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Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van  
30 juni 2008 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), mw. M.G. Dekker (gedeputeerde), 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), mw. A. Jonkers-Cornelisse (SP), ing. D. 
Kiliç (PvdA), C.J. van Kranenburg MA (ChristenUnie), J. van de Lagemaat (SGP), 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 (Mooi Utrecht), mr. J.J.J. Streefland, F.J. Vos 
(VVD), mw.drs. J.C.M. Versteeg (D66), drs. R.E. de Vries (D66)  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig:
dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
R.C. Robbertsen (cvdK), J. Binnekamp (gedeputeerde), dr. F.H. Barneveld Binkhuysen 
(VVD), dr. R. Bisschop (SGP) 
 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.    
 
2. Mededelingen 
Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Robbertsen, Binnekamp, Bisschop en 
Barneveld Binkhuysen.  
De voorzitter deelt mede dat de separaat toegezonden Statenbrief NOVA niet is geagendeerd; 
dit onderwerp zal rechtstreeks worden besproken in de extra PS-vergadering op 4 juli a.s. 
Op voorstel van spreker worden de agendapunten 5, Nota terugmelding eerste fase 
herindelingprocedure Valleigebied, en 6, Afhandeling moties Leusden en Renswoude n.a.v. 
PS-vergadering 18 februari 2008 samengevoegd behandeld.    
 
3. Verslag van 2 juni 2008 
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
4. Rondvraag 
De heer Van Kranenburg spreekt zijn waardering uit voor de brief van GS over de rol van 
religieuze- en maatschappelijke organisaties in het kader van rampenbestrijding.  
 
5. Nota terugmelding eerste fase herindelingprocedure Valleigebied 
6. Afhandeling moties Leusden en Renswoude n.a.v. PS-vergadering 18 februari 2009 
De voorzitter deelt mede dat er vier insprekers zijn, die hij in eerste instantie het woord geeft.  
 
De inbreng van de heer Schorer, burgemeester gemeente Renswoude, is als bijlage 1 bij het 
verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
 
De heer De Vries merkt op, dat D66 de brief van Renswoude en het rapport Versteden 
opmerkelijk acht. D66 vraagt zich af welk signaal hiermee nu vanuit Renswoude wordt 
afgegeven. De vraag is of Renswoude nog steeds zelfstandigheid voorstaat of dat Renswoude 
de herindeling onvermijdelijk acht maar in deze voorstaat dit in een breder kader te zien. Ook 
de in de gemeenteraad aangeboden motie biedt in deze geen duidelijkheid.   
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Mevrouw Bodewitz informeert of op de langere termijn wel een bestuurskrachtprobleem 
wordt verwacht in Renswoude.  
 
De heer Snyders acht het rapport Versteden opmerkelijk, omdat daarin wel wordt 
geconcludeerd dat er iets moet gebeuren. Herindeling staat Renswoude niet voor. Spreker kan 
zich voorstellen dat Renswoude als initiator gaat optreden voor een nieuw model waarin o.a. 
de eigenheid wordt behouden. Geïnformeerd wordt of Renswoude een nader, breder 
onderzoek bepleit waar de zelfstandigheid blijft gewaarborgd. 
 
Mevrouw Pennarts informeert of in Renswoude draagvlak is voor de varianten die in het 
rapport Versteden aan de orde komen. 
In het rapport wordt een variant met deelgemeente afgewezen, omdat daarvoor een alternatief 
is t.w. een kernenbeleid. Het kernenbeleid wordt vervolgens als volgt gedefinieerd:”waarbij 
aan Renswoude reële zeggenschap wordt gegeven met de bijbehorende middelen in 
combinatie met deconcentratie van organisatie, de backoffice en de frontoffice.” In het kader 
van de variant RSW plus Leusden wordt gesproken over kernenbeleid. Geïnformeerd wordt 
aan wat voor kernenbeleid daarbij wordt gedacht.  
 
Mevrouw Jonkers informeert waar zij de informatie, dat  de IPC ineens 5000 extra inwoners 
telt bij de RSW-variant, kan vinden.   
 
De heer Schorer zet uiteen dat Renswoude de indruk heeft, dat in PS een meerderheid is voor 
een herindeling van het Valleigebied. Daarvan uitgaande pleit Renswoude ervoor het dan 
goed te doen en breder te kijken dat RSW alleen. Op basis van het rapport Versteden is 
Renswoude van mening dat er betere varianten zijn dan RSW bijvoorbeeld RSW plus 
Leusden. Indien PS  de IPC verzoekt de duurzame varianten uit het rapport Versteden, w.o. de 
variant RSWplus Leusden, serieus te onderzoeken en de conclusie van dat onderzoek is dat 
RSW plus Leusden de beste variant is, zullen B&W van Renswoude de raad adviseren in te 
stemmen met die variant. Renswoude zal dan wel nadrukkelijk aandacht vragen voor het 
kernenbeleid van de nieuwe gemeente.  
In het rapport Versteden wordt gesteld, dat Renswoude op termijn niet zelfstandig kan 
blijven; Renswoude acht dit reëel. Wanneer dat moment aanbreekt, kan spreker niet aangeven. 
Dat moet blijken uit bestuurskrachtonderzoeken, die Renswoude periodiek zal verrichten.  
Spreker bevestigt dat het rapport Versteden enerzijds aangeeft dat er wat moet gebeuren en 
Renswoude anderzijds haar eigenheid wil behouden. In de nota Bestuurlijke Toekomst had 
Renswoude het idee geopperd van een grotere gemeente met deelgemeente. In het rapport 
Versteden wordt aangegeven dat daar geen draagvlak voor is, maar dat er alternatieven zijn in 
de vorm van een kernenbeleid. De gemeenteraad heeft aan het laatste bij de bespreking van 
het rapport Versteden nog geen aandacht besteed. Dat zal zeker nog gebeuren in het vervolg 
van de discussie, omdat uit het referendum is gebleken dat er een grote behoefte is aan een 
behoorlijke mate van zelfstandigheid van Renswoude. Renswoude hoopt dit toch op een of 
andere manier te bereiken in een nieuwe gemeente.  
De gemeente Renswoude weet niet of er draagvlak is onder de bevolking voor de varianten uit 
het rapport Versteden. 
Met betrekking tot het draagvlak in de gemeenteraad memoreert spreker dat de gemeenteraad, 
vanuit de realiteit dat in PS een meerderheid is voor een herindeling in dat gebied, de realiteit 
onder ogen ziet hetgeen ook blijkt uit de aangenomen motie. Renswoude acht draagvlak in de 
gemeenteraad echter niet voldoende; zij wil zeker het draagvlak onder de bevolking peilen als 
dat aan de orde komt. Renswoude heeft begrepen dat het herindelingsontwerp in september 
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tegemoet kan worden gezien; op dat moment zal gelegenheid zijn voor inspraak door de 
bevolking. Dan zal moeten blijken hoe dat draagvlak eruit ziet. 
Met betrekking tot de 5000 extra inwoners doelt spreker op de laatste alinea op blz. 13 van de 
nota van de IPC (Door de samenvoeging van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg 
ontstaat er een beter regionaal evenwicht: RSW-gemeente (30.000 inwoners)…). 
 
De inbreng van de heer Van Bergen, burgemeester van Woudenberg, is als bijlage 2 bij het 
verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  
 
Mevrouw Bodewitz memoreert dat aangegeven wordt, dat reeds 35 – 40 jaar lang een 
discussie wordt gevoer over herindeling. Geïnformeerd wordt of toen al een bepaalde angst 
bestond dat in de toekomst problemen zouden ontstaan met de bestuurskracht. Voorts 
informeert spreekster op welke termijn Woudenberg problemen verwacht met bestuurskracht.  
 
De heer Snyders memoreert dat PS op 19 mei jl. een uitvoerige discussie hebben gevoerd over 
de herindeling in het Vecht- en Plassengebied, met name over Breukelen en Loenen. In dat 
kader werden 23.000 inwoners echt te weinig geacht om samen te gaan; het moesten 60.000 
inwoners worden. In het onderhavige geval gaat het om 25.000 inwoners  met mogelijk 5000 
extra. Geïnformeerd wordt naar de vrees of dit niet een opstapje is naar weer nieuwe 
structuren in de toekomst. De vraag is of Woudenberg verwacht dat dit het eindstation is.   
 
Mevrouw Jonkers begrijpt uit het rapport Versteden dat de gemeenten Scherpenzeel en 
Woudenberg niet hebben meegewerkt aan het opstellen van het rapport; zij hebben de 
afspraken afgezegd. Geïnformeerd wordt naar de reden. De burgemeester van Woudenberg 
spreekt in zijn betoog een aantal keren over het respecteren van Renswoude. Geïnformeerd 
wordt hoe hij het respecteren van de wensen van Renswoude denkt te combineren met de 
uitslag van het referendum in Renswoude.  
 
