS de grote variant aan PS voorleggen met het argument dat 
draagvlak de basis is van deze herindelingvariant. Zij vraagt hoe GS denken over het draagvlak in 
De Ronde Venen, terwijl GS weten dat aan de door De Ronde Venen gestelde voorwaarde niet 
wordt voldaan. Is De Ronde Venene dan voor of tegen? 
De heer Buiting benadrukt dat de CDA-variant niet de bedoeling heeft om het proces te vertragen. 
Het CDA wil met deze variant juist de impasse doorbreken. Het voordeel van het poneren van het 
voorstel van de grote variant is dat gemeenten nu veel meer geforceerd worden om over 
alternatieven na te denken. Gemeenten kan worden gevraagd wat het gaat opleveren indien ze 
geforceerd worden en niet langer vrijblijvend over samenwerking-fusie mogen nadenken. Het CDA 
hecht eraan dat er van onderop draagvlak wordt gecreëerd. Het CDA ziet voor de toekomst goede 
varianten met veel draagvlak, zij het wel met enige fasering.  
 
Mevrouw Dekker zegt toe dat zij de vraag over het openbaar vervoer aan gedeputeerde Ekkers zal 
voorleggen met het verzoek daar op te antwoorden.  
De heer De Vries vroeg of de kosten van de provincie zullen afnemen wanneer er in de toekomst met 
1 gemeente in plaats van met 4 gemeenten moet worden overlegd. Zij gaat er niet van uit dat dit een 
substantiële besparing zal gaan opleveren. Met grote gemeenten wordt meer overlegd dan met kleine 
gemeenten. Wanneer er nu een grote gemeente gaat ontstaan, zal er frequenter overlegd worden, met 
name in de startfase. 
Voorts deelt zij mede dat de nieuwe variant in geen enkele gemeente ter inzage is gelegd, dus ook 
niet in Loenen. De tweede variant is naar gemeenten gestuurd en zij konden zelf bepalen hoe zij hun 
inwoners bij deze variant wilden betrekken. De SP vroeg of samenwerking alleen maar kan ontstaan 
door samenvoeging en of andere vormen ook wel mogelijk zijn. Inmiddels is gebleken dat ook 
andere vormen van samenwerking mogelijk zijn, immers, de provincie Utrecht heeft ingestemd met 
de BEL-variant. MooiUtrecht sprake over facilitering van de ambtelijke samenwerking. Echter, 
gebleken is dat samenwerking niet tot de mogelijkheden behoorde. Overigens leveren Breukelen en 
Loenen samen bepaald geen 40.000 inwoners op. 
De heer Snyders vraagt nogmaals of GS zich op grotere structuren willen bezinnen. In dit verband 
doelt hij ook op Loosdrecht. Mevrouw Dekker wijst erop dat Loosdrecht geen zelfstandige gemeente 
is. Breukelen en Loenen komen samen uit op 23.000 inwoners.  
Mevrouw Doornenbal gaf aan dat GS van het draagvlakcriterium zou zijn uitgegaan. Mevrouw 
Dekker wijst op pag. 8 van het voorstel van GS van 4 maart jl. waarin wordt aangegeven dat GS vijf 
criteria hanteren om te beoordelen of een nieuw te vormen gemeente voldoende krachtig is, nl.: 
-duurzaamheid 
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-het delen van inhoudelijke opgaven 
-voldoende bestuurskrachtig zijn 
-evenwicht met gemeenten in de regio 
-draagvlak. 
Kijkend naar die vijf criteria, zijn GS tot een keuze gekomen. Er wordt dus niét alleen op basis van 
het draagvlakcriterium beoordeeld.  
Zij meent dat de gemeente De Ronde Venen heel goed weet dat ze uiteindelijk zelf in de nieuwe 
constellatie over een eigen begroting gaat en over het vaststellen van gemeentelijke belastingen. Zij 
meent dat De Ronde Venen een behoedzaam voorstander van het voorstel van GS is.  
Mevrouw Raven voegt eraan toe dat het niet de vraag is of GS iets over de financiën van de nieuwe 
gemeente willen zeggen; GS kunnen niets over die financiën zeggen.  
Mevrouw Doornenbal laat weten “dat zij niet op dat antwoord zit te wachten”. Haar vraag is of De 
Ronde Venen wel de wil heeft om mee te werken aan deze herindeling. De Ronde Venen heeft aan 
medewerking expliciet gekoppeld dat de burgers er financieel niet op achteruit mogen gaan. Zij 
vraagt of die insteek van De Ronde Venen ook door GS wordt erkend. 
Mevrouw Jonkers begrijpt dat het CDA nu aan de gedeputeerde vraagt De Ronde Venen nogmaals 
de kans te geven zich alsnog uit de herindeling terug te trekken.  
Mevrouw Doornenbal benadrukt dat het draagvlak één van de peilers is van het herindelingproces. 
Haar vraag is of GS het met haar eens zijn dat De Ronde Venen tegen de herindeling zullen zijn, op 
grond van de reactie van GS ten aanzien van de financiële voorwaarde die De Ronde Venen heeft 
gesteld. 
Mevrouw Dekker herhaalt dat GS voor de herindeling vijf criteria hanteren en één daarvan is het 
draagvlak. GS baseren hun besluitvorming niét op slechts één criterium. GS constateren dat vier van 
de zes gemeenten, die bij de herindeling betrokken zijn, in verschillende bewoordingen aangeven dat 
zij met deze herindeling kunnen instemmen. De Ronde Venen is één van die vier gemeenten en stelt 
daarbij een duidelijke financiële randvoorwaarde. Daarover is meermalen gesproken, ook met de 
staatssecretaris. Wanneer er een nieuwe gemeente gaat ontstaan, dan maakt die gemeente zijn eigen 
afwegingen. Een gemeente met 60.000 inwoners moet ook niet willen dat de provincie het 
gemeentebeleid gaat bepalen.   
De heer Ruijs constateert dat de gedeputeerde steeds een ander antwoord geeft. Het gaat bij de 
Ronde Venen niet om de frictiekosten, maar het gaat om het draagvlak in de Ronde Venen voor de 
variant van GS. Vindt de Ronde Venen dat zij meegeteld mag worden bij de gemeenten die 
voorstander zijn van herindeling, wanneer GS niet aan die financiële randvoorwaarde voldoet? In die 
zin telt er voor De Ronde Venen niet vijf maar één criterium. 
Mevrouw Pennarts meent dat het CDA die vraag zelf aan De Ronde Venen moet stellen. Zij 
benadrukt dat de inwoners van De Ronde Venen € 57,- minder belasting betalen dan het gemiddelde 
van overige Utrechtse gemeenten. Deze discussie moet wat haar betreft dan ook wel in de juiste 
proporties worden bezien.  
De heer Ruijs is van mening dat de gedeputeerde een en ander dient na te gaan, gelet op het duale 
stelsel. 
 
