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Verslag van de vergadering van de statencommissie Bestuur, Europa en Middelen van 
6 april 2009 
 
Aanwezig:
H.R.A.L. Klein Kranenburg (CDA, voorzitter), J. Binnekamp (gedeputeerde), mw. M. Haak-
Griffioen (gedeputeerde), mw. A.H. Raven BA (gedeputeerde), dr. F.H. Barnveveld 
Binkhuysen (VVD), F. Bersch (SP), mw.drs. W.A. Bodewitz (PvdD), dr. R. Bisschop (SGP), 
mr. J.M. Buiting (CDA), drs. W.J. Bos, (PvdA), mw. P. Doornenbal-van der Vlist (CDA), drs. 
P.W. Duquesnoy (SP), ing. D. Kiliç (PvdA), C.J. van Kranenburg MA (ChristenUnie), J.W.R. 
van Lunteren (VVD), 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), 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:

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen, in het bijzonder op de publieke 
tribune, welkom.   
 
2. Mededelingen 
- De voorzitter memoreert de bijeenkomst WGR+ op 23 april a.s., aanvang 19.30 uur. 
- De voorzitter deelt mede dat op verzoek van de ad hoc commissie Deregulering het 

onderwerp Deregulering (agendapunt 7) is verplaatst naar de vergadering van 18 mei 
a.s. Hierover is per mail bericht. 

- De voorzitter deelt mede dat conform afspraak in het Presidium de Termijnagenda is 
verplaatst naar de lijst van TKN-stukken. Het is wel mogelijk om hierover 
opmerkingen te maken. 

- De voorzitter informeert of er vanuit de commissie ideeën zijn voor de 
benchmarkonderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer in 2010. De heer Bisschop 
heeft inmiddels de suggestie ingediend een onderzoek te laten uitvoeren naar de 
kwaliteit van de besteding van de toegekende provinciale subsidies aan 
organisaties/gezelschappen.   

 Eventuele suggesties kunnen schriftelijk aan de griffie worden toegezonden. 
De heer De Vries deelt mede dat D66 het onderwerp Europees aanbestedingsbeleid 
binnen de provincie Utrecht als suggestie aandraagt.  
 

3. Ingekomen stukken 
Cie 2009BEM33 ingekomen mail Dividend NWB 
De voorzitter informeert of de commissie hierop een reactie wil geven. Spreker constateert dat 
de commissie het stuk voor kennisgeving aanneemt.   
Cie2009BEM40 Arhi Valleigebied  
De voorzitter deelt mede dat nog andere brieven/mails zijn binnengekomen, die alle digitaal 
zijn toegestuurd; een kopie ligt heden tevens op de desks. Al deze brieven kunnen worden 
betrokken bij agendapunt 6.  
Nagezonden ingekomen stukken 
Memorandum over het al dan niet instellen van een commissie/werkgroep Europa. 
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Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dit onderwerp aan het eind van de agenda te 
behandelen.   
 
4. Verslag van 9 maart 2009 en Verslag besloten deel van 9 maart 2009 
De verslagen worden conform vastgesteld.  
 
5. Rondvraag 
Mevrouw Pennarts vestigt de aandacht op de Arhi-procedure Vecht en Venen. Spreekster 
refereert aan een artikel in het AD, waarin o.a. staat dat de Kamercommissie op bezoek is 
geweest. De conclusie wordt getrokken dat in Ronde Venen geen draagvlak is voor de 
herindeling en dat men focust op een herindeling van Breukelen en Loenen. Geïnformeerd 
wordt of nog sprake is van provinciaal contact met de Kamercommissie en naar de status op 
dit moment.   
Mevrouw Haak licht met betrekking tot de stand van zaken toe, dat de hoorzitting heeft 
plaatsgevonden. De Kamerleden hebben inmiddels hun vragen geformuleerd richting de 
Staatssecretaris. Deze vragen zijn vorige week openbaar geworden en zullen ook ter 
kennisneming worden gebracht van deze commissie. Op dit moment worden door het 
Ministerie de antwoorden op de vragen geformuleerd.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van mevrouw Pennarts memoreert 
spreekster dat het om een hoorzitting ging waar door de Tweede Kamerleden allerlei vragen 
zijn gesteld. Spreekster betreurt dat in de hoorzitting de vele voorstanders van de herindeling 
niet duidelijk aan het woord zijn geweest. Daardoor is wel het beeld ontstaan, zoals dat in het 
artikel in het AD is te lezen.  
 
6. Herindelingsadvies Valleigebied (Statenvoorstel) 
De voorzitter deelt ter verduidelijking mede dat van de hoorzittingen in Woudenberg, 
Scherpenzeel en Renswoude een verslag is gemaakt. De insprekers krijgen het verslag 
toegezonden.  
Spreker deelt voorts mede dat zich twee insprekers hebben aangemeld. Hij geeft in de eerste 
plaats het woord aan de heer Van Bergen, burgemeester van Woudenberg. 
 
De heer Van Bergen leest de inbreng van de gemeente Woudenberg en mede namens de 
gemeente Scherpenzeel voor. Het betoog is als bijlage bij het verslag gevoegd. 
Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud. 
 
De voorzitter constateert dat de commissie geen vragen heeft aan de heer Van Bergen. 
Spreker geeft vervolgens het woord aan mevrouw Herngreen, namens de werkgroep ‘stop 
uitbreiding De Lucht’.  
 
Mevrouw Herngreen leest de inbreng namens de werkgroep ‘stop uitbreiding De Lucht’ voor. 
Het betoog is als bijlage bij het verslag gevoegd. Kortheidshalve zij verwezen naar de inhoud.  
 
Mevrouw Pennarts memoreert dat aangegeven wordt dat de gemeente Barneveld de 
bestemmingswijziging en daarmee de uitbreidingsplannen van het Allurepark heeft 
afgewezen. In punt 11 van de bezwaren tegen de grenscorrectie wordt door de werkgroep naar 
voren gebracht dat gevreesd wordt dat na een grenscorrectie bij een volgend verzoek tot 
uitbreiding de belangen van het Allurepark eenzijdig voorop zullen staan. Geïnformeerd 
wordt waarom gedacht wordt dat in een andere gemeente een hele andere afweging zal 
worden gemaakt ten aanzien van dit onderwerp. 
Mevrouw Hengreen antwoordt dat dit te maken heeft met het feit dat de gemeente Renswoude 
een groot voorstander is van uitbreiding. In de gemeente Barneveld heeft de gemeenteraad 
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alle voors en tegens tegen elkaar afgewogen en na langdurig beraad besloten dat de 
uitbreidingsplannen, in ieder geval van deze omvang, in dit agrarisch gebied geen doorgang 
moeten vinden. De werkgroep vreest dat eenzelfde zorgvuldige afweging in een andere 
gemeente niet zal plaatsvinden.  
Desgevraagd door mevrouw Pennarts antwoordt spreekster dat het haar niet bekend is op 
grond van welke argumenten en feiten de gemeente Renswoude haar afweging heeft gemaakt. 
De werkgroep heeft alleen met de gemeente Barneveld te maken gehad, omdat deze 
uitbreiding op grondgebied van de gemeente Barneveld ligt en de gemeente Barneveld 
derhalve een besluit moest nemen over al dan geen bestemmingswijziging.  
 