De heer Van Bergen bevestigt dat reeds lang wordt gediscussieerd over herindeling in dit 
gebied. Dat gebeurde echter tot nu toe altijd op initiatief van buitenaf. Het thans voorliggende 
voorstel komt voort vanuit een behoefte van de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel. De 
herindeling is niet nodig op grond van de bestuurskracht. Op basis van het uitgangspunt: 
regeren is vooruitzien hebben Woudenberg en Scherpenzeel besloten zelf een visie te 
ontwikkelen op de gewenste bestuurskracht van het gebied in de toekomst en op basis daarvan 
een duurzame variant ontwikkeld. Dat heeft geleid tot het verzoek bij de provincies voor de 
RSW-gemeente. Er bestaat geen angst voor de bestuurskracht in de toekomst. Woudenberg en 
Scherpenzeel willen voorbereid zijn op nieuwe taken en ontwikkelingen en ook zelf 
ontwikkelingen oppakken in het gebied. De Vallei is wat dat betreft een enorme interessante 
uitdaging, gelet op de ontwikkelingen in de landbouw, het landelijk gebied, de recreatie en het 
toerisme. Er is nog een aantal klussen met elkaar te klaren. Het is in de visie van spreker 
logisch dat drie gelijkwaardige gemeenten daar gezamenlijk de schouders onder zetten.  
In het geval van RSW is sprake van 25.000 – 30.000 inwoners en op de langere termijn 
wellicht nog meer. Qua schaal acht spreker dit inwoneraantal niet te klein. Woudenberg 
hanteert het inwonertal echter niet als uitgangspunt. Een inwonertal in een stedelijk gebied is 
namelijk van een volstrekt andere orde dan een inwonertal in een landelijk gebied zoals de 
Vallei. Qua schaal is RSW straks gelijkwaardig aan een aantal omliggende gemeenten zoals 
Leusden, Barneveld maar ook Eemlandse gemeenten waarmee een samenwerking wordt 
voorgestaan.  
Woudenberg is niet ingegaan op de uitnodiging voor een gesprek met de commissie 
Versteden omdat de opdracht aan de commissie Versteden luidde, dat sprake moest zijn van 
varianten van tenminste 50.000 inwoners. Daarmee stond de RSW-variant buitenspel en heeft 
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Woudenberg de conclusie getrokken dat het rapport Versteden voor de lopende Arhi-
procedure RSW geen enkele bijdrage meer kon leveren.  
Met betrekking tot het respecteren van de wensen van Renswoude memoreert spreker dat 
sprake is van drie gelijkwaardige gemeenten. Op het moment dat de besluitvorming helder is 
wil Woudenberg samen met Renswoude en Scherpenzeel vanuit gelijkwaardigheid bouwen 
aan een toekomstige stevige gemeente waar veel aandacht is voor de nabijheid tussen bestuur 
en burgers. 
Met betrekking tot het kernenbeleid is gekeken naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Daar 
heeft men wethouders op de kernen gezet; Overberg is het voorbeeld waar dat toe heeft geleid 
voor wat betreft de relatie van die inwoners met de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Zo moet 
men in een gemeente willen werken. De raad zal zodanig moeten worden ingericht dat de 
mensen vanuit de oorspronkelijke kernen goed kunnen worden bediend. Wat Woudenberg 
betreft gaat het zo gebeuren. Er gaat in de democratie niks boven de nabijheid tussen bestuur 
en burger.  
 
De heer Naafs, burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug, geeft aan dat de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug slechts geclausuleerd betrokken was bij de herindelingsprocedure. 
Spreker hecht eraan op te merken dat het overleg met de IPC maar ook met de ambtelijke 
organisatie van de provincie op een goede, correcte en transparante wijze is verlopen. De 
Utrechtse Heuvelrug had weinig tijd om de volksraadpleging handen en voeten te geven. 
Toch is het gelukt. De Utrechtse Heuvelrug is blij met de conclusie op blz. 19 van de nota IPC 
dat de volksraadpleging op een zorgvuldige, verantwoorde maar ook op een representatieve 
wijze is uitgevoerd en dat de conclusie is dat de uitkomst wordt gerespecteerd en geen 
grenscorrectie van Overberg wordt voorgesteld. Overberg blijft bij Utrechtse Heuvelrug. 
Daaronder staat vervolgens nog een passage over grenscorrecties op perceelniveau. Dat 
huiswerk moet nog worden gemaakt met de deelnemende gemeenten. De Utrechtse 
Heuvelrug zal daarover ook volgens afspraak op tijd terugrapporteren. 
Samenvattend is de Utrechtse Heuvelrug verheugd over de conclusie ten aanzien van 
Overberg en de wijze waarop de gemeente met de provincie in dit dossier heeft kunnen 
samenwerken.  
 
De inbreng van de heer De Vet, burgemeester van Leusden, is als bijlage 3 bij het verslag 
gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  
 
De heer De Vries merkt op dat het wellicht voor Leusden pleit dat zij zelf een 
bestuurskrachtmeting willen uitvoeren. Enerzijds kan men zich daarbij afvragen hoe veel 
zelfvertrouwen Leusden in het eigen functioneren heeft; anderzijds vraagt spreker zich af of 
Leusden hiermee nu wel de juiste strategie kiest. D66 kan zich voorstellen dat Leusden de 
provincie verzoekt de Arhi-procedure op te schorten tot aan het moment dat Leusden het 
resultaat van haar bestuurskrachtmeting in het proces in kan brengen (1 december a.s).  
 
De heer Snyders merkt op dat de situatie van Leusden mogelijk vergelijkbaar is met die van 
Maarssen en wellicht het principe van het gelijkheidsbeginsel opgaat. Spreker informeert in 
hoeverre Leusden haar situatie vergelijkbaar acht met die van Maarsen en of Leusden hierover 
mogelijk in contact treedt met Maarssen.   
 
De heer De Vet zet uiteen dat Leusden de bestuurskrachtmeting doet vanuit kracht en 
zelfvertrouwen. Leusden doet de bestuurskrachtmeting niet vanuit de gedachte van de ligging 
naast Amersfoort dan wel de RSW-variant. Leusden wil kijken hoe krachtig zij zelf is. Dit kan 
vanuit een defensieve- dan wel een offensieve situatie worden gedaan. De raad heeft daarover 
indringend gesproken en aangegeven de toekomst te willen pakken; bij die toekomst hoort dat 
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de gemeente daarin zelf de regie houdt. Met de gedeputeerde is afgesproken de 
bestuurskrachtmeting te doen volgens de criteria van de provincie, zodat het resultaat straks 
voor de Staten goed vergelijkbaar is. 
Het is niet aan Leusden de Arhi-procedure op te schorten. Leusden kan dit PS wel in 
overweging geven. Spreker hecht eraan erop te wijzen dat in het geval in de vervolgprocedure 
onvoldoende sprake is van aansluiting bij het denken van Leusden, Leusden altijd nog de 
mogelijkheid heeft bij de provincie een eigen verzoek tot een Arhi-procedure in te dienen. De 
raad heeft ten aanzien van het vorenstaande al een formeel besluit genomen. Dit is niet 
bedoeld als dreigement, maar als borg van zorgvuldigheid. Op het moment dat de 
Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken twee Arhi-verzoeken uit hetzelfde gebied krijgt, zal 
zij zich daarover buigen en uitspreken. Leusden acht het veel krachtiger indien de provincie 
daar zelf uitkomt en de samenhang wordt gezocht. Spreker heeft tot nu toe de indruk dat de 
provincie de inzet heeft dat zorgvuldig te bekijken. 
Het pleidooi van spreker hedenavond spitst zich met name toe op het borgen van de 
procedures, zodat de uitkomst van de bestuurskrachtmeting van Leusden en een eventuele 
gedegen onderbouwing over de samenhang mede in relatie tot de RSW-variant straks in de 
overwegingen wordt betrokken.   
Op grond van de ervaringen ter zake van andere herindelingen heeft Leusden steeds getracht 
vanuit een positieve invalshoek te kijken naar de RSW-variant. Leusden probeert eerdere 
herindelingen zo breed mogelijk te analyseren, omdat het takenpakket vanuit Den Haag voor 
iedere gemeente identiek is. Op grond van het vorenstaande bevreemdt het Leusden dat in het 
ene geval het inwonertal het dubbele zou moeten zijn en in het andere geval men met de helft 
tevreden is.  
 
De voorzitter bedankt de insprekers voor hun inbreng en gaat over tot de behandeling van de 
voorliggende stukken in de commissie.   
 
Mevrouw Jonkers plaatst namens de SP de volgende vragen en opmerkingen. 
N.a.v. de ontvangen inspraakreactie 
- De gemeente Renswoude vraagt zich af of de inspraak nog wel zin heeft, omdat in de 

nota van de IPC heel duidelijk wordt ingezet op de RSW-variant. Verzocht wordt om 
een reactie van GS 

- De gemeente Renswoude zegt dat uit het rapport Versteden blijkt dat meerderen van 
mening zijn dat de RSW-variant op zichzelf niet heel duurzaam is. Verzocht wordt om 
een reactie van GS. 

- Ten aanzien van de 5000 extra inwoners verwees de burgemeester van Renswoude 
naar blz. 13. De SP is echter ook gewezen op blz. 7 waar de connectie wordt gemaakt 
met de mogelijkheid meer huizen te bouwen. Dat roept de vraag op of Renswoude een 
herindeling wordt opgelegd om meer huizen te kunnen bouwen. Verzocht wordt om 
een toelichting.  

- De SP informeert of GS bereid zijn de uitkomst van de bestuurskrachtmeting in 
Leusden in het vervolg te betrekken. 

N.a.v. het rapport Versteden 
- Geïnformeerd wordt waarom de provincie Utrecht niet heeft meegewerkt aan het 

rapport; de afspraak is eenzijdig afgezegd. Geïnformeerd wordt hoe dit is te rijmen  
met de zorgvuldige procedure die de provincie zegt te volgen.  

- Verzocht wordt om een reactie ten aanzien van de uitkomsten van het rapport. 
N.a.v. de door de gemeenteraad van Renswoude aangenomen motie 
- Gevraagd wordt de Arhi op te schorten. Verzocht wordt om een reactie. 
N.a.v. de brief van de gemeente Renswoude d.d. 24 juni 2008 
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- In de brief worden de Staten geattendeerd op een tekst in het Collegeprogramma van 
GS. Daarin wordt gesteld dat een gemeentelijke herindeling aan de orde zou kunnen 
zijn wanneer er gebrek aan kwaliteit is in het gemeentelijk functioneren en 
investeringen en samenwerkingen geen duurzame oplossing bieden. Gelet op het feit 
dat in dit geval geen sprake is van een gebrek aan kwaliteit wordt verzocht  om een 
reactie.  