De voorzitter rondt het debat af. De discussie hierover zal hervat worden tijdens de PS-vergadering 
van 19 mei a.s.  
 
8. Europastrategie Provincie Utrecht ‘Europa in het hart van Utrecht’ (met uitnodiging van alle 
commissies) 
Dit agendapunt wordt naar een volgende vergadering verschoven. 
 
9. Jaarrekening Regio Randstad 2007 
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De voorzitter constateert dat de commissie BEM deze jaarrekening als sterstuk aan PS zal 
aanbieden.  
 
10. Advies commissie Lodders en mandaat IPO 
De heer De Vries kan zich vinden in bijgaand advies. De begeleidende brief van GS begint goed, 
echter, op de volgende pagina’s komt toch een andere intentie naar voren. Daar wordt gesproken 
over bestuurskrachtige gemeenten, verantwoordelijkheden, WGR-plus gebieden en het koesteren 
van het sociale terrein omdat dat belangrijk is om de coalitie in stand te houden. Echter, dat alles 
heeft de commissie Lodders niet bedoeld met haar advies. Wat hem betreft wijken GS behoorlijk af 
van het advies van de commissie Lodders en D66 kan zich daar niet in vinden. In het stuk wordt 
aangegeven dat de discussie over de kerntaken van provincies in de komende tijd ook in de 
provinciehuizen moet worden gevoerd, echter, dienaangaande komt er geen voorstel terug richting 
PS. D66 verwacht na de zomer een voorstel van GS om die discussie te gaan starten. 
In de brief van het IPO wordt gesproken over een onafhankelijke en gezaghebbende regisseur die de 
voortgang moet coördineren. Hij vraagt of GS een idee hebben wie dat moet gaan doen. 
Voorts vraagt D66 in hoeverre D’Hondt het advies van de commissie Lodders kan gaan overklassen. 
De vraag is wat GS en IPO gaan doen om dat te voorkomen. 
D66 is negatief over het voorstel van GS om IPO te mandateren, met name voor wat betreft het 
sociale terrein. D66 is er op voor het advies van de commissie Lodders integraal over te nemen.  
 