De heer Bisschop merkt op dat het Gelders grondgebied betreft. De Statencommissie in 
Gelderland heeft zich hierover inmiddels uitgesproken. Geïnformeerd wordt naar het 
resultaat.  
Mevrouw Herngreen antwoordt dat dit haar niet bekend is. De werkgroep heeft daar geen 
gelegenheid gehad om in te spreken, wel in de hoorzitting in Scherpenzeel. Daar is een paar 
vragen gesteld, maar daaruit is niet duidelijk geworden hoe de Staten daarover zouden 
beslissen.   
 
De voorzitter bedankt de insprekers voor hun inbreng en stelt het Statenvoorstel 
Herindelingsadvies Valleigebied vervolgens inhoudelijk aan de orde.  
 
De heer Bersch zet uiteen dat de discussie over dit ‘gedwongen huwelijk’ al jaren speelt. Ook 
eind jaren negentig waren Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg bestuurskrachtig, bleek 
uit de kwaliteitsmetingen. Ook toen was een veelgehoord argument, dat er nieuw beleid op de 
gemeente af zou komen en dat in de toekomst de bestuurskracht onder druk zou komen te 
staan. Het nieuwe beleid kwam (de Wet Werk en Bijstand, de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, de Wabo). De gemeenten zijn daarmee aan de slag gegaan en wat blijkt: ze 
komen nog steeds bestuurskrachtig uit de kwaliteitsmeting. Op grond van het vorenstaande 
vraagt de SP zich af waarom ook nu de nieuwe taken niet goed door de gemeenten zouden 
worden opgepakt. Indien een gemeente van nog geen 5000 inwoners op dit moment nog sterk 
uit de kwaliteitsmeting kan komen, is de vraag waarom een gemeente van 20.000 inwoners      
(Scherpenzeel en Woudenberg samenvoegen zonder Renswoude) dan in de toekomst niet 
bestuurskrachtig genoeg zou zijn. Geïnformeerd wordt of GS verwachten dat de druk op de 
bestuurskracht binnen nu en ca. 20 jaar wellicht vier keer zo groot wordt. Voorts is de vraag 
waarom 25.000 inwoners dan wel genoeg is. Ander zouden ook Scherpenzeel en Woudenberg 
kunnen fuseren en zou Renswoude kunnen samenwerken met Veenenendaal.  
Eén van de voorwaarden voor herindeling is bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak. 
Duidelijk is dat in Renswoude van beide geen sprake is. In Scherpenzeel en Woudenberg is er 
bestuurlijk draagvlak, maar de vraag is hoe het daar met het maatschappelijk draagvlak zit. Er 
is geen referendum, enquête of peiling gehouden. Geïnformeerd wordt of GS vinden dat het 
maatschappelijk draagvlak in Scherpenzeel en Woudenberg voldoende is aangetoond. 
Weliswaar is het de taak van de gemeenteraad zelf dit te onderzoeken, maar het is aan de 
provincie te oordelen of deze gemeenten het overtuigend kunnen aantonen.  
Tot slot de kloof tussen burger en politiek. Bij ‘provincialen’ is bekend hoe het is om op grote 
afstand van de bevolking het volk te moeten vertegenwoordigen. Het cynisme onder veel 
mensen jegens de politiek is vaak ontmoedigend sterk. Opvallend genoeg is dat niet het geval 
in Renswoude; in ieder geval niet tussen de inwoners en hun gemeentebestuur. De angst van 
de SP is dan ook dat Renswoude daarmee te maken zal krijgen, indien dit gedwongen 
huwelijk wordt doorgezet en de afstand tussen burger en bestuur groter wordt. Geïnformeerd 
wordt naar de mening van GS in deze.  
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De SP is altijd terughoudend geweest met herindelingen en ook nu is de SP alles behalve 
overtuigd van nut en noodzaak van deze fusie.  
 
De heer Snyders zet uiteen dat hetgeen thans voorligt feitelijk een herhaling van zetten is. 
Spreker doelt hierbij op de fusie Vecht en Venen Volgens Mooi Utrecht eenzelfde onzalige 
weg. Mooi Utrecht vraagt zich af waar de provincie mee bezig is. Er bestaat een grote kans 
dat de provincie door anderen die wat meer afstand hebben genomen zoals de Tweede Kamer 
wordt teruggefloten. De rationaliteit van de fusie Vecht en Venen is uit den treuren belicht. 
Een fusie in de Vallei van Scherpenzeel en Woudenberg lijkt op zich logisch; de kernen lopen 
in elkaar over. De rationaliteit van de noodzaak om ook Renswoude daarbij te betrekken 
ontbreekt echter. Renswoude is van een andere orde; een kern die goed voor zichzelf kan 
zorgen en zichzelf kan bedruipen. Mooi Utrecht vraagt zich af waarom Renswoude ineens 
niet meer zelfstandig zou kunnen functioneren. Het gaat om een stel met elkaar weldenkende 
mensen en Mooi Utrecht pleit ervoor hen hun eigen werkelijkheid te laten scheppen. Het 
raadswerk daar bracht zelfs een cvdK voort, het is een kweekvijver.  
De reden om hetgeen thans wordt voorgesteld te willen ontgaat Mooi Utrecht. In de visie van 
Mooi Utrecht heeft Renswoude geen probleem voor wat betreft het inzetten van expertise dan 
wel bestuurskracht. De democratie is op een heleboel plaatsen in crisis. Vierhonderd 
wethouders zijn sinds 2006 al afgetreden, maar Renswoude is nog steeds op orde. De huidige 
problemen in de democratie worden volgens Mooi Utrecht niet opgelost door niet gewenste 
fusies. Mooi Utrecht pleit er dan ook voor hiermee te stoppen. Dit is een soort 
maatschappelijk ouder spelen of afstand, terwijl dit binnen gezinnen allang is afgeschaft.  
 