N.a.v. de nota van de IPC 
- De reactie van de SP-fractie is: triest. Het lijkt erop dat weer met oogkleppen op wordt 

‘voortgedenderd’. De opties van samenwerking worden van tafel geveegd. De SP 
vraagt zich af waarom BEL wel de kans krijgen met samenwerking een alternatief 
voor herindeling te zoeken en dit Renswoude niet wordt gegund. 

De SP concludeert nog steeds dat er geen noodzaak en aanleiding is voor deze Arhi. De SP is 
dan ook tegen het voortzetten van deze procedure.  
 
Mevrouw Pennarts plaatst namens GroenLinks de volgende vragen en opmerkingen. 
N.a.v. het onderzoek een duurzame toekomst voor Renswoude 
GroenLinks heeft waardering en begrip voor de poging van Renswoude om de problematiek  
van zoveel mogelijk kanten te bekijken. Zij plaatst daarbij wel de kanttekening dat in het 
rapport ook een aantal niet realistische opties wordt besproken waarvan zij zich afvraagt of 
daarvoor in de regio draagvlak is. Volgens GroenLinks is dat niet het geval voor een aantal 
van de genoemde opties. Voorts is de vraag wat de bevolking van Renswoude daarvan vindt. 
Spreekster heeft van de burgemeester begrepen dat daarnaar nog nader onderzoek komt als de 
mogelijkheid zich voordoet. 
N.a.v. de nota van de IPC 
De IPC heeft voor GroenLinks voldoende inspanning geleverd om de eerste fase van de 
herindelingsprocedure te doorlopen. Op enkele zaken wil GroenLinks ingaan. 
- Er wordt steeds gesproken over de inwonersaantallen. Op verschillende momenten is 

de vraag of 30.000 inwoners wel voldoende is in deze nieuw in te delen gemeente. De 
vraag is waarom dat niet het geval zou zijn. Leusden heeft immers 30.000 inwoners, 
Nijkerk 40.000, Barneveld 50.000. GroenLinks ziet geen aanleiding te moeten 
concluderen, dat het met 30.000 niet zou lukken in een gemeente RSW. Overigens is 
30.000 inwoners voor een plattelandsgemeente toch een substantieel aantal. 

- GroenLinks onderschrijft de conclusie in het rapport dat de RSW-gemeente heel veel 
te bieden heeft van wat Renswoude belangrijk vindt voor haar inwoners. Renswoude 
draagt in haar visie ook de verantwoordelijkheid voor het Valleigebied om dat in zijn 
samenhang te besturen.  

- GroenLinks is geen voorstander van de Ten Boer variant. Het wordt een niet duurzame 
variant geacht. Veenendaal en Barneveld hebben aangegeven in principe wel te willen. 
De vraag is echter of de motieven van Veenendaal en Barneveld wel dezelfde zijn als 
die van Renswoude om met deze constructie door te gaan. 

- Ook de bestuursvorm met deelgemeente wijst GroenLinks af. Het wordt een niet 
realistische optie geacht. Ook Renswoude trekt overigens in haar rapport de conclusie 
dat deelgemeente geen haalbare kaart is. Echter, wat Renswoude onder kernenbeleid 
verstaat benadert wel in vrij verre mate de omschrijving van een deelgemeente. 
Spreekster verwijst in deze naar pagina 16 en 23 van het rapport. 

- GroenLinks kan zich voorstellen dat Leusden, nu de VIP-samenwerking is beëindigd, 
om zich heen kijkt en ook de druk van Amersfoort wordt gevoeld. GroenLinks heeft 
de indruk dat Leusden een trein voorbij ziet komen en daarop wil springen. 
GroenLinks vraagt zich echter af of dit voor Leusden wel de juiste trein is. Het is in de 
visie van GroenLinks in ieder geval niet de juiste trein voor het Valleigebeid. Twee 
gemeenten zijn niet geïnteresseerd in deze samenwerking. De stad wordt het landelijk 
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gebied ingebracht, hetgeen niet wenselijk wordt geacht. Liever ziet GroenLinks een 
goede gemeentelijke samenwerking tussen de nieuwe RSW-gemeente en de gemeente 
Leusden. GroenLinks vindt ook dat de provincie daaraan, als daaraan behoefte is, haar 
ondersteuning zal moeten bieden. 

- Ten aanzien van de conclusies merkt spreekster op dat GroenLinks kan instemmen 
met het door de IPC voorgelegde rapport. Dat zal hedenavond ook het geval zijn bij de 
collega-fractie in de Gelderse Staten.  

 
De heer Van Kranenburg stelt vast dat het proces thans halverwege is. De ChristenUnie ziet 
de informatie, die haar in de loop van het verdere proces nog zal bereiken, met belangstelling 
tegemoet. Het rapport dat thans voorligt is evenwichtig en overwogen; het wekt vertrouwen 
voor het vervolg van het proces.  
Wat de ChristenUnie betreft zijn niet zozeer de getallen maatgevend als wel de identiteit van 
de nieuw te vormen gemeente. Uit het stuk blijkt duidelijk dat uit de gemeenten Renswoude, 
Scherpenzeel en Woudenberg een gemeente zal ontstaan met een plattelandskarakter en 
eenduidige identiteit. De identiteit zou in de visie van de ChristenUnie in het gedrang komen 
bij een verdergaande samenwerking met Veenendaal, Barneveld of Leusden. 
Op blz. 7 staat onder ‘Burger en Bestuur’, dat aangetoond is dat de vorming van een grotere 
gemeente de betrokkenheid tussen het bestuur en de burger niet altijd ten goede komt. Als 
inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is het spreker duidelijk geworden dat het 
tegenovergestelde, namelijk dat een grotere gemeente uitstekend in staat is de betrokkenheid 
van de burger te organiseren, ook is aangetoond. Daar moet wel wat voor worden gedaan.  
Het model Ten Boer is – dat wordt ook in het rapport Versteden aangegeven – een opstap naar 
een fusie. De ChristenUnie staat op het standpunt dat dit dan beter willens en wetens kan 
worden gedaan en in regie. De ChristenUnie is niet enthousiast over de bestuursvorm 
deelgemeente.  
Samenvattend moge duidelijk zijn in welke richting de ChristenUnie op basis van de huidige 
informatie denkt. Zoals gezegd is er echter nog een proces te gaan en de ChristenUnie is 
benieuwd wat voor informatie haar nog zal bereiken op weg naar de besluitvorming in 
december. 
 
De heer Vos hecht er in de eerste plaats aan de vier insprekers om verschillende redenen te 
feliciteren. Hij feliciteert de heer De Vet met zijn benoeming bij de VNG; de heer Schorer 
met het feit dat Renswoude thans aangeeft een fusie te willen overwegen, terwijl tot nu toe 
alleen de optie van zelfstandig blijven bespreekbaar was; de heer Naafs met de uitslag van het 
referendum Overberg. In het kader van de discussie rond de herindeling in het Vecht- en 
Plassengebied is nadrukkelijk gesproken over het kernenbeleid. Daarbij stond de Utrechtse 
Heuvelrug model voor de beoogde manier van werken; de heer Van Bergen met zijn pleidooi 
en het feit dat zijn ‘mobiliteit’ sinds januari jl. aanzienlijk is verbeterd. 
Op 28 januari jl. is de start van de Arhi-procedure in de Staten behandeld. Daarbij is 
afgesproken dat een tussenfase in de procedure zou worden ingelast middels een 
terugkoppeling naar de commissie. De terugkoppeling van de IPC ligt thans voor. 
De VVD is van mening dat sprake is van een evenwichtig voorstel; met de daarin aangegeven 
richting kan zij instemmen. Dit geldt eveneens voor de VVD-fractie in de Staten van 
Gelderland. Het verheugt de VVD dat dit onderwerp tegelijkertijd wordt behandeld in de 
Statencommissie van Gelderland en Utrecht. Dat is een goede manier van werken en duidt op 
de goede afspraken die binnen de IPC zijn gemaakt.  
De VVD acht het zelfstandig blijven van de drie betrokken gemeenten geen reële optie. De 
VVD heeft dit bij de start van het proces gemotiveerd; thans wordt derhalve volstaan met de 
aanduiding.  
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In januari heeft de VVD aangegeven dat de positie van Leusden vroeg om betrokken te 
worden bij dit proces. De IPC heeft overleg gevoerd met Leusden, waarvoor de burgemeester 
ook zijn waardering heeft uitgesproken. Deze werkwijze verheugt de VVD, evenals de 
conclusies die uit het overleg zijn getrokken.   
Duidelijk is dat de Ten Boer variant waarbij Veenendaal dan wel Barneveld een rol speelt 
geen reële opties zijn; dat geldt in feite ook voor de Ten Boer variant waarin Leusden een rol 
zou spelen. 
Resteert de optie van één grote Valleigemeente. Uit de stukken blijkt dat voor een grote 
Valleigemeente geen draagvlak is te vinden. Dit dient derhalve ook als geen reële optie te 
worden beschouwd.  
De VVD is verheugd over de uitkomst van de volksraadpleging in Overberg en de conclusie 
dat Overberg in de vervolgprocedure geen rol meer zal spelen. De uitkomsten van het overleg 
met betrekking tot mogelijk een aantal kleine grenscorrecties wacht de VVD af.  
Met deze terugkoppeling wordt geen onomkeerbaar proces ingezet. Het is slechts een richting. 
De VVD kan zich hierin vinden. De definitieve besluitvorming is in april 2009 aan de orde. 
De commissie BEM heeft hoorzittingen in het gebied gepland in februari/maart 2009. De 
evaring met de hoorzittingen in het Vecht- en Plassengebied hebben geleerd dat de daar naar 
voren gebrachte informatie inzicht heeft gegeven en de VVD heeft geholpen bij de 
uiteindelijke besluitvorming. 
 