De heer Nugteren gaat in op het mandaat dat gevraagd wordt om in te stemmen met de brief van het 
IPO. Het rapport van de commissie Lodders heeft de boodschap: “provincie hou je bij je leest”. 
GroenLinks steunt het verzoek van D66 om de gedachtewisseling hierover snel te starten. 
GroenLinks is van mening dat de grenzen van de open huishouding in de provincie Utrecht erg zijn 
opgerekt. Tweedelijns sociale ondersteuning van gemeenten is goed maar op vele terreinen begint 
zich versnippering af te tekenen van de provinciale taken. GroenLinks kan niet met het gevraagde 
mandaat instemmen, gelet op de gebiedsregie ten aanzien van het Groene Hart, de bouwopgave en 
mobiliteitsvraagstukken welke provincieoverschrijdend zijn, met name randstadvraagstukken. 
Wanneer deze op het provinciale niveau worden neergelegd, dan moet er ook worden nagedacht 
over de rijkwijdte van het provinciale niveau. Er zijn 12 provincies maar veel ruimtelijke 
ordeningsvraagstukken overstijgen de provinciegrenzen in zeer sterke mate. Indien er in het mandaat 
van het IPO geen opening wordt geboden om te gaan nadenken over de provinciale indeling in 
Nederland, dan kan GroenLinks zich niet in dit mandaat vinden.  
 
De heer Bos laat het volgende weten: 
1. De PvdA-fractie kan zich goed vinden in de algemene lijn van het rapport waarin, samengevat 

de navolgende opvattingen nauw aansluiten bij onze visie op de provincie: 
- horizontale verantwoording (GS-PS en B&W naar Raad) 
- één en niet meerdere toezichthouders 
- provincie als kadersteller, toezichthouder en partner op gemeenten en waterschappen 

2. De keuze die in het rapport wordt gemaakt voor een concentratie van taken bij de provincie 
onderschrijft de PvdA. Maar de voorgestelde beperking tot het ruimtelijke en economische 
domein en de cultuur is te beperkt.  

3. Als voorbeeld wil hij ingaan op de taken op het sociaal gebied. Het is juist zoals in het rapport 
Lodders ook beschreven, dat de taak van provincies op sociaal gebied voornamelijk een 
tweedelijnstaak is. De provincies signaleren en agenderen sociale vraagstukken en 
tekortkomingen, maar de uitvoering van deze taken geschiedt primair door gemeenten. In 
overleg met gemeenten en ingebed in een integrale aanpak ligt hier een taak voor provincies. 
Het gaat dan om het bevorderen van een bovenlokale aanpak, het stimuleren en ondersteunen 
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van gemeenten bij het uitvoeren van hun taken of het (helpen) ontwikkelen van een 
instrumentarium.  

4. De provincies zijn, en wat de PvdA betreft, blijven zij verantwoordelijk voor de steunfunctie 
maatschappelijke ontwikkeling (Alleato) die overigens wettelijk verankerd is.  

5. Daarnaast heeft de commissie Lodders er vanaf gezien, in verband met de toekomstige 
evaluatie van het stelsel van de Jeugdzorg, daarover een opvatting weer te geven. De PvdA 
fractie houdt vast aan de opvatting dat provincies een kerntaak hebben op het gebied van 
jeugdzorg. Consistentie en continuering vanwege ingezette effectieve aansturing en 
kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg is noodzakelijk. 