Mevrouw Bodewitz zet uiteen dat voor de PvdD het belang van maatschappelijk draagvlak 
centraal staat. Het is duidelijk dat dit er niet is. De bevolking van Renswoude heeft zich in 
overgrote meerderheid uitgesproken tegen samenvoeging met Woudenberg en Scherpenzeel. 
Er bestaat bovendien geen noodzaak tot herindeling zo is gebleken uit de 
bestuurskrachtmeting. De PvdD waardeert dat Renswoude op zoek is gegaan naar 
alternatieven, die door de bevolking van Renswoude als minder problematisch worden 
ervaren. Er blijkt voldoende draagvlak te zijn voor samenwerking tussen Renswoude en 
Veenendaal, althans vanuit de bevolking van Renswoude en vanuit de politiek in Renswoude 
en Veenendaal. Dat lijkt de PvdD derhalve en goed voorstel. 
De PvdD betreurt dat de IPC, ondanks het gebrek aan draagvlak, blijft pleiten voor een fusie. 
Dit gaat niet alleen tegen de gevoelens van de bevolking in, maar de fusie zal ook een enorme 
kostenpost tot gevolg hebben. Bovendien vormt een gedwongen herindeling geen goede start 
voor een samengaan van gemeenten. Het zal de relatie tussen Renswoude enerzijds en 
Woudenberg/Scherpenzeel anderzijds bepaald niet verbeteren. De PvdD vreest bij een fusie 
voorts voor verminderde betrokkenheid van de burger bij de politiek.  
Op grond van het vorenstaande zal de PvdD niet instemmen met het voorliggende voorstel. 
Om die reden neemt spreekster de grenscorrecties dan ook niet mee in haar bijdrage.  
 
De heer De Vries merkt op dat het een onderwerp betreft dat veel in beweging heeft gebracht, 
hetgeen tot gevolg heeft dat er veel over gesproken is, ook in deze Staten. Het is geen besluit  
dat over één nacht ijs genomen wordt dan wel zal worden genomen op 15 april a.s.  
D66 heeft binnen de fractie gesproken over de wijze waarop zij hiermee om zal gaan. Hierbij 
is de wijze waarop D66 zich heeft opgesteld in de fusie Vecht en Venen betrokken.   
Het is van belang na te gaan aan welke criteria moet worden getoetst om tot een oordeel te 
komen. D66 acht het van belang naast de lokale- ook de regionale belangen goed af te wegen. 
Voor D66 is dit cruciaal omdat hiermee het belang van het op deze wijze invulling geven aan 
de fusie kan worden aangetoond. 
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De vraag is waarom Renswoude niet zelfstandig kan blijven i.c. wat de noodzaak is 
Renswoude onderdeel te laten uitmaken van de fusie.  
Het is helder dat het ViP op niets is uitgelopen. Dat kwam o.a. door het feit dat Barneveld het 
gevoel had meer te brengen dan eruit te kunnen halen. D66 vraagt zich af of het vorenstaande 
ook niet zal gelden voor Veenendaal en plaatst derhalve een kanttekening bij de 
duurzaamheid van die relatie. Het risico dat op termijn uiteindelijk toch bij een fusie tussen 
Renswoude en Veenendaal wordt uitgekomen is behoorlijk aanwezig.  
Spreker merkt vervolgens op dat over een aantal grenscorrecties geen wederzijdse 
overeenstemming bestaat tussen gemeenten. D66 pleit ervoor de grenscorrecties waarover 
overeenstemming bestaat te handhaven, maar de grenscorrecties waarover geen 
overeenstemming bestaat niet door te voeren. 
Tot slot vraagt D66 aandacht voor de ‘nazorg’ van de provincie richting de nieuwe gemeente, 
indien de fusie conform het voorstel vorm krijgt. D66 acht van groot belang dat de provincie 
hand- en spandiensten verleent, zodat de nieuwe gemeente in het toch vaak moeilijke jaar na 
de herindeling goed kan functioneren en op gang kan komen.  
 
Mevrouw Pennarts merkt ten aanzien van het proces met betrekking tot het Valleigebied op 
dat de emotie de ratio nogal overstemt.   
Spreekster memoreert dat door de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg een document tot 
samenwerking en eventuele implementatie van de herindeling is opgesteld; Renswoude heeft 
daaraan bewust niet meegewerkt. GroenLinks informeert welke rol nog is weggelegd voor de 
provincie om dit proces, mocht het doorgaan, goed en deugdelijk te laten verlopen en het 
emotionele aspect enigszins tot rust te brengen. 
Voorts informeert spreekster hoe, in geval van een herindeling, de kernen in het beleid van de 
nieuwe gemeente kunnen worden betrokken en of de provincie daar voor zichzelf een rol ziet 
weggelegd of dat dit aan de nieuwe te vormen gemeente is. 
Er is sprake van een langdurig, moeilijk proces. GroenLinks pleit ervoor in het kader van de 
evaluatie te bekijken op welke punten het proces beter had gekund en of daaruit lessen kunnen 
worden getrokken voor eventuele volgende procedures die in deze provincies wellicht nog te 
volgen zijn. Voorts pleit GroenLinks ervoor de herindeling vijf jaar naar datum op basis van 
objectief vastgestelde criteria nogmaals te evalueren en te bekijken of de gestelde 
doelstellingen als dan niet zijn gehaald.  
Ten aanzien van de grenscorrecties is GroenLinks van twee kanten geïnformeerd; door de 
Heuvelrug over het Henschotermeer en door Barneveld en inwoners over camping De Lucht. 
Geïnformeerd wordt naar het vervolg. GroenLinks vraagt zich af of de IPC bereid of van plan 
is daarop nog een wijziging voor te stellen. Voorts is de vraag hoeveel ruimte er nog is, omdat 
Gelderland hierover al een uitspraak heeft gedaan. 
 
De heer Bisschop zet uiteen dat hij, indien hij op zijn gevoel af ging, tegen het voorliggende 
voorstel zou stemmen. Temeer omdat de SGP in algemeenheid buitengewoon terughoudend is 
als het gaat om gedwongen herindelingen. 
Spreker vindt dit een lastig dossier. Hij heeft er geen moeite mee een standpunt in te nemen in 
situaties waarin gemeenten te weinig bestuurskracht hebben op grond waarvan de hogere, 
toeziende overheid, ingrijpt. Thans is echter sprake van drie positieve 
bestuurskrachtmetingen, weliswaar daterend uit 2007, maar sindsdien zijn er geen signalen 
dat het ‘bergafwaarts’ is gegaan.  
Spreker is van mening dat niet kan worden gekoerst op besturen met hart en gevoel. Vanuit de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid moet sprake zijn van rationele afwegingen. Voor de SGP 
speelt het volgende een rol.  
Het is een feit dat de samenwerking in het Valleigebied, ondanks herhaalde pogingen daartoe, 
niet structureel van de grond is gekomen. De SGP betreurt dit. Bestuurlijke samenwerking i.c. 
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ambtelijke opschaling zou een natuurlijke weg zijn geweest tot meer afstemming van beleid 
tussen de verschillende gemeenten.  
Voorts moet worden geconstateerd dat de drie betrokken gemeenten afzonderlijk te klein zijn  
om de wettelijke taken eigenstandig uit te voeren. Ze zijn goed, en spreker doelt hierbij met 
oprechte waardering op Renswoude, om ondersteuning te organiseren maar het geeft wel aan 
dat de eigen organisatie als zodanig niet toereikend is voor de opgedragen wettelijke taken.  
In de derde plaats is de reeds genoemde bestuurskrachtmeting een gegeven.  
Een vierde gegeven is dat er een verzoek ligt van Woudenberg en Scherpenzeel om tezamen 
met Renswoude heringedeeld te worden, naast het gegeven dat Renswoude dat categorisch 
afwijst en de relatie tussen Renswoude en Veenendaal gedurende dit proces steeds inniger 
geworden.  
In de optiek van de SGP is sprake van een tweetal opties,: 