De heer Van de Lagemaat constateert namens de SGP dat de IPC correct en voortvarend 
tewerk is gegaan. Hij plaatst vervolgens de volgende vragen en opmerkingen.  
Overberg 
Enkele jaren geleden verzette deze kern zich tegen opname in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Zelfs in de Tweede Kamer is daarover destijds gesproken. In de Tweede Kamer is 
toen afgesproken dat de kwestie Overberg te zijner tijd bij een eventuele herindeling in het 
Valleigebied wederom aan de orde zou komen. De SGP heeft geconstateerd dat de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug enorm veel heeft geïnvesteerd in de kern Overberg. De gemeente 
Utrechtse Heuvelrug heeft de kern Overberg in samenwerking met de IPC in de gelegenheid 
gesteld zich uit te spreken over mogelijke aansluiting bij een eventueel te vormen RSW-
gemeente. De inwoners hebben zich op 28 mei jl. via een volksraadpleging uitgesproken; een 
grote meerderheid heeft aangegeven bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug te willen blijven. 
En dat slechts na enkele jaren; het kan verkeren. De SGP respecteer die wens en feliciteert de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug daarmee. 
Renswoude 
De gemeente Renswoude heeft onderzoek laten verrichten naar een duurzame toekomst voor 
Renswoude. Daarbij is kort samengevat onderzoek gedaan naar: 

1. samenwerking gemeenten model Ten Boer 
2. deelgemeente 
3. een grote Valleigemeente 

Volgens dit, in opdracht van de gemeente Renswoude opgestelde, rapport (blz. 5) leidt het 
model Ten Boer op termijn onherroepelijk tot fusie. Deze conclusie is voor de SGP van groot 
belang, omdat daarmee feitelijk de vraag voor komt te liggen wat bestuurlijk gezien het meest 
wenselijk perspectief is voor Renswoude: of op korte termijn deel uitmaken van RSW of op 
langere termijn deel uitmaken van een vergrote gemeente en zeer waarschijnlijk zal dat dan 
Veenendaal zijn. De SGP merkt op dat Veenendaal, hoewel dit een Valleigemeente is, deel 
uitmaakt van de WERV-gemeenten en Renswoude deel uitmaakt van de Valleigemeenten. 
Ook geeft het rapport op dezelfde bladzijde aan dat aan vorming van deelgemeente in het 
kader van gemeentelijke herindeling uit bestuurlijk en juridisch oogpunt nogal wat haken en 
ogen zitten, terwijl daar naar verwachting bij de betrokken gemeenten niet op medewerking 
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zal kunnen worden gerekend. Daarom adviseren de opstellers van het rapport de gemeente 
Renswoude deze optie te laten vallen. De SGP neemt dit advies over. 
Indien het tot een herindeling in het Vallegebied moet komen adviseren de opstellers van het 
rapport de gemeente Renswoude (blz. 5) in te zetten op een goed kernenbeleid in een nieuwe, 
grotere, gemeente.  
Woudenberg en Scherpenzeel 
De gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel hebben gezamenlijk een profielschets opgesteld. 
Daarbij is gebruik gemaakt van de Toekomstvisie van Renswoude. De meerwaarde van een 
nieuwe RSW-gemeente geven Woudenberg en Scherpenzeel als volgt weer: ”De RSW is een 
structurele, bestuurlijke oplossing voor een groen Valleigebied. Met de RSW wordt het 
landelijk karakter het beste behouden en optimale afstemming voor het ruimtegebruik 
geboden. De identiteit van gemeenten blijft behouden en sluit goed op elkaar aan. De sociale 
samenhang is geborgd in één bestuurlijke hand en is daardoor beter in staat om een 
evenwichtige ontwikkeling van het Valleigebied te bevorderen. Samen in overleg met 
provincies en randgemeenten. Er ontstaat een robuuste gemeente met een perspectief van ca. 
30.000 – 35.000 inwoners. Deze gemeente heeft autonome slagkracht en is een sterke 
gesprekspartner voor regionale opgaven en voor de buurgemeenten. Het is een financieel 
gezonde gemeente met een goed toekomstperspectief.”  
Dit alles heeft de SGP op zich laten inwerken. Daarbij heeft ze eveneens de conclusies van de 
IPC betrokken. De conclusies van de IPC luiden als volgt:”Wij stellen vast dat de RSW-
gemeente het profiel van een plattelandsgemeente heeft in het hart van de Vallei met een 
eenduidige identiteit van de drie dorpen. Er ontstaat een robuuste en duurzame gemeente. 
Deze gemeente heeft een goede financiële startpositie en vormt een gelijkvormige partner 
voor de buurgemeenten, voor regionale samenwerkingvraagstukken nu en in de toekomst.” 
Eveneens constateert deze commissie dat de RSW-gemeente voldoet aan de 
beoordelingscriteria van het beleidskader gemeentelijke herindeling van het Rijk. Niet 
onbelangrijk. De volgende conclusie van de IPC is, dat Renswoude een Valleigemeente is dat 
in het hart van de Vallei ligt.  
Motie Renswoude aangenomen in de gemeenteraadsvergadering van 24 juni jl. 
De SGP heeft begrip voor de teleurstelling van de gemeente Renswoude, maar is van mening 
dat aan haar oproep gedaan aan de commissie in de Staten van Gelderland en Utrecht en dit in 
vier punten verwoord geen gehoor moet worden gegeven. De SGP stemt dan ook in met het 
voorstel van de IPC (blz. 26) de Arhi-procedure, gericht op het duurzaam versterken van de 
bestuurskracht van de gemeenten in het Valleigebied, te vervolgen. 
De SGP is van mening dat de moties adequaat zijn afgehandeld.  
 
Mevrouw Bodewitz hecht er in de eerste plaats aan op te merken dat de PvdD de wijze 
waarop Scherpenzeel en Woudenberg zich tegenover Renswoude hebben opgesteld niet ‘chic’ 
acht. Een herindeling zonder Renswoude zou niet eens bespreekbaar zijn. Daarmee wordt in 
de visie van de PvdD aan Renswoude een fusie opgelegd.  
De PvdD heeft moeite met de vermelding in de IPC-nota dat er draagvlak zou zijn voor de 
RSW-variant. De bevolking van Renswoude heeft zich heel duidelijk uitgesproken tegen 
herindeling. Voor de PvdD blijft dat ook het belangrijkste punt. Zolang er geen directe 
noodzaak is tot herindeling, stemt de PvdD niet in met een herindelingsvoorstel waarvoor 
geen draagvlak is. De PvdD wacht af hoe de inspraak zal verlopen; zij maakt zich daarover 
wel ernstige zorgen.   
De gemeente Leusden heeft duidelijk aangegeven dat zij meer bij de Arhi-procedure wil 
worden betrokken. Geïnformeerd wordt of GS bereid zijn de Arhi-procedure op te schorten 
tot Leusden het onderzoek naar de bestuurskracht heeft afgerond.   
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Vanuit verschillende hoeken is aangegeven, dat men zich zorgen maakt over de duurzaamheid 
van de nu voorliggende herindelingsvariant. Geïnformeerd wordt hoe GS hier tegenaan 
kijken.  
 
De heer De Vries complimenteert de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de wijze waarop zij 
samen met de IPC de volksraadpleging Overberg heeft georganiseerd. Van tevoren is 
aangegeven dat de uitslag zou worden gerespecteerd. De wijze waarop een en ander is  
verlopen schept helderheid, ook ten aanzien van de conclusie in de nota van de IPC, die D66 
onderschrijft.   
Ook ten aanzien van Scherpenzeel en Woudenberg is het standpunt helder. Zij onderschrijven 
de conclusies van de nota en zien dat ook als ondersteuning van hun pleidooi voor een fusie.  
Het verheugt D66 dat Renswoude zich bewust is geworden van het feit dat zij zich met het 
vasthouden aan de zelfstandigheid buiten spel zet in de discussie.  
De constatering van de IPC dat Leusden zich te laat heeft gerealiseerd dat het proces gaande 
is onderschrijft D66 niet. In dit proces moet in de visie van D66 worden gekeken naar de 
meest optimale oplossing voor het Valleigebied. Het feit dat een gemeente daarbij naar 
zichzelf wil kijken en daarbij haar eigen functioneren tegen het licht wil houden via een 
bestuurskrachtmeting is in de visie van D66 alleen maar te waarderen; PS moeten dat ook 
serieus nemen. In die zin zal D66 de handreiking van de burgemeester ook oppakken en 
ervoor zorgen dat bij de afweging in december zeker gebruik zal worden gemaakt van de 
informatie vanuit Leusden.  
Met betrekking tot de nota van de IPC kan D66 zich niet aan de indruk onttrekken dat er bij 
de IPC een zekere vooringenomenheid is ontstaan dat altijd gericht is geweest op de RSW-
variant. Er wordt wel aangegeven dat ook de Ten Boer variant tegen het licht is gehouden en 
gekeken is naar een wat bredere variant. De conclusie met betrekking tot de Ten Boer variant 
kan D66 onderschrijven. Eerder heeft D66 reeds aangegeven dat de variant onderzocht mocht 
worden maar dat D66 er weinig vertrouwen in had dat die variant daadwerkelijk de oplossing 
zou kunnen zijn voor de problematiek in het Valleigebied.  
Ten aanzien van het onderzoek naar de grotere Valleigemeente is de IPC in de visie van D66 
te kort door de bocht gegaan. Er is alleen gekeken naar de ‘super’ grote Valleigemeente, 
terwijl D66 daarbij denkt aan RSW plus Leusden. Laatstgenoemde variant zou het 
onderzoeken waard zijn geweest. D66 vindt dit een gemiste kans.   
Samenvattend n.a.v. de conclusies van de IPC op blz. 26: 
Conclusie 1: 
D66 plaatst een kanttekening bij de manier waarop thans wordt gesteld dat de RSW-gemeente 
een hele duidelijke identiteit heeft en als zodanig ook niet met Leusden zou kunnen worden 
verbonden. Leusden beschikt weliswaar over een stedelijke kern; anderzijds heeft Leusden 
ook een heel groot plattelandsgebied dat een duidelijke verbinding heeft met de RSW-
gemeente en het gebied dat daarbij hoort. Dat argument gaat in de visie van D66 derhalve niet 
geheel op.  
Ook bij het draagvlak voor de RSW-variant kan een kanttekening worden geplaatst. Aan de 
ene kant is het zo dat Woudenberg en Scherpenzeel voorstander zijn van de RSW-variant; 
anderzijds zijn er omringende gemeenten, om hun mening gevraagd vanwege de 
geclausuleerde opties die zij hadden, die vraagtekens plaatsen bij de duurzaamheid en de 
robuustheid van een RSW-gemeente. D66 is van mening dat die kanttekeningen ook zwaar 
mee moeten wegen in het uiteindelijke oordeel over een dergelijke variant.  
Conclusie 2: 
Ten aanzien van Overberg merkt spreker op dat de uitkomst van de volksraadpleging aantoont 
dat een agrarische kern ook bij een andersoortige, wat meer verstedelijkte, gemeente zou 
kunnen horen. Dat zou ook voor Leusden gelden.  
Voor het overige respecteert D66 de uitkomst van de volksraadpleging.  
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Conclusie 3: 
De conclusie van de IPC met betrekking tot de Ten Boer variant vindt spreker ongelukkig 
geformuleerd. Scherpenzeel en Woudenberg hebben volgens D66 feitelijk aangegeven waar 
het op neerkomt: ”Het model Ten Boer is volgens Scherpenzeel en Woudenberg uiteindelijk 
een opstap naar een fusie. In dat geval is het beter om maar direct een stap naar herindeling te 
maken, zoals zij oordelen.” Wat D66 betreft zou het pleidooi van Leusden daarbij ook een rol 
moeten gaan spelen.  
Conclusie 4: 
Spreker memoreert dat D66 betreurt dat bij het onderzoek naar een grote Valleigemeente is 
verzuimd te kijken naar de variant RSW plus Leusden.  
Op grond van het vorenstaande plaatst D66 grote vraagtekens bij de voortgang van de thans 
voorgestelde procedure.  
 