6. Meer in het algemeen geldt dat de open huishouding van de provincie, die door de commissie  
Lodders uitdrukkelijk wordt onderschreven, betekent dat taken die gemeentelijke overheden 
laten liggen, kunnen worden opgepakt door de provincie. 

7. De PvdA is het ook eens met de voorstellen van de commissie betreffende de verdere 
decentralisatie van taken naar de provincie. De vraag is wel in welke mate en met welk tijdpad 
‘ Den Haag’ wenst te decentraliseren. Daarover moet via het IPO maximale duidelijkheid 
worden verkregen.  

8. Met betrekking tot het provinciale belastinggebied wil de PvdA-fractie een aanvullende 
opmerking maken. Hij kan zich goed voorstellen dat bij de handhaving van een eigen 
provinciaal belastinggebied het belastinggebied van de waterschappen wordt betrokken. De 
PvdA zou graag zien dat, vanwege de vereenvoudiging en vermindering van de bestuurlijke 
drukte op het middenniveau, het belastinggebied van de waterschappen (tegelijk bij de 
opheffing van de opcenten) in één nieuw belastinggebied voor de provincies wordt 
ondergebracht. Kunnen GS zich in deze gedachte vinden en, zo ja, willen zij deze gedachte 
inbrengen bij het IPO? 

9. Ten slotte de provinciale bijdrage aan de rijksbegroting. De decentralisatie van rijkstaken naar 
de provincies mag worden gezien als een ruil voor de greep in de provinciekas door dit kabinet. 
In het rapport wordt daarover gezegd dat de Randstadprovincies de aanslag van 210 miljoen 
willen invullen met UPR-projecten. En dan komt het: …“ onder de voorwaarde dat de bijdrage 
van de vier Randstadprovincies in de genoemde periode tot een verlichting van de 
rijksbegroting leidt: …” Daarover tot slot twee vragen: 1. Wat is de stand van zaken met 
betrekking tot de verdeling van deze 210 miljoen over de vier provincies en (2) Wat is de 
verwachting van GS hoeveel van deze 210 miljoen met UPR-projecten kan worden belegd? 

 
De heer V.d. Burg laat weten dat de VVD zich kan vinden in het advies van de commissie Lodders en 
voorstander is van het onderhandelingsmandaat, zij het met de volgende kanttekeningen: 
- De VVD is voorstander van behoud van het eigen provinciale belastingsysteem. De VVD is het 
 niet eens met de voorkeur van het IPO om de motorrijtuigenbelasting te continueren in relatie 
 tot het rekeningrijden. 
- Wat zijn de gevolgen voor de provincie Utrecht, indien Noord-Holland niet instemt met het 
 onderhandelingsmandaat? 
- Hoe staat het met de onderhandelingen tussen de Randstadprovincies om de € 210 miljoen op 
 te brengen in relatie tot het UPR? 
- De VVD is van mening dat bij de onderhandelingen moet worden meegenomen dat er alleen 
 maar sprake kan zijn van decentralisatie als taken, bevoegdheden en structurele middelen 
 meegaan naar de provincie. 
- Wanneer er een bestuursakkoord wordt gesloten, dan verwacht de VVD dat het geld van de 
 provincie Utrecht nadrukkelijk ten goede komt aan Utrechtse projecten. Dat zou zelfs in 
 de rijksbegroting zichtbaar moeten worden gemaakt. 
- Gesproken wordt over incidentele kortingen van € 800 miljoen voor alle provincies gedurende 
 deze kabinetsperiode. Daarnaast wordt er steeds meer gekort op structurele middelen richting 
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provincies gelet op BDU, milieugelden e.d. De VVD doet de suggestie om ook deze kwestie in 
 de onderhandelingen mee te nemen. 
- De VVD hoopt dat het rapport van Lodders niet het zoveelste rapport is dat in de la gaat 
 verdwijnen. Daarvoor is het rapport te waardevol. 
 