- geaccepteerd wordt dat Renswoude aansluiting blijft zoeken bij Veenendaal dat op 
termijn, volgens verschillende onderzoeken, op een fusie zou moeten uitlopen. Naast 
een kleine heringedeelde gemeente Woudenberg en Scherpenzeel; 

- het IPC advies wordt gevolgd.  
Op grond van het bovenstaande heeft SGP het volgende overwogen. 
In het IPC advies is objectief geconstateerd dat Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg qua 
structuur en bestuurlijke opgave een vergelijkbare opdracht hebben. 
Renswoude is een geheel andersoortige gemeente dan Veenendaal. Renswoude heeft een 
dusdanige andere bestuurlijke opgave dan Veenendaal dat de vraag is of dat voldoende 
matcht.  
Terzake van Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg is sprake van een homogeniteit in de 
opgave.  
Voorts moet worden geconstateerd dat Woudenberg plus Scherpenzeel eigenlijk net een 
maatje te klein zijn om één gezonde, heringedeelde, gemeente met bestuurlijk perspectief te 
worden. 
Spreker deelt mede dat de SGP hiermee heeft geprobeerd een zo zuiver mogelijk bestuurlijke 
afweging te maken en op grond daarvan neigt naar optie 2, steun verlenen aan het IPC-advies.   
De SGP sluit zich overigens aan bij het betoog van voorgaande sprekers terzake van adequate 
nazorg indien de voorgestelde herindeling doorgaat. Uit ervaring is inmiddels bekend hoe 
belangrijk het is dat de provincie daaraan een relevante bijdrage levert.  
Alvorens zich uit te spreken over de grenscorrecties hecht de SGP aan nader overleg met 
collega Statenleden, omdat een aantal zaken in deze de SGP bevreemdt. Zo moeten het  
Henschotermeer en camping De Lucht op grond van bepaalde overwegingen bij één gemeente 
komen, terwijl die argumenten vervolgens niet gelden voor het gebied rond de A12.   
 
De heer Barneveld Binkuysen zet uiteen dat een gemeentelijke herindeling altijd gepaard gaat 
met veranderingen waarmee niet alle betrokkenen gelukkig zijn. Zo ook in dit geval. Het is 
een zeer controversieel onderwerp. Gelet op het feit dat dit onderwerp al 35 jaar op de agenda 
staat, is er alle reden tot zorgvuldigheid. 
Renswoude heeft – in tegenstelling tot Scherpenzeel en Woudenberg – aangegeven dat zij bij 
voorkeur niet betrokken willen zijn bij deze herindeling. 
Naar aanleiding van het herindelingsadvies heeft de VVD een aantal vragen. 
Allereerst betreft dat de keuze voor deze herindeling. Het advies van de IPC is duidelijk. 
Gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg zijn positief, Renswoude niet. Echter, thans is 
sprake van de laatste fase van blijkbaar 35 jaar en dan is plotseling de opbloei zichtbaar van 
een nieuwe liefde, Veenendaal – Renswoude. Geïnformeerd wordt of dit alternatief genoeg is 
uitgewerkt, welke overwegingen hierbij zijn betrokken en of het een reëel alternatief is.  
Het tweede betreft de bestuurskracht, waarover al veel is gezegd. Onderzoek zou hebben 
uitgewezen dat alle gemeenten eigenlijk genoeg bestuurskracht hebben om zelfstandig te 
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functioneren. De vraag rijst of dat in de naaste toekomst nog steeds het geval is. Zoals bekend 
verandert een bestuurlijke omgeving snel en worden de eisen steeds hoger. Reden genoeg om 
te bezien of er toch geen veranderingen gewenst zijn. Wat dit betreft is het toevallig dat de 
commissie BEM hedenmiddag een bezoek heeft gebracht aan de zgn. BEL-combinatie 
(Blaricum – Eemnes – Laren). Daar is niet voor een herindeling i.c. fusie gekozen maar voor 
een zgn. combinatie. Geïnformeerd wordt of deze vorm ook in het geval van RSW is 
overwogen en wat de afwegingen zijn geweest hiervoor niet te kiezen.  
Een derde punt betreft de eigenstandige verantwoordelijkheid van de provincie. De provincie 
moet beoordelen wat het zwaarste weegt. De provincie heeft de verantwoordelijkheid om met 
het oog naar de toekomst te streven naar een zo groot mogelijk bestuurlijk-, regionaal- en 
maatschappelijk draagvlak. En daar zit de twijfel. Draagvlak bij wie? Bij B&W van 
Renswoude in ieder geval niet. De bevolking van Renswoude is volgens het referendum 
mordicus tegen. Begrijpelijk, want men is tevreden en waardeert de kleinschaligheid.  
Dit alles overziende is de voorgestelde herindeling voor de VVD een lastige afweging. De 
Staten zijn er tenslotte ook voor de burgers. De vraag die rijst is of het verstandig is, bij een 
dergelijke grote weerstand zoals die bij Renswoude aanwezig is, deze herindeling door te 
zetten in het licht van de voor- en nadelen die de Staten nog te horen zullen krijgen.  
Met betrekking tot de grenscorrecties vraagt de VVD zich serieus af of het in deze fase 
verstandig is die grenscorrecties door te voeren. De VVD sluit zich in deze aan bij het betoog 
van D66 en pleit ervoor hiernaar nog eens zeer zorgvuldig te kijken.  
 