De heer Snyders memoreert het uitgangspunt van Mooi Utrecht: ”Mooi, met hart en met 
inbreng van een ieder.” De processen moeten zodanig vorm worden gegeven, dat tot iets 
wordt gekomen dat in de toekomst door een ieder wordt gedragen. Mooi Utrecht wil samen 
maatwerk en een discussie over nut en noodzaak. Mede naar aanleiding van de discussie in 
het kader van de herindeling in het Vecht- en Plassengebied heeft spreker het gevoel dat iets 
van bovenaf aan de provincie wordt opgelegd. In het verleden werden vanuit de Regering 
stadsregio’s bepleit. Dit is niet van de grond gekomen. Nu is sprake van decentralisatie, 
waarbij schaalvergroting van bestuurlijke structuren wordt bepleit. Mooi Utrecht kan zich niet 
aan de indruk onttrekken dat thans via een omweg de gedachte van stadsregio’s wordt 
doorgezet door dorpen met elkaar grotere structuren te laten vormen. Mooi Utrecht staat op 
het standpunt dat dit niet moet gebeuren, als de noodzaak ontbreekt. Juist de kleinschaligheid 
van dorpen met hun kleine gemeenschap zijn beeldbepalend voor Nederland. 
Het scheppen van structuren moeten de gevolgen zijn van doelen. In de visie van Mooi 
Utrecht zullen eerst die doelen zichtbaar moeten worden gemaakt. 
Mooi Utrecht bepleit een landschappelijke regio in die gebieden waar het noodzakelijk is. De 
taakstelling dient goed te worden geformuleerd. Mooi Utrecht staat voorts op het standpunt 
dat het initiërend moet zijn van onderop. Mooit Utrecht onderschrijft de motie van 
Renswoude. De provincie Utrecht moet naar haar kwaliteit kijken en van daaruit structuren 
bouwen. Geïnformeerd wordt hoe GS de geluiden van onderop vorm denken te gaan geven.  
Het bevreemdt Mooi Utrecht dat in het kader van het Vecht- en Plassengebied 25.000 
inwoners te weinig werd geacht en dit aantal in het onderhavige geval voldoende is. Verzocht 
wordt die rechtsongelijkheid toe te lichten.  
Ten aanzien van het tempo merkt spreker op dat er geen noodzaak is tot herindeling en er 
derhalve tijd is. Mooi Utrecht is tegen gedwongen herindelingen en steunt het voorstel 
derhalve niet.  
 
De heer Bos plaatst namens de PvdA de volgende vragen en opmerkingen.  
Woudenberg 
Vanuit Woudenberg komt geen nieuws. De gemeenteraad houdt consequent vast aan RSW-
optie.  
Scherpenzeel 
De raad heeft zich neergelegd bij het feit dat de plus van RSW afvalt na de uitspraak van de 
inwoners van Overberg. Het opzeggen van het vertrouwen in de CDA wethouder door twee 
leden van de CDA fractie beschouwt de PVdA als een interne aangelegenheid. Het heeft geen 
betekenis voor de steun van de overgrote meerderheid van de raad van Scherpenzeel voor de 
RSW-optie. 
Renswoude 
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Het belangrijkste politieke moment hedenavond is de constatering van de burgemeester van 
Renswoude dat, gegeven het feit dat er kennelijk een meerderheid in de Staten is voor een 
herindeling, Renswoude zijn zelfstandigheid moet gaan opgeven. 
Leusden 
Leusden heeft PS schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om een 
bestuurskrachtmeting te houden. Spreker complimenteert Leusden met dat initiatief. De PvdA 
zal de conclusies van de bestuurskrachtmeting betrekken bij de volgende ronde in deze 
discussie. Leusden is wat de PvdA fractie betreft sterk en krachtig genoeg om in het 
Valleigebied zelfstandig te blijven functioneren. Bij het eventueel tot stand komen van een 
RSW-gemeente bestaan er dan twee krachtige- en evenwichtige gemeenten in dat gebied die 
veel aan elkaar kunnen hebben. 
Het advies van de IPC 
- Het was een goed besluit tussentijds een melding in te lassen en de rapportage op 

commissieniveau te bespreken.  De PvdA kan zich vinden in de gevraagde procedure 
heden de koers van de IPC al dan niet te bevestigen. De IPC vraagt geen besluit; 
vandaag worden derhalve geen onomkeerbare besluiten genomen.  

- Het criterium draagvlak in paragraaf 3.5 zal in dit voorstel tot aan het einde van de 
besluitvorming een debat blijven. De vraag is of een provincie als democratisch 
gekozen en regionaal bestuursorgaan de opvatting van één gemeente (Renswoude) 
mag negeren, terwijl twee (grotere) gemeenten RSW willen. Of andersom of één 
gemeente mag bepalen of een herindeling wordt geblokkeerd. De provincie kent deze 
situatie uit andere herindelingen. Spreker refereert aan de houding van de gemeente 
Leersum in de opmaat naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug en aan de raad van 
Loenen die voor eenzelfde positie heeft gekozen bij de nieuwe gemeente Vecht en 
Venen. In beide genoemde situaties hebben PS gekozen voor de komst van een nieuwe 
gemeente en dat is in het geval van de Utrechtse Heuvelrug ook bevestigd door de 
Tweede en Eerste Kamer. Het gevolg is wel dat Leersum en Loenen de facto hebben 
afgezien van het uitoefenen van invloed op de totstandkoming van de nieuwe 
gemeente. Dat is tot vandaag ook de rol van Renswoude geweest. De PvdA hoopt dat 
Renswoude vanaf heden mede vorm wil geven aan zijn eigen toekomst.  

- De PvdA fractie is van oordeel dat de provincie ook in het geval van RSW een keuze 
mag maken ondanks het feit dat er een uitslag van een referendum in Renswoude ligt. 
Immers, het provinciale belang is dat het Utrechtse deel van de Vallei een sterk en niet 
versnipperd bestuur verdient om het karakter van de Vallei te handhaven en te 
ontwikkelen. Dat kan in de visie van de PvdA het beste door een nieuwe gemeente De 
Utrechtse Vallei in te richten bestaande uit de RSW-gemeenten.  

- De PvdA onderschrijft ook uitdrukkelijk de duurzaamheid van de toekomstige RSW- 
gemeente. In relatie tot de omgeving brengt de komst van een RSW-gemeente meer 
balans in het Valleigebied. Samenwerking met de omliggende gemeenten zal ook 
evenwichtiger van aard zijn. 

- De PvdA stemt verder in met de conclusie Overberg buiten RSW te houden. Als 
gevolg van de afspraken bij de inrichting van de gemeente de Utrechtse Heuvelrug 
was de uitslag van het referendum volstrekt duidelijk.  

- Van belang voor de opvatting van de PvdA is tenslotte ook de omstandigheid dat de 
tussenrapportage van de IPC steunt op de volledige colleges van GS in Gelderland 
(gevormd door CDA, PvdA en CU) en in Utrecht (gevormd door CDA, PvdA en 
VVD). Het draagvlak voor de tussenrapportage in beide GS-sen is ook belangrijk 
vanwege het sterk Christelijke karakter van het gebied van de RSW-gemeente.  

Concluderend: 
- Alles overziende stemt de PvdA in met het voorstel onder 7.2 op bladz. 26 om een 

herindelingsontwerp op te stellen gericht op de vorming van één RSW-gemeente.  
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- Daarnaast meent de PvdA dat met de notitie afhandeling Moties Leusden en 
Renswoude uitvoering is gegeven aan deze moties. 