De heer Van Kranenburg laat weten dat zijn fractie zich in de lijn van het rapport van de commissie 
Lodders kan vinden. Voor wat betreft de provinciale belastingen, sluit hij zich aan bij de opmerking 
van de VVD. De ChristenUnie kan zich eveneens niet vinden in het standpunt dienaangaande van de 
PvdA voor wat betreft de provinciale belastingen in relatie tot de waterschapsheffingen.  
Het IPO heeft zich in de afgelopen jaren niet gekenmerkt als een krachtig onderhandelaar ten behoeve 
van de provincies. Hij vreest dat het IPO het tegen het rijk zal afleggen, ongeacht het mandaat dat 
wordt meegegeven.  
In het rapport wordt ingegaan op de WGR-plus gebieden die zich niet verhouden met een effectief 
opererend middenbestuur. Hij vindt dat een belangrijke opmerking die ook in de onderhandelingen 
moet worden meegenomen. Geconstateerd wordt in het rapport dat de provincies niet voor niets 
beschikken over een aanwijzingsbevoegdheid, terwijl deze o.a. in Utrecht zelden benut wordt. De 
commissie Lodders adviseert om door te pakken, wanneer zich problemen voordoen. Dergelijke 
notities van de commissie Lodders verdienen een brede discussie in PS en in deze commissie.  
Reeds eerder heeft spreker een lans gebroken voor een permanente takendiscussie. 
 
De heer Bisschop laat weten dat de SGP-fractie de reactie van GS steunen. Zijn fractie ziet uit naar de 
kerntakendiscussie die waarschijnlijk zeer binnenkort van start zal gaan. 
 
Mevrouw Doornenbal deelt mede dat haar fractie zich in grote lijnen bij de opmerkingen van de 
ChristenUnie kan aansluiten. Ook haar fractie kan zich niet vinden in het voorstel van de PvdA voor 
wat betreft de belastingen richting waterschappen.  
Het zou inderdaad een goed voorstel zijn om breed te discussiëren over het advies van de commissie 
Lodders.  
 