De heer Bos memoreert dat de commissie BEM hedenmiddag op bezoek is geweest bij de 
BEL-combinatie. Daar is o.a. gesproken over de motieven waarom de gemeenten tot de BEL-
combinatie zijn gekomen, waarbij zij hun ambtelijke apparaat in één organisatie hebben 
ondergebracht, B&W van de drie gemeenten blijven bestaan met hun gemeentesecretaris en 
opdrachten geven aan die ene werkorganisatie. Naast de bestuurskrachtmeting is één van de 
meest bepalende redenen om voor deze vorm te kiezen geweest, dat behoefte bestond aan 
versterking. Toegelicht werd dat dergelijke kleine gemeenten, met een ambtenarenapparaat 
van ongeveer 50 medewerkers, vele dubbelfuncties bevat. Eén ambtenaar heeft soms 5 – 6 
verschillende taken. Op het moment dat die ambtenaar uitvalt of met vakantie is, valt de 
uitvoering van bepaalde taken soms wekenlang weg. Dat levert voor die wat kleinere 
gemeenten grote problemen op.  
De drie gemeenten hebben zich verbonden aan een niet vrijblijvende samenwerking. 
Alhoewel er natuurlijk meerdere wegen naar Rome leiden acht de PvdA het gezamenlijk 
besluit om niet vrijblijvend een aantal stappen te zetten in deze combinatie het meest 
bepalend.  
Het probleem van het voorliggende voorstel van de IPC is, dat het niet is gestoeld op een 
gezamenlijk besluit van de drie gemeenten te komen tot een niet vrijblijvende samenwerking. 
In dat geval hadden er wat de PvdA betreft ook allerlei andere combinaties uit kunnen komen. 
In het Visiedocument van Renswoude en Veenendaal wordt op verschillende plaatsen 
gesuggereerd dat een samenwerking met Rhenen de volgende stap is. Op blz. 6 wordt de 
gemeente Rhenen zelfs genoemd als een natuurlijke samenwerkingspartner. Geïnformeerd 
wordt of Rhenen hierbij betrokken is geweest.   
Op 15 april a.s. vergaderen PS van Gelderland en Utrecht tegelijkertijd. Geïnformeerd wordt 
of een procedure is afgesproken voor het geval dat in Gelderland dan wel in Utrecht bepaalde 
amendementen (bv. over de grenscorrecties) ten aanzien van het voorstel van de IPC worden 
ingediend en aangenomen.  
 
De heer Van Kranenburg merkt op dat het een moeilijk-, maar geen nieuw dossier betreft. De 
ChristenUnie heeft de hoorzittingen bijgewoond en heeft ook buiten de hoorzittingen om vele 
vormen van contact gehad. Voorts heeft spreker alle stukken van Renswoude gelezen, hetgeen 
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de ChristenUnie niet heeft overtuigd. De gemeenste Renswoude is andersoortig dan 
Veenendaal. Dat maakt het lastig positief te reageren op de ‘vrijage’ Veenendaal – 
Renswoude. In de hoorzittingen is door een aantal insprekers opmerkingen gemaakt o.a. over 
de moeilijke ruimtelijke positie van Veenendaal. De burgemeester heeft dit in samenhang 
gebracht met de mogelijke samenwerking met Renswoude. De ChristenUnie wil dit 
nadrukkelijk loskoppelen van de discussie over het herindelingadvies, maar is wel van mening 
dat een serieus probleem ten aanzien van Veenendaal is neergelegd waarover de Staten zich in 
andere kaders nader zullen moeten gaan buigen.   
Over de grenscorrecties is voldoende gezegd, zodat spreker daarop thans niet ingaat.  
Spreker memoreert dat de ChristenUnie voor wat betreft haar standpunt ten aanzien van de 
herindeling altijd duidelijk is geweest. De ChristenUnie heeft geen overwegende bezwaren 
tegen het voorliggende voorstel van de IPC.  
 
De heer Ruijs merkt op dat uit de reacties van de commissie tot nu toe blijkt, dat dit een 
onderwerp betreft waarover in alle zorgvuldigheid moet worden geoordeeld. Duidelijk is naar 
voren gekomen welke ‘zere’ elementen daarbij een rol spelen. Dat geldt ook voor het CDA. 
Een herindelingdiscussie is niet de meest plezierige discussie om te voeren in de politiek, met 
name omdat daarbij behalve ratio ook emotie een rol speelt en behoort te spelen. 
Het CDA hecht er in de eerste plaats aan haar waardering uit te spreken over de constructieve 
wijze van betrokkenheid en inzet door de bestuurders en de inwoners van de gemeenten. 
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. 
Wat de uitslag ook moge zijn het is van belang dat de provincie die betrokkenheid van een 
ieder nadrukkelijk met hetzelfde respect begeleidt in het vervolgtraject.   
Beslissingen nemen is keuzen maken. Dat geldt ook voor het CDA. Het CDA is zich ervan 
bewust dat zodra keuzen worden gemaakt, mensen worden teleurgesteld.  
In de overwegingen van het CDA heeft een aantal onderwerpen gespeeld.   
Een bepalende afweging is geweest, dat het CDA aan het begin van deze Statenperiode een 
programma heeft vastgesteld waarin al een duidelijke koers staat waaraan het CDA zich 
gehouden acht.  
Voorts speelt de bestuurskrachtmeting een rol. Indien sprake was geweest van een provinciale 
regionale kwaliteitsmeting, had in de visie van het CDA sprake geweest van een zorgvuldige 
discussie. Ten aanzien van de inzet van het instrument bestuurskrachtmeting en de uitkomst 
daarvan zijn echter door GS en de Staten afspraken gemaakt. Het CDA hecht eraan in deze 
vast te houden aan de afgesproken spelregels.  
Het derde afwegingselement is de schaalvergroting. De vraag is welke schaal al dan niet 
acceptabel is. Daarbij onderschrijft het CDA de opmerking van de PvdA dat er meerdere 
wegen naar Rome leiden. Daarbij komt de nieuwe vorm van samenwerken zoals bv. de BEL-
combinatie aan de orde. Een relatie Renswoude – Veenendaal is een mogelijkheid. 
Aangegeven wordt dat dit op termijn wel tot een fusie zal leiden. Anderzijds kan het CDA 
zich echter voorstellen dat, indien Renswoude onderdeel wordt van RSW, Leusden en/of 
Amersfoort op termijn een logische fusiepartner is. 
De volgende afweging is de vraag waar een gemeente bij hoort. Door de SGP is aangegeven 
dat de samenhang tussen Renswoude en Veenendaal niet vanzelfsprekend is. Anderzijds 
memoreert spreker dat Renswoude indertijd bij zuid-oost Utrecht hoorde en Woudenberg niet. 
Het CDA staat op het standpunt dat schaalvergroting niet automatisch als succeselement kan 
worden aangemerkt. Sterker, de kwaliteitsmeting heeft de schaalvergroting niet aangedragen 
als noodzakelijk element. 
Op grond van bovenstaande overwegingen zal het CDA niet instemmen met het voorliggende 
herindelingadvies.   
Tot slot vestigt spreker de aandacht op de ‘nazorg’ van de provincie. Hiervoor is reeds door 
voorgaande sprekers aandacht gevraagd voor het geval de herindeling doorgaat. Het CDA 
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vraagt tevens aandacht voor de ‘nazorg’ door de provincie voor het geval niet tot de 
herindeling wordt besloten. In ieders belang moet worden voorkomen dat er niets gebeurt en 
een en ander ‘inzakt’. Voorkomen moet worden dat dat niet gebeurt. In het eerste geval is al 
de vraag gesteld over de nazorg. In het andere geval is de vraag hoe wordt voorkomen dat 
opeens alles inzakt.   
De heer De Vries informeert hoe het CDA staat tegenover het voorstel tussen Renswoude – 
Veenendaal te streven naar een niet vrijblijvend samenwerkingsverband en hoe dit wordt 
gezien in verhouding tot de verdere ontwikkelingen in het Valleigebied in de zin van welke 
consequenties daaraan verbonden zouden kunnen worden. 
De heer Ruijs licht toe dat het CDA op het standpunt staat dat de omvang van RSW op zich 
geen garanties biedt voor continuïteit op de langere termijn. In die context zal ook RSW te 
zijner tijd mogelijkerwijs in een samenhang komen met Leusden en/of Amersfoort dan wel 
Barneveld. Het CDA staat op het standpunt dat die discussie vooraf dient te worden gevoerd. 
Indien sprake was geweest van een regionale kwaliteitsmeting had in deze een zorgvuldige 
discussie kunnen plaatsvinden.  
Uit organisatiekundig oogpunt is een goed onderbouwde, niet vrijblijvende, samenwerking 
beter omdat een gedwongen samenwerking een aantal jaren energie kost, weinig effectief  is 
voor de samenleving en de burger belastinggeld kost. Er ligt echter geen voorstel tot een 
samenwerking tussen Renswoude – Veenendaal, zodat het CDA daarover geen oordeel hoeft 
te vellen.   
De heer De Vries merkt op in te spelen op het pleidooi van het CDA dat voorkomen moet 
worden dat er niets gebeurd indien niet tot de herindeling RSW wordt besloten. Op dat 
moment is sprake van een nieuwe situatie, waarin een aantal afwegingen zal moeten worden 
gemaakt.  
De heer Ruijs bevestigt het vorenstaande. Het CDA is er, mede uit respect voor Woudenberg 
en Scherpenzeel, echter geen voorstander van daarover op voorhand een uitspraak te doen. In 
dat geval pleit het CDA, ongeacht de variant, wel voor een gemeenschappelijk standpunt bij 
de start.  
Naar aanleiding van een desbetreffende opmerking van de heer De Vries memoreert spreker 
dat D66 en het CDA een aantal maanden geleden hebben gepleit voor een regionale 
provinciale visie, waarbij betrokkenen de gelegenheid krijgen daaraan zelf invulling te geven.   
 