 
De heer Ruijs deelt mede dat de uitkomst van de volksraadpleging in Overberg duidelijk is. 
Maatschappelijk draagvlak is van belang. Het CDA ondersteunt derhalve de conclusie dat 
Overberg bij de Utrechtse Heuvelrug moet blijven.   
De burgemeester van de Utrechtse Heuvelrug is hedenavond door een van de vorige sprekers 
gefeliciteerd met het vertrouwen dat hij heeft gekregen van de inwoners van Overberg. Ook 
de burgemeester van Renswoude heeft echter, zoals uit de uitslag van het referendum aldaar is 
gebleken, het vertrouwen gekregen van zijn inwoners. In het ene geval betekent de weging dat 
een grenscorrectie niet doorgaat; in het andere geval wordt de weging opgevat als dat de 
gemeente iets blokkeert. Spreker heeft er moeite mee dat wegingen soms om andere redenen 
dan de volksraadpleging klaarblijkelijk tot andere conclusies kunnen leiden. Hij hecht er 
derhalve aan ook de burgemeester van Renswoude expliciet te feliciteren met het vertrouwen 
dat hij heeft gekregen van zijn inwoners.   
Het CDA memoreert dat een en ander zich thans halverwege het proces bevindt. Het CDA 
heeft bij alle herindelingen steeds als uitgangspunt gehanteerd dat zij pas tot een definitieve 
mening komt op het moment dat de samenleving de ruimte heeft gehad ook door de Staten 
gehoord te worden zodat eventuele nieuwe ideeën betrokken kunnen worden in de 
overwegingen.  
Vervolgens vestigt spreker de aandacht op de wijze waarop wordt omgegaan met de 
instrumenten die spelen. Tijdens een wedstrijd dienen spelregels niet te worden gewijzigd. 
Eén van de spelregels uit de vorige Statenperiode is, dat kwaliteitsmeting als zodanig was 
bedoeld om te beoordelen of het provinciale belang daadwerkelijk speelt dan wel de 
decentralisatie kan worden overgelaten aan de betrokken samenlevingen. Het CDA acht 
samenlevingen van groot belang. Eerdergenoemd uitgangspunt is in de visie van het CDA nog 
steeds van toepassing. In het onderhavige geval komen de drie betrokken gemeenten positief 
uit de door de provincie ontwikkelde bestuurskrachtmeting. Het CDA staat dan ook op het 
standpunt dat PS zich moeten houden aan datgene dat aan gemeenten is toegezegd, ook als het 
gaat om de inzet van dit instrument bij de meting van de bestuurskracht.  
Met betrekking tot het proces acht het CDA zorgvuldigheid van belang. Er dient ruimte te zijn 
om eventuele nieuwe elementen/feiten vanuit gemeentebesturen of vanuit de samenleving 
tijdens de door PS te organiseren hoorzittingen naar voren gebracht mee te nemen. Daarvoor 
is de procedure bedoeld. Het CDA gaat er vanuit dat daar ook recht aan wordt gedaan evenals 
dit is gebeurt in het geval van Overberg in relatie tot de gemeente de Utrechtse Heuvelrug. 
Spreker informeert of GS bereid zijn een en ander te wegen binnen het lopende traject, zodat 
de Arhi-procedure niet behoeft te worden opgeschort.  
Spreker informeert of in het stuk van de provincie Gelderland komt te staan dat de nieuwe 
gemeente onder de provincie Utrecht komt te vallen. Die uitspraak acht het CDA wel 
fundamenteel.  
Het CDA onderschrijft de uitspraak van de burgemeester van Woudenberg dat de discussie 
moet worden gevoed met respect voor elkaar en een grote inbreng van elkaar. Iedere vorm 
van samenvoeging zal waarschijnlijk een discussie opleveren. Van belang is dat men respect 
voor elkaar houdt en er ruimte is voor elkaars inbreng. Daarbij is de toonzetting van belang en 
de uitstraling iets met elkaar te willen neerzetten.   
 