Mevrouw Dekker is het niet eens met de opmerking van de heer De Vries dat GS in het voorstel 
afwijken van het rapport van de commissie Lodders. GS zijn in zijn reactie juist dicht bij het voorstel 
van de commissie Lodders gebleven. Het rapport spreekt over een open huishouding en dat wordt door 
GS van harte ondersteund. Opgemerkt werd dat er behoefte is aan een discussie over kerntaken. Het is 
goed dat een overheid, dus ook een provincie, zich aanhoudend bezint op taken die worden uitgevoerd. 
In Zuid-Holland is bv. discussie gaande over “de provincie nieuwe stijl”. Op termijn is dat ook in 
Utrecht mogelijk. Nu doet zij nog geen uitspraak over de vraag in welke vorm of in welke intensiteit. 
De heer Nugteren betreurt dat. Het begrip open huishouding heeft een zeer breed karakter gekregen. 
Hij wijst op de samenwerkingsagenda waarin het provinciale beleid feitelijk nevengeschikt is 
geworden aan dat van gemeenten. Daar zijn wel goede redenen voor maar zo wordt de open 
huishouding wel afhankelijk gemaakt van andere factoren dan de oorspronkelijke gedachte die 
erachter zat, nl. dat de provincie wat meer ruimte moest hebben om te kunnen bijspringen. De omvang 
waarin dat nu gebeurt, rechtvaardigt juist een discussie op korte termijn op het niveau van PS  
Mevrouw Dekker laat weten dat eerst GS zich over deze kwestie moeten bezinnen.  
De heer De Vries stelt dat deze commissie de behoefte heeft op termijn deze discussie aan te gaan. 
Noord-Holland kan een inspirerend voorbeeld zijn.  
Mevrouw Dekker merkt op dat er ook provincies zijn die de werkwijze van de provincie Utrecht erg 
inspirerend vinden. GS stellen nu nog niet voor om op korte termijn een brede kerntakendiscussie aan 
te gaan. De relatie met de samenwerkingsagenda, een instrument voor de vormgeving van het 
uitvoeringsprogramma, ziet zij niet. 
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De heer Nugteren verzoekt GS een concreet tijdstip te noemen waarop de discussie over de kerntaken 
zal worden gevoerd. 
Mevrouw Dekker acht zich niet bevoegd dat te doen, zonder dat zij de overige GS-leden daarover 
heeft geraadpleegd. 
De vrees is geuit dat het rapport van D’Hondt het rapport van de commissie Lodders gaat overklassen. 
Het is dan ook van belang dat snel gestart wordt met de discussie over mandatering van het IPO. 
Overigens worden de onderhandelingen met het rijk niet gevoerd door het IPO, maar door drie 
afgevaardigde gedeputeerden uit Groningen, Overijssel en Brabant. 
Gevraagd is ook de gedachten over provinciale herindeling in de discussie mee te nemen. Zij verwijst 
naar het rapport van de commissie Kok. Dat rapport is in een la verdwenen. Zij zou het betreuren 
wanneer dat ook met het rapport van de commissie Lodders zou gaan gebeuren. De provincies moeten 
dan ook aan de slag met de onderhandelingen om een slepende kwestie tot een goed einde te brengen. 
De heer Nugteren blijft erbij dat de reactie van het IPO erg conservatief is. Wanneer geloofd wordt in 
het middenniveau, dan moet men ook de discussie aan durven gaan over kwaliteitsniveau en betekenis 
van het middenniveau. De stelling van het IPO dat de taken weer over 12 provincies verdeeld zullen 
worden, is bepaald niet geloofwaardig. Het is juist geloofwaardig dat provincies hun eigen omvang en 
grenzen ter discussie willen stellen, gelet op het belang dat de gebiedsregie op het middenniveau wordt 
versterkt. Die opening moet in de discussie worden gebracht. 
Mevrouw Dekker wil voorkomen dat er aan deze onderhandelingen een zwaarte wordt gegeven 
waarvan bij voorbaat vaststaat dat dit niet tot een oplossing zal leiden. Eerst is er discussie nodig in 
provincies en tussen provincies, voordat de gezamenlijke onderhandelingen op dit punt van start gaan. 
Nu gaat het om decentralisatievoorstellen en de invulling van de € 600 miljoen. Wanneer dat tot een 
bevredigende oplossing leidt, dan is er veel bereikt. De overige discussies moeten vooral in en tussen 
provincies gevoerd worden. Wat haar betreft wordt die discussie ook in de provincie Utrecht gevoerd 
maar het college van GS heeft daar nog geen afspraken over gemaakt. Zij heeft de behoefte daarover 
eerst met het college te spreken alvorens daarover toezeggingen te doen. 
De heer Nugteren heeft daar begrip voor. Hij benadrukt dat het de commissie Lodders gaat om het 
versterken van het middenniveau, daar waar het de gebiedsregie betreft. In het rapport wordt ook niet 
ingegaan op handhaving van 12 provincies maar alleen op versterking van het middenniveau. IPO wil 
dat ten onrechte vertalen in 12 provincies. Dat is een conservatieve gedachte die er toe zal leiden dat 
het middenniveau niet versterkt zal worden. 
Mevrouw Dekker vindt het niet verstandig om de onderhandelingen over het bestuursakkoord nu te 
gaan verzwaren omdat daarmee de kans kleiner wordt dat er werkelijk een betekenisvol 
bestuursakkoord komt.  
 
De heer Van Kranenburg begrijpt dat de gedeputeerde pleit voor een gefaseerde aanpak. Dat mag niet 
wegnemen dat er tegelijkertijd bereidheid in de commissie bestaat, in ieder geval bij de ChristenUnie 
en bij GroenLinks, om over de provinciegrenzen verder na te denken. 
 
De heer Bos meent dat in dit rapport opzettelijk niet wordt ingegaan over grensoverschrijdende taken 
van provincies. Het IPO is een wat behoudende organisatie die de handen niet op elkaar krijgt voor 
een grootscheepse provinciale herindeling. Wanneer de provincie Utrecht dat wel wil, dan is het zaak 
dat die discussie ook wordt opgepakt. Hij is voorstander van dat debat maar in IPO-verband lijkt dat 
vooralsnog een heilloze weg. Hij is het met de gedeputeerde eens dat het debat daarmee nu niet belast 
moet worden.   
 