Mevrouw Haak onderschrijft dat er niets boven een gemeenschappelijk gedragen visie gaat. 
Het probleem is dat dit proces al heel lang duurt en dat er verschillende pogingen zijn gedaan 
vormen te vinden om tot samenwerking te komen.  
Spreekster onderschrijft voorts dat niet over één nacht ijs is gegaan. Er is een zorgvuldig 
proces gevoerd. Er is geen algemeen draagvlak voor het voorstel van de IPC. Dat er emoties 
aan te pas komen is goed; dat geeft betrokkenheid weer en juist met betrokkenheid zijn er, 
ongeacht de uitslag, mogelijkheden om volgende stappen te maken.   
Er is een aantal vragen gesteld. Het is niet aan haar in te gaan op vragen over de door 
Renswoude en Veenendaal opgestelde visie.  
Een belangrijk thema, waarover vragen zijn gesteld, is de noodzaak. Er zijn kanttekeningen 
geplaatst bij de noodzaak van deze gedwongen fusie, mede gelet op het feit dat de drie 
gemeenten over voldoende bestuurskracht beschikken om zelfstandig te blijven. In de eerste 
plaats hecht spreekster eraan op te merken dat de kwaliteitsmetingen niet in 2007 maar in 
2005 zijn gedaan. Voorts zijn bij de bestuurskrachtmetingen wel opmerkingen gemaakt. Als 
één van de belangrijkste aandachtspunten is de kwetsbaarheid genoemd. Indien één van de 
ruim 20 ambtenaren waaruit een organisatie bestaat wegvalt, ontstaan problemen met de 
uitvoering van taken. Renswoude heeft te kennen gegeven haar taken niet in alle gevallen zelf 
te kunnen uitvoeren, maar dit in samenwerking met een andere gemeente te kunnen doen. 



10

Door Scherpenzeel is al een aantal taken uitgevoerd; er wordt nu ook naar Veenendaal 
gekeken.   
In het kader van de bestuurskracht en de taken die moeten worden uitgevoerd is o.a. gekeken 
naar de taken op het gebied van de WMO en de Wet Werk en Bijstand. Er is minder gekeken 
naar regionale opgaven die er op ruimtelijk gebied liggen. 
Het grondgebied van de drie gemeenten betreft met name buitengebied. Een belangrijk punt 
wordt geacht, dat het beheer van het Valleigebied in goede handen is. De zorg is dat de drie 
gemeenten, in geval het Valleigebied versnipperd blijft, niet toekomen aan het ontwikkelen 
van beleid voor dat buitengebied, waarmee het beheer en behoud ook naar de toekomst toe 
moet worden gewaarborgd. Een groot voordeel van de voorgestelde herindeling is dat in het 
Valleigebied, dat van een grote omvang is, sprake zal zijn van één beheerder. Het 
vorenstaande is ook uitgesproken door Leusden en Barneveld, die zich overigens verder niet 
uitspreken over de herindeling. Leusden en Barneveld zeggen juist voor het landelijk gebied 
behoefte te hebben aan een sterkere buur om samen beleid te kunnen opstellen.   
De grenscorrecties worden over één kam geschoren, waarmee spreekster het niet geheel eens 
is. BZK heeft – naar aanleiding van een vorige herindeling – aangegeven dat de provincie in 
het kader van een herindeling ook moet kijken naar zaken die op de grenzen spelen.  
Over de grenscorrectie in het gebied rond de A12 is de IPC in de beantwoording duidelijk 
geweest. Er is veel voor te zeggen de grens langs de A12 te trekken. Gelet op het feit dat in 
het gebied onder de A12 vijfendertig eigenaren wonen die in deze nooit zijn geraadpleegd, 
wordt het zorgvuldiger geacht dit straks op te pakken met de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
en de nieuwe gemeente. Op grond van het vorenstaande heeft de IPC daarover anders 
geoordeeld dan over de grenscorrecties in het kader van Camping de Lucht en het 
Henschotermeer.  
Spreekster wijst er in deze op dat, indien PS ten aanzien van de grenscorrecties een andere 
procedure voorstaan, flink gelobbyd zal moeten worden richting PS van Gelderland, zodat in 
deze een gelijkluidend besluit wordt genomen.  
De heer Barneveld Binkhuysen informeert of ten aanzien van de grenscorrecties nog een 
ander voorstel tegemoet kan worden gezien voor de PS-vergadering.  
Mevrouw Haak antwoordt dat van de zijde van GS geen andere voorstel zal komen. Zij hoort 
in de commissie ter zake van dit punt een gelijkluidende mening, zodat zij zich kan 
voorstellen dat PS met een amendement komt. Spreekster heeft getracht duidelijk te maken 
waarom de IPC, daartoe gemaand door BZK, voorstelt de grenscorrecties rond de twee 
recreatiegebieden mee te nemen. Spreekster beschikt op dit moment over onvoldoende 
argumenten daarvan af te wijken.    
De heer Bersch informeert naar de mogelijkheid de besluitvorming over de grenscorrecties los 
te koppelen van de besluitvorming over het herindelingadvies.   
 