Mevrouw Dekker memoreert dat heden een tussenrapport ter behandeling voorligt en geen 
eindrapport. In het kader van een Arhi-procedures is een dergelijke werkwijze bijzonder. Het 
verbaast spreekster echter niet, omdat deze herindeling bijzonder is. Dat komt met name 
omdat niet vanuit bestuurszwakte maar vanuit bestuurskracht wordt geopereerd. Twee 
gemeenten, die voldoende bestuurskrachtig zijn, achten het voor de toekomst van belang dat 
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een Arhi-procedure wordt gestart gericht op herindeling. Omdat dit een bijzonder verzoek is 
en het niet vaak gebeurt dat gemeenten vanuit kracht een dergelijke stap zetten hebben GS 
van Utrecht en Gelderland bij de start van dit proces overwogen op welke wijze met PS zou  
moeten worden omgegaan. In die weging is besloten een tussenstap te zetten na een klein half 
jaar. Aan PS wordt thans gevraagd of zij de richting die de IPC in haar rapport geven delen en 
of op de voorgenomen weg kan worden voortgegaan. Spreekster kijkt terug op ca 4 maanden 
van intensief overleg met alle betrokken partijen. Woudenberg, Scherpenzeel, Renswoude, 
Utrechtse Heuvelrug en Leusden waren vanuit hun eigen positie enorm betrokken bij het 
proces en hadden daarover goed nagedacht en stevig standpunten ingenomen. De eerste ronde 
gesprekken is in een hoog tempo gevoerd. Daarna heeft de IPC zich beraden over de nog 
ontbrekende informatie. Daarover zijn wederom gesprekken gevoerd. Er is zeer overdacht 
gereageerd op de vragenlijsten van de IPC. Alle informatie tezamen heeft geleid tot de thans 
voorliggende stukken: het IPC-rapport en de afzonderlijke rapportage over de gesprekken die 
met Leusden zijn gevoerd. GS Utrecht hebben ervoor gekozen in de gesprekken met Leusden 
verder te gaan dan hetgeen PS hadden gevraagd. Met Leusden is, evenals met Veenendaal en 
Barneveld, de Ten Boer variant onderzocht.  
In de visie van spreekster is het proces tot nu toe prettig en respectvol verlopen. Een ieder 
heeft zijn eigen standpunt en weging naar voren gebracht en er is met respect over elkaars 
argumenten en opvattingen gesproken.  
De IPC is van mening dat met een RSW-gemeente een sterke, bestuurkrachtige, robuuste, 
duurzame Valleigemeente ontstaat met een sterke gedeelde identiteit. Twee van de drie 
betrokken gemeenten wensen dat ook. 
In een proces krijgen tegenstanders vaak meer aandacht dan voorstanders. Er is een 
volksraadpleging in Renswoude geweest, waarmee uiteraard rekening dient te worden 
gehouden. Uit de rapporten blijkt ook duidelijk dat dit is gedaan. Het is echter ook van belang 
dat er twee gemeenten zijn, die deze herindeling graag willen. Die gemeenten hebben ook het 
recht hun wensen voor het voetlicht te brengen.   
De heer Ruijs informeert of GS dezelfde redenering zouden toepassen indien de gemeente 
Leusden en de gemeente Renswoude samen met de gemeente Woudenberg een gemeente 
hadden willen vormen. In dat geval zouden er twee gemeenten voor en twee tegen zijn.   
Mevrouw Dekker acht een ‘als-dan-discussies’ weinig productief; die vraag ligt op dit 
moment niet voor en is ook niet gesteld door gemeenten. 
Met betrekking tot het draagvlakcriterium zet spreekster uiteen, dat de volksraadpleging 
Renswoude een onderbouwing betrof van het standpunt van de gemeente Renswoude. Dat is 
hun goed recht en een dergelijke uitslag verdient waardering. Daaruit blijkt dat de gemeente 
en de bevolking elkaar kennelijk zeer goed aanvoelen. 
Er is echter een draagvlakcriterium in de Arhiwet. Dan gaat het om het draagvlak dat 
gevonden wordt bij gemeenteraden. Dat heeft de provincie uiteindelijk in het kader van de 
Arhiwet te wegen. Spreekster constateert halverwege het proces dat twee gemeenteraden, de 
één unaniem en de ander in grote meerderheid, voor herindeling te zijn; één gemeenteraad wil 
iets anders.  
PS in Gelderland hebben zojuist groen licht gegeven het proces voor te zetten en spreekster 
heeft de indruk dat ook binnen PS Utrecht daarvoor een meerderheid is. Dit betekent dat er tot 
nu toe draagvlak is voor dit proces. Dat is uiteindelijk wat gewogen wordt als het gaat om het 
draagvlakcriterium.  
Met de RSW-gemeente ontstaat een sterke Valleigemeente met een goede, gedeelde identiteit. 
Dat is ook door anderen betoogd, zodat spreekster daarover niet meer zal uitweiden. 
Verzocht is om een nadere toelichting ten aanzien van de 5000 extra inwoners en of een 
gemeente van 25.000 – 30.000 inwoners voldoet aan enig getalscriterium. 
In de drie gemeenten bij elkaar is in de periode 2005 – 2015 ruimte voor het bouwen van 
1225 woningen (300 Renswoude, 500 Woudenberg, 425 Scherpenzeel). Dat leidt bij elkaar tot 
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ca 3000 – 4000 inwoners afhankelijk van de gezinsgrootte. Daarnaast heeft Woudenberg voor 
de periode daarna een aanvraag ingediend nog een stevig contingent aan woningen te mogen 
bouwen (ca 2000 woningen). Indien de helft daarvan doorgaat, komt men op een ruime 
30.000 inwoners. Het is derhalve thans sprake van 25.000 inwoners met het perspectief naar 
tenminste 30.000 inwoners. Daarmee zal de nieuwe te vormen gemeente van gelijke omvang 
worden met de gemeente Leusden en ontstaan in het Valleigebied twee gelijkwaardige 
gemeenten naast elkaar. Daarmee zal de gemeente ook een robuuste samenwerkingspartner 
worden. Voor een plattelandsgemeente is 30.000 inwoners een stevig aantal. In het rapport is 
ook gerefereerd aan het feit dat er nog 290 gemeenten in Nederland zijn die kleiner zijn dan 
30.000 inwoners en dat er in het contingent van tussen 25.000 – 35.000 inwoners een kleine 
80 gemeenten zitten. In de visie van spreekster is er voldoende reden om aan te nemen dat de 
RSW-variant een robuuste en een duurzame gemeente is. Het is overigens niet zo dat de 
provincie Utrecht uitgaat van een absoluut getalscriterium. 
Breukelen en Loenen, waar het overigens ging om een gemeente van 19.000 inwoners en 
twee Bestuurszwakke gemeenten zouden worden samengevoegd, is een hele andere, niet te 
vergelijken, situatie.  
De heer Ruijs wijst erop dat volgens Breukelen en Loenen samen ruim 22.000 inwoners 
hebben volgens de provinciale kerngegevens 2007 – 2008. 
Mevrouw Dekker wijst erop dat een gemeentelijke herindeling werd voorgesteld met 
uitzondering van Kockengen.  
Spreekster constateert dat de commissie in grote meerderheid de conclusie van de IPC deelt 
dat Overberg geen deel meer uitmaakt van de gemeentelijke herindeling. Overberg is een 
goed voorbeeld van het feit dat het mogelijk is bij een gemeentelijke herindeling het 
vertrouwen van de bevolking te winnen.   
De IPC werd tijdens de uitvoering van haar opdracht verrast door de mededeling van 
Renswoude dat zij een eigen onderzoek ging doen. Daarbij werd om een actieve deelname 
van de leden van de IPC en de betrokken gemeenten gevraagd. In het kader van het tijdpad 
van het rapport Versteden was voorzien in een rapportage aan de burgemeester van 
Renswoude op 1 juni en definitieve besluitvorming in de gemeenteraad op 15 juni. Dit zou 
betekenen dat PS het rapport Versteden zouden hebben ontvangen met daarin de opvattingen 
van de IPC, voordat zij een terugmelding zouden hebben ontvangen van de gesprekken die de 
IPC zelf hebben gevoerd. Spreekster achtte dit onzorgvuldig. Op grond hiervan heeft 
spreekster Renswoude schriftelijk kenbaar gemaakt dat GS, op grond van zorgvuldigheid en 
hun verantwoordelijkheid richting PS, niet zouden meewerken aan het rapport Versteden.   
Spreekster constateert dat voor Renswoude herindeling bespreekbaar is geworden, hetgeen 
haar verheugt. Dat lijkt haar een grote stap richting een eventuele RSW-gemeente. 
Zij constateert voorts dat de burgemeester van Renswoude hedenavond in zijn inbreng niet 
spreekt over de Ten Boer variant. Het is spreekster niet bekend of dit betekent dat hiermee 
voor Renswoude de Ten Boer viarant ook niet meer aan de orde is. De IPC heeft naar 
aanleiding van haar ronde langs de gemeenten geconcludeerd dat de Ten Boer variant niet 
haalbaar is en in feit moet worden gezien als een eerste stap op weg naar gemeentelijke 
herindeling. De IPC heeft met redenen omkleed aangegeven waarom zij dat zowel met 
Veenendaal als met Barneveld niet wenselijk vindt.  
De grote Valleigemeente is onderzocht. Aan alle gemeenten inclusief Leusden is gevraagd 
hoe zij daarover denken. De IPC heeft geconstateerd dat Woudenberg, Scherpenzeel, 
Barneveld en Veenendaal daarin niets zagen; de gemeente Renswoude gaf op dat moment als 
eerste optie behoud van zelfstandigheid aan op basis waarvan de IPC heeft geconcludeerd dat 
ook Renswoude niet koos voor een grote Valleigemeente. Kortom de IPC kon niet anders 
concluderen dan dat er geen draagvlak was voor een grote Valleigemeente.  
De heer De Vries memoreert in zijn bijdrage te hebben aangegeven dat de IPC bij het 
onderzoek naar de grote Valleigemeente voorbij is gegaan aan de variant RSW plus Leusden.  
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Mevrouw Dekker geeft aan dat in de eerste plaats aan Renswoude is gevraagd wat zou moeten 
worden verstaan onder de grote Valleigemeente. Daarover bestond geen duidelijk beeld; 
Renswoude koos zelf nog voor behoud van de zelfstandigheid. Leusden kon op dat moment  
geen antwoord geven op die vraag, omdat zij nog aan het begin van haar eigen proces staat. 
Met in achtneming van de eerdergenoemd reacties van Woudenberg, Scherpenzeel, Barneveld 
en Veenendaal kon de IPC niet tot een andere conclusie komen dan dat er voor de grote 
Valleigemeente geen draagvlak is in welke variant dan ook.  
De heer De Vries vestigt de aandacht op blz. 13 van de Statenbrief inzake afhandeling moties 
Leusden en Renswoude n.a.v. de PS-vergadering, waarin door Leusden een antwoord wordt 
gegeven op de vraag: Hoe oordeelt u op lange termijn over de vorming van een heel grote 
Valleigemeente al dan niet met deelgemeente waaronder Renswoude? Het antwoord van 
Leusden luidt: De variant van een grote Valleigemeente past in onze vraag aan GS om de 
mogelijke duurzaamheidvarianten in het Valleigebied in samenhang breed te onderzoeken en 
niet te beperken tot een discussie die uitsluitend gaat over de RSW-variant.   
Mevrouw Dekker geeft aan dat dit past in hun vraag naar onderzoek en in hun eigen proces 
naar het onderzoek. Leusden geeft daarmee niet het antwoord, dat zij een grote 
Valleigemeente wil. 
De heer De Vries merkt op dat Leusden wel duidelijk aangeeft dat het verstandig wordt 
geacht dit mee te nemen en in een bredere vorm te bekijken en derhalve niet alleen te 
focussen op RSW zoals nu feitelijk wel is gebeurd in het IPC-rapport.  
Mevrouw Dekker memoreert dat de IPC het draagvlak moest onderzoeken naar de grote 
Valleigemeente. Dat was één van de punten dat in het rapport Duurzame Toekomst van 
Renswoude was genoemd. De IPC heeft geconstateerd dat de meeste betrokken gemeenten 
niet voelen voor een grote Valleigemeente en derhalve geen sprake is van draagvlak voor die 
variant.  
De heer Snyders memoreert in zijn bijdrage te hebben aangegeven dat draagvlak wordt 
gecreëerd door eerst de argumenten met elkaar te vormen. Indien Leusden past in de 
duurzaamheidsvariant dient dat een te onderzoeken variant te zijn. PS hebben de 
verantwoordelijkheid ook als coach te kijken wat wenselijk is. Dat mist spreker. 
Geïnformeerd wordt of het niet raadzaam is nu eerst de doelen vast te stellen voordat over 
keuzes wordt gesproken.  
Mevrouw Dekker licht toe dat de Arhi-wet een aantal criteria kent. Volgens die criteria gaat 
de IPC te werk.  
In dit gebied wordt al bijna 40 jaar gesproken over gemeentelijke herindeling. De gemeenten 
en desbetreffende bestuurders hebben er derhalve al heel lang over nagedacht en komen met 
een afgewogen standpunt wat hun gemeente op dit moment wil. Dat komt op tafel. Er zit geen 
willekeur in het proces. Het is een keurig en afgewogen proces; langs de lijnen die ervoor zijn 
wordt het spel gespeeld en komen PS uiteindelijk tot besluitvorming in april 2009.  
Er is nog een aantal momenten waarop er ruimte is voor inbreng/inspraak. Het proces zal tot 
het einde toe netjes worden gelopen met ruimte voor een ieder die in dat proces inspraak wil; 
de momenten daarvoor zijn de geëigende momenten.  
De heer Snyders informeert in hoeverre GS de duurzaamheidsvariant willen meenemen in dat 
proces. 
Mevrouw Dekker is van mening dat op dit moment over een duurzaamheidsvariant wordt 
gesproken. De opvatting van de IPC is dat RSW een duurzame variant is.  
De motie van PS vroeg de Ten Boer variant met Leusden uit te werken. Dat is gebeurd en 
zoals gezegd is er meer gedaan. GS constateren dat Leusden aan zijn toekomst werkt. GS 
constateren, en dat heeft Leusden ook uitdrukkelijk gezegd in de twee gesprekken, dat er voor 
Leusden geen acute noodzaak is tot herindeling. Leusden is zelf bestuurskrachtig genoeg en 
zeker in staat zijn taken uit te voeren. Als Leusden niet zou worden meegenomen in de RSW 
stelt het rapport Versteden dat Leusden restproblematiek is. Spreekster onderschrijft het 
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vorenstaande niet en zou deze constatering in de plaats van Leusden niet onweersproken 
laten. 
Door het beëindigen van de VIP is Leusden van mening dat een nieuwe situatie is ontstaan.  
Leusden doorloopt thans zijn eigen proces. Het resultaat kan op 1 december a.s. tegemoet 
worden gezien. Dat sluit aan bij de provinciale datum voor reacties op het 
herindelingsontwerp. Uiteraard zullen GS het resultaat van het onderzoek door Leusden in 
ogenschouw nemen.   
De heer Snyders beluistert dat Leusden nadrukkelijk op het landschappelijke wil inzetten. 
Geïnformeerd wordt waarom de provincie daarover niet in gesprek gaat. 
Mevrouw Dekker zet uiteen dat Leusden een gemeente is met twee opdrachten. Leusden heeft 
de verstedelijkte kern en het landschappelijk gebied. Gemeentelijke herindeling is geen 
ruimtelijke ordeningsinstrument. Een planologische kernbeslissing wordt op Rijksniveau 
genomen. Een herindeling houdt dat niet tegen. Leusden gaat het proces van 
bestuurskrachtmeting in. Dat is een belangrijk proces. GS zien de uitkomsten daarvan met 
vertrouwen tegemoet. Zoals Leusden zelf in de gesprekken aangaf, is Leusden geen zwakke 
gemeente; Leusden kan zijn taak goed aan maar acht het wel van belang dat er een stevige 
samenwerking in het Valleigebied ontstaat. Ook de burgemeester van Woudenberg heeft 
aangegeven dat Woudenberg en Scherpenzeel vinden dat de eventueel nieuw te vormen 
gemeente een stevige samenwerkingspartner moet zijn in het gebied.  
 