De heer Bisschop memoreert dat men de structuurdiscussie heeft laten rusten en zich eerst op de 
inhoud heeft gefocust. Ook hij raakt niet onder de indruk van de oproep om nu in Utrecht een 
structuurdiscussie te starten. Eerst moet men zich op inhoud focussen. 
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Gehoord de discussie, constateert de voorzitter dat het college van GS wat betreft de onderhandelingen 
wel door kan gaan, maar dat de commissie BEM van oordeel is dat discussie gevoerd moet worden 
over de onderwerpen die met name door de heren Nugteren en De Vries zijn ingebracht.  
Op verzoek van de heer Bisschop voegt de voorzitter eraan toe dat daaraan voorafgaand eerst de 
inhoudelijke kerntakendiscussie moet worden gevoerd. Pas daarna is het zinvol met een 
structuurdiscussie te starten.  
De heer Bos sluit zich bij de opvatting van de heer Bisschop aan.   
 
Mevrouw Dekker constateert dat de commissie in discussie wil gaan over de toekomst van de 
provincie. 
Voor wat betreft het sociale domein stelt de commissie Lodders dat zorg en welzijn de primaire taken 
van een gemeente zijn. GS zijn het daar geheel mee eens. De provincie kan op onderdelen een 
tweedelijnsfunctie vervullen. Wat haar betreft valt dat onder het begrip open huishouding. 
De VVD en de PvdA memoreerden dat het rijk ook kort op structurele middelen en dat dit aspect ook 
in de onderhandelingen moet worden meegenomen. Wanneer dat in PS het brede gevoelen is, dan zal 
dat in de reactie naar het IPO worden meegenomen. 
Zij heeft kennisgenomen van de inzichten van fracties over het belastinggebied van de provincie. Het 
is nu nog wat vroeg om daarover uitspraken te doen.  
 
11. Onttrekking uit de bedrijfsvoeringreserve in 2008 
De heer Kilic vraagt naar de onderbouwing van het bedrag van € 2,9 miljoen dat voor de 
bedrijfsvoeringsreserve wordt gereserveerd. 
Mevrouw Raven antwoordt dat dit bedrag is gebaseerd op de beleidsplannen van de nieuwe 
afdelingen. 
 
De voorzitter constateert dat de commissie BEM voorliggend voorstel als sterstuk aan PS zal 
aanbieden.  
 
12. Rapport Randstedelijke Rekenkamer “Analyse aansluiting Uitvoeringsprogramma-
begroting 2008” 
De heer Buiting doet mede namens andere fracties het volgende procedurevoorstel. De 
subcommissie van de Jaarrekening zal voorliggend rapport integraal onder de loep nemen en daar op 
een ander moment in deze commissie op terugkomen. 
Mevrouw Raven kan zich in dit voorstel vinden. Aldus wordt besloten. 
 
13. Dienstverlening accountantscontrole 2008-2011 
De heer Buiting licht toe dat er voor wat betreft de accountantscontrole 2008-2011 een 
aanbestedingsprocedure heeft plaatsgevonden. Een aantal gerenommeerde kantoren heeft gereageerd 
en volgens het normenstelsel is het vermelde kantoor als beste geselecteerd. Een en ander is volgens 
procedure verlopen. De subcommissie heeft in brede zin gereflecteerd over de normenkaders voor 
aanbestedingsprocedures. In een later stadium zal de commissie daar op terugkomen.  
 
Ook dit stuk zal als een sterstuk aan PS worden aangeboden.  
 
TER KENNISNEMING 
 
14. Jaarverslag Europese partnerschappen 2007 
 
15. Sluiting 
De voorzitter sluit vervolgens onder dankzegging de vergadering. 



2008BEM51 

30

VERTROUWELIJK DEEL 
De voorzitter constateert vervolgens dat de commissie BEM instemt met het vertrouwelijke verslag 
en overgaat tot vaststelling daarvan. 
De heer Nugteren ziet, lezende dit verslag, geen enkele aanleiding om dit verslag vertrouwelijk te 
houden. Hij stelt voor de vertrouwelijkheid van dit verslag op te heffen.  
 
De voorzitter zegt toe dat deze vraag aan de gedeputeerde zal worden voorgelegd.    