Naar aanleiding van deze vraag, die door de commissie wordt gedeeld, ontstaat vervolgens 
een uitvoerige discussie over hetgeen qua procedure al dan niet mogelijk is. 
Op voorstel van de voorzitter wordt besloten dat na afloop van de beantwoording van 
gedeputeerde Haak in eerste termijn een pauze wordt ingelast, waarin nader overleg kan 
worden gevoerd over de wijze waarop op de vraag van de commissie zou kunnen worden 
ingespeeld.   
 
Mevrouw Haak vervolgt dat voorts door de commissie aandacht is gevraagd voor nazorg. In 
het kader van de herindeling Utrechtse Heuvelrug is afgesproken 4 jaar na de start van de 
nieuwe gemeente te evalueren. De evaluatie komt ook naar PS. Aan de nieuwe gemeente is 
verzocht mee te werken aan de evaluatie, zodat de provincie eventuele leerpunten uit de 
implementatie kan halen, waarmee mogelijke andere herindelingen nog zorgvuldiger kunnen. 
De provincie heeft aangeboden ook in het voorliggende geval aangeboden een rol te vervullen 
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op het moment het besluit is genomen. Het Rijk is zich ervan bewust dat het lastige processen 
betreffen en heeft op grond daarvan financiële middelen beschikbaar gesteld voor de 
implementatie.   
Met betrekking tot de vraag waarom niet is gekozen voor andere vormen, verwijst spreekster 
naar het lange traject dat is gelopen, waarin een aantal andere samenwerkingsvormen is 
opgezet dat uiteindelijk op niets is uitgelopen. De nieuwe samenwerkingspoging van 
Renswoude met Veenendaal kan wellicht voor een beperkt aantal onderwerpen successen 
opleveren, maar biedt voor het totaalconcept dat thans voorligt zoals de zorg voor het 
landelijk (Vallei)gebied in de visie van de IPC geen oplossing voor de langere termijn.   
Mevrouw Doornenbal informeert of de BEL-constructie serieus is overwogen, mede op grond 
van het feit dat sprake is van een gelijkluidend gebied met dezelfde opgave.  
De heer Bisschop wijst erop dat deze optie bij de start van dit proces aan de orde is geweest 
en Renswoude zelf daarvoor bewust niet heeft gekozen.  
Mevrouw Doornenbal merkt op dat het het CDA gaat om de vraag of GS vanuit hun 
bestuurlijke verantwoordelijkheid naar deze optie hebben gekeken.  
De heer Snyders heeft moeite met de opmerking dat Veenendaal en Renswoude samen niet in 
staat zouden zijn het buitengebied op goede wijze vorm te geven. Spreker kent een aantal 
voorbeelden van grotere gemeenten waar dit goed gaat. Voorts plaatst spreker een 
kanttekening bij het feit dat dit met 25.000 inwoners wel goed gebeurt. Van belang is dat 
mensen het met elkaar moeten gaan doen en erop vertrouwd moet worden dat het ook goed 
komt.  
Mevrouw Haak merkt op dat de geschiedenis van de BEL-combinatie en RSW van elkaar 
verschilt. Het beleid van de provincie Utrecht is om zelf geen herindeling of welke vorm van 
samenwerking dan ook te initiëren, tenzij sprake is van gebleken bestuurlijk onvermogen. 
In het voorliggende geval zijn Woudenberg en Scherpenzeel bij de provincie gekomen met 
het verzoek te komen tot de herindeling RSW. Op dat verzoek heeft de provincie gereageerd 
met een Arhi-procedure. 
Indien kwaliteitsmetingen niet goed uitpakken, wordt met elkaar gekeken naar een 
verbeterprogramma.  
De heer Ruijs memoreert dat voorts de afspraak is gemaakt, dat er niets behoefde te gebeuren 
op het moment dat de kwaliteitsmetingen wel goed uitpakten.  
Mevrouw Haak merkt op dat, indien blijkt dat de BEL-combinatie over 10 jaar nog steeds een 
uitstekende samenwerking is, er niemand een aanleiding zal hebben voor een herindeling.  
In het geval van RSW speelt echter voor de drie gemeenten een regionale opgave ten aanzien 
van een groot gebied. Met elkaar moet worden bekeken hoe dat gebied moet worden beheerd 
om behoud voor de toekomst veilig te stellen. Dat kan in de visie van spreekster niet worden 
opgelost door een medewerker in Veenendaal, die ook nog iets voor de gemeente Renswoude 
op het gebied van RO doet.  
Mevrouw Doornenbal memoreert dat er twee gemeenten zijn die wel iets willen en één 
gemeente niet. De gemeente die niet wil heeft op een gegeven moment wel de suggestie 
gedaan te bekijken wat op het gebied van samenwerking mogelijk zou zijn. Het CDA had zich 
kunnen voorstellen dat de IPC met dat gegeven tot een BEL-constructie had kunnen komen.  
Mevrouw Haak verwijst in deze naar het feit dat al vele samenwerkingsconstructies hebben 
gespeeld, die op niets zijn uitgelopen. Spreekster heeft niet de indruk dat de constructie met 
Veenendaal echt als alternatief op tafel heeft gelegen. 
De heer Bersch merkt op dat aangegeven wordt dat het initiatief van de gemeenten zelf moet 
komen. In het voorliggende geval is het initiatief van twee gemeenten gekomen en is de derde 
gemeente er gedwongen bijgetrokken. De vraag is waarom het initiatief niet is teruggeven met 
de opdracht er eerst voor te zorgen dat het voorstel wordt gedragen door alle betrokken 
partijen, voordat de provincie het serieus neemt. In dat geval stimuleert de provincie 
daadwerkelijk het proces van onderaf.   
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Mevrouw Haak verwijst nogmaals nadrukkelijk naar het lange voortraject, waarin erg veel 
opties aan de orde zijn geweest die tot niets hebben geleid. Op grond daarvan heeft de 
provincie haar verantwoordelijkheid genomen en is de Arhi-procedure gestart. De IPC heeft 
vervolgens uitgebeid verantwoording afgelegd over haar keuze.   
Spreekster vervolgt dat de provincie zich bewust is van het feit dat Veenendaal een ruimtelijk 
probleem heeft. Daarover is in de beantwoording ook iets gezegd in de zin van dat het goed 
zou zijn daarop gezamenlijk een visie te ontwikkelen ook voor na 2015, dat het van belang is 
ook in de omgeving van Veenendaal te bekijken wie daarin allemaal een rol zou moeten 
spelen, maar dat deze herindeling geen oplossing is voor het ruimtelijke probleem van 
Veenendaal. Daarop zal derhalve buiten dit kader een keer moeten worden teruggekomen. 
 