De heer Ruijs merkt op dat het het CDA bekend is dat in de Arhi-wet in het kader van de 
raadpleging met name de gemeenteraden worden genoemd. Het CDA vindt dat te weinig en 
staat op het standpunt dat de provincie ook haar eigen verantwoordelijkheid heeft. In die zin 
ziet het CDA het draagvlak breder.  
Voorts pleit het CDA ervoor in de commissie een keer een discussie te voeren over het 
rapport dat onlangs is uitgebracht door de middelgrote gemeenten inzake shared services. 
Shared services is actueel. Het CDA kan zich een aantal elementen voorstellen die door de 
betrokken gemeenten de komende weken wordt meegewogen.  
Het CDA deelt de mening dat Leusden op zich voldoende bestuurskracht zal blijken te 
hebben. Dat geldt echter voor alle betrokken gemeenten.  
In haar betoog gaf de gedeputeerde aan dat voor Renswoude herindeling bespreekbaar is 
geworden. Het CDA heeft dat ook als zodanig verstaan. Daaruit mag echter niet de conclusie 
worden getrokken dat daarmee elke variant bespreekbaar is voor Renswoude. Spreker dacht 
dat Renswoude een alternatief heeft aangedragen dat voor deze gemeente beter hanteerbaar is 
dan de RSW-optie.  
Vaak wordt gezegd dat al ca 40 jaar in dit gebied over gemeentelijke herindeling wordt 
gesproken. De 40 jaar is voor het CDA niet interessant. Van belang is dat GS vier 
constateringen hebben gedaan over Renswoude, Scherpenzeel, Leusden en Woudenberg. 
Spreker vond positief dat de gedeputeerde aangaf dat er ruimte is voor varianten. Het CDA 
denkt daarin graag mee.   
De heer De Vries geeft aan dat hij de gedeputeerde dat niet heeft horen zeggen. Hij zou het 
toejuichen indien gedeputeerde Dekker dit bevestigt.   
De heer Ruijs memoreert tot slot zijn vraag of PS van Gelderland hebben bevestigd dat de 
eventueel nieuw te vormen gemeente een Utrechtse gemeente wordt.  
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 haar eerste oordeel over de IPC-nota handhaaft. De 
conclusies zijn in de visie van D66 te eenzijdig en te voorbarig. Er is op dit moment sprake 
van een soort rijpingsproces, een situatie waarin o.a. Renswoude tot de conclusie komt dat 
vasthouden aan de zelfstandigheid een onbegaanbaar pad zal blijken ook in PS. 
Anderzijds is D66 van mening dat op grond van de inbreng van Leusden in december de 
mogelijkheid moet zijn breder te kijken dat alleen RSW. In dat kader ondersteunt spreker het 
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pleidooi van het CDA die varianten daarbij ook te betrekken. D66 is van mening dat het 
rijpingsproces moet worden gekoesterd en moeten worden gestimuleerd, omdat daarmee het 
draagvlak wellicht zou kunnen worden versterkt dan wel op een andere manier vorm zou 
kunnen worden gegeven. Die opdracht om dat als uitgangspunt te nemen zou D66 willen 
meegeven aan de IPC.  
 
De heer Van de Lagemaat deelt mede dat de SGP al heeft aangegeven in te stemmen met het 
voorstel zoals de IPC heeft gedaan op blz. 26 punt 7.2. De SGP heeft geen enkele behoefte 
aan het onderzoeken van nog meer varianten. De SGP memoreert dat alle fracties in 
Renswoude op het standpunt staan dat 4.500 inwoners groot genoeg is. Dat geeft voldoende 
bestuurskracht. De vraag is waarom een gemeente van 25.000 – 35.000 inwoners over 10 – 20 
jaar dan niet voldoende bestuurskracht zou hebben. In die zin heeft de SGP in dit gebied geen 
behoefte aan een enorme grote gemeente.  
 
De heer Snyders constateert dat afgekoerst wordt op een RSW-constructie. Mooi Utrecht zal 
blijven bepleiten dat een fundamentele discussie van onderop moet worden gevoerd. Het gaat 
om wat de provincie dient en wat de doelen zijn. Spreker constateert dat alleen maar in 
structuren wordt gedacht.  
 
De heer Van Kranenburg merkt in reactie op het betoog van Mooi Utrecht op dat PS nooit 
coach kunnen zijn. Een coach stimuleert; PS bepalen en zullen dat doen in april 2009.  
Het voorstel zoals verwoord onder punt 7.2 op bladzijde 26 onderschrijft de ChristenUnie.  
De ChristenUnie zal de informatie, die in de komende maanden nog tot haar komt, op zijn 
merites beoordelen. Dat betekent niet dat de ChristenUnie van mening is dat de IPC zelf actief 
nog allerlei andere varianten zou moeten gaan onderzoeken.  
 
De heer Vos deelt mede dat de VVD zich kan vinden in het betoog van gedeputeerde Dekker 
dat overigens voortkomt uit de nota van de IPC. Van belang is de uitspraak van de 
gedeputeerde dat de informatie, die de komende maanden nog op de provincie af zal komen, 
betrokken kan worden in de besluitvorming. Geïnformeerd wordt naar de uitkomst van de 
vergadering van de Statencommissie in Gelderland hedenavond.  
 
Mevrouw Pennarts deelt mede dat GroenLinks zich aansluit bij de opmerking van de SGP dat 
er geen behoefte bestaat aan het onderzoeken van nog meer herindelingsvarianten. Er zijn in 
de visie van GroenLinks voldoende argumenten uitgewisseld over allerlei varianten die in 
rapporten en in onderzoeken aan de orde zijn geweest.  
 
Mevrouw Dekker deelt mede dat de Statencommissie in Gelderland heeft ingestemd met het 
proces; de SP en de PvdD waren tegen; de overige fracties in de commissie waren voor.  
Spreekster onderschrijft dat draagvlak meer is dan enkele het draagvlak onder de 
gemeenteraden. Het zijn echter de gemeenteraden die de opdracht hebben zich te vergewissen 
van het draagvlak onder de bevolking. In die zin is er een duidelijk onderscheid in 
verantwoordelijkheden. Natuurlijk organiseren PS ook een inspraakavond in februari/maart 
2009. Ook de IPC zal nog avonden beleggen. Er wordt derhalve op allerlei manieren 
geïnformeerd naar wat de bevolking van de betrokken gemeenten willen. De inwoners kunnen 
voorts schriftelijk reacties indienen. Uiteindelijk zal het draagvlak dat gemeten wordt het 
draagvlak onder de gemeenteraden zijn. Dat is het formele antwoord.  
Het CDA heeft gewezen op het rapport over shared services van de tien middelgrote 
gemeenten. Spreekster heeft het rapport inmiddels gelezen. Dat zal ongetwijfeld op een ander 
moment nog worden besproken. Uit ervaring weet spreekster dat ook voor shared services 
bestuurkracht nodig is. Opdrachtgeverschap in shared services, weten wat afgenomen moet 
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worden in shared services, is een buitengewoon complex proces en geen alternatief voor 
gebrek aan bestuurskracht.  
De heer Ruijs wijst erop dat in de gemeenten waarover het thans gaat geen sprake is van 
gebrek aan bestuurskracht.  
Mevrouw Dekker bevestigt dat zij met haar constatering, dat voor Renswoude herindeling 
bespreekbaar is geworden, niet concludeert dat voor Renswoude nu iedere herindeling 
bespreekbaar is. Dat geldt overigens ook voor Woudenberg en Scherpenzeel.  
De IPC is voornemens een herindelingsontwerp RSW te maken. Dat herindelingsontwerp 
komt ter inzage. Het verdere proces is in de terugmelding aangegeven. Alle inspraakreacties 
zullen serieus worden genomen.   
In de terugmelding staat niet of de nieuw te vormen gemeente een Utrechtse of een Gelderse 
gemeente gaat worden. In het gesprek met Gelderland en ook in de bijdrage van Scherpenzeel 
is spreekster er tot nu toe van uitgegaan, dat het een Utrechtse gemeente wordt. In het 
herindelingsontwerp zal dat een plek moeten krijgen in de besluitvorming, omdat zowel 
Utrecht als Gelderland daarmee formeel zullen moeten instemmen. Desgevraagd door de heer 
Ruijs antwoordt spreekster dat haar collega gedeputeerde uit Gelderland de wens van 
Scherpenzeel kent en er vanuit gaat dat het een Utrechtse gemeente wordt. Dat zal uiteraard in 
een besluit geformaliseerd moeten worden.  
Spreekster is het niet eens met de opvatting van D66 dat de conclusies in de nota van de IPC 
te eenzijdig en voorbarig zijn.  
In reactie op het betoog van Mooi Utrecht merkt spreekster op van mening te zijn dat dit juist 
het voorbeeld is van een proces dat van onderop komt. Twee gemeenten vragen om 
herindeling, terwijl er op grond van bestuurskracht geen noodzaak is. Omdat het van onderop 
is gekomen, zijn GS daarop in gegaan.   
 
De voorzitter rond de beraadslagingen over deze onderwerpen af met de conclusie dat de 
discussie zal worden vervolgd.  
 
TER KENNISNEMING 
 
7. Samenwerking en overleg met Flevoland 
 
8. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor 
ieders komst en inbreng.  
 