De heer Bersch memoreert zijn vraag of GS achten dat het maatschappelijk draagvlak in 
Scherpenzeel en Woudenberg voldoende is aangetoond ondanks dat er geen referendum, 
enquête of peiling is gehouden. 
Mevrouw Haak wijst op blz. 35 van het IPC-advies. Daarin staat welke acties er allemaal zijn 
ondernomen in de verschillende gemeenten om de bevolking erbij te betrekken en hoe de 
bevolking zich betrokken heeft gevoeld. Een bekend gegeven is dat naar dergelijke  
bijeenkomsten veelal niet de voorstanders maar de tegenstanders komen. Voorts wijst 
spreekster erop dat GS in formele zin zijn gehouden het Bestuur van Renswoude, 
Scherpenzeel en Woudenberg te bevragen; het gemeentebestuur heeft zelf de taak ervoor te 
zorgen dat het draagvlak onder de bevolking voldoende getoetst is.  
De heer Bisschop is van mening dat er door de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg 
voldoende is onderzocht of er maatschappelijk draagvlak is voor de herindeling, De middelen 
die daarbij zijn ingezet, zijn genoemd. Daaruit is niet gebleken dat er geen draagvlak is.  
 
De voorzitter schorst de vergadering vervolgens voor een korte pauze.  
Spreker heropent de vergadering en deelt mede dat in de pauze nader overleg heeft 
plaatsgevonden over de procedure. Op grond hiervan geeft hij in eerste instantie het woord 
aan de heer Van Lunteren.  
 
De heer Van Lunteren legt het volgende procedurevoorstel voor.  
Het voorliggende voorstel wordt geknipt in de zin dat in de PS-vergadering op 15 april a.s. in 
de eerste plaats wordt gesproken over het herindelingadvies, in de tweede plaats over de 
interprovinciale grenscorrecties en in de derde plaats over de Utrechtse grenscorrecties. 
Desgevraagd licht spreker toe dat het dan met name om de door de IPC voorgestelde 
grenscorrecties gaat, waarover geen overeenstemming bestaat.  
 
Mevrouw Haak zegt toe op 7 april a.s. overleg te zullen voeren met Gelderland om na te gaan 
of zij draagvlak kan krijgen voor het procedurevoorstel van de VVD.  
Wel hecht spreekster eraan hierbij op te merken dat, indien Gelderland het procedurevoorstel 
afwijst, zij vasthoudt aan het voorliggende voorstel. Spreekster zal de commissie zo spoedig 
mogelijk in kennis stellen van het resultaat van het overleg met Gelderland.   
 
De voorzitter geeft de commissie in tweede termijn het woord.  
 
De heer Bersch memoreert dat ca tien jaar geleden de discussie over deze herindeling ook 
speelde. De herindeling is toen niet doorgegaan. De gemeenten hebben het nieuwe beleid dat 
op hen is afgekomen opgepakt en uit de bestuurskrachtmeting blijkt dat de gemeenten nog 
steeds voldoende bestuurskrachtig zijn. Geïnformeerd wordt naar de aanleiding nu te denken 
dat deze gemeenten nieuwe taken die op hen afkomen niet aankunnen, op grond waarvan het 
noodzakelijk wordt geacht de herindeling door te voeren.   
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De heer Snyders is van mening, dat niets van de grond komt indien er geen betrokkenheid is. 
De menselijke factor is van groot belang.   
Voorts informeert spreker of de doelen van de provincie me deze herindeling goed zijn 
doordacht.  
 
Mevrouw Bodewitz merkt op dat gedeputeerde Haak in haar beantwoording heeft laten 
blijken de bestuurskracht van Renswoude niet voldoende te achten. Geïnformeerd wordt naar 
de waarde van het instrument bestuurskrachtmeting. 
 
De heer De Vries deelt mede dat D66 de beantwoording ten aanzien van de duidelijke vraag 
van D66 waarom Renswoude niet zelfstandig kan blijven betreurt. Spreker had meer 
argumenten verwacht om het belang van de herindeling te onderbouwen. Die argumenten 
staan overigens wel in het IPC-advies. Spreker zal hierop nader terugkomen in de PS-
vergadering.   
Ten aanzien van een samenwerking tussen Renswoude en Veenendaal is D66 helder geweest. 
In de visie van D66 biedt dat geen oplossing voor de langere termijn. Op grond van het 
vorenstaande en de argumenten die in het voorliggende herindelingadvies staan, zal D66 op 
15 april a.s. een positief advies meegeven ten aanzien van het herindelingvoorstel. 
 
Mevrouw Pennarts merkt op dat bevestigd is dat het proces van de herindeling wordt 
geëvalueerd en dat er een bijdrage komt van de provincie in de totstandkoming van een goede 
samenwerking als het tot een herindeling komt. Spreekster memoreert haar vraag ten aanzien 
van een evaluatie na 5 jaar.   
Voorts merkt spreekster op dat Barneveld een rechtsgeldige bestemming heeft op een perceel. 
In de visie van GroenLinks wordt die bestemming dan ook beschermd in een andere 
provincie/gemeente, omdat er een vastgesteld bestemmingsplan is en middels het Streekplan. 
Geïnformeerd wordt of het vorenstaande klopt.   
 
De heer Van Kranenburg merkt in reactie op het betoog van Mooi Utrecht op dat de 
ChristenUnie op het standpunt staat dat buitengewoon goed is nagedacht.  
 
Mevrouw Haak memoreert dat de bestuurskracht in Renswoude in 2005 voldoende was. Als 
aandachtspunten zijn echter wel meegegeven waar de organisatie kwetsbaar is en dat geen 
duidelijke rol wordt gespeeld in regionaal verband, hetgeen wel zou moeten gelet op de 
noodzaak om juist voor het buitengebied beleid te voeren. Op grond daarvan is een aantal 
pogingen gedaan tot samenwerking. Het is niet gelukt op die manier die noodzakelijke stap te 
maken. Renswoude heeft ook zelf aangegeven een aantal zaken niet zelf te kunnen doen, 
omdat de bestuurlijke spankracht te klein is. Daar zijn steeds mogelijkheden voor gezocht. 
Alles overwegende is de IPC gemotiveerd tot de conclusie gekomen dat het voorliggende 
voorstel de beste oplossing is.    
In reactie op het betoog van Mooi Utrecht merkt spreekster op dat Renswoude gewoon 
Renswoude blijft; alleen de naam van de gemeente verandert. De inwoners van Renswoude 
behouden hun eigen verenigingsleven en hun voorzieningen. Dat is juist de kracht van het 
voorliggende voorstel. Er is sprake van drie gelijkwaardige dorpen die na de fusie hun eigen 
identiteit kunnen behouden en niet opgaan in een grote gemeente waarmee ze feitelijk niets 
hebben.  
Het gaat de heer Snyders met name om de vraag waarom Renswoude niet wil; daarvoor moet 
een grond zijn.  
Mevrouw Haak antwoordt die niet te kennen. Zij hoopt dat op het moment dat het besluit is 
genomen met enthousiasme wordt ingestapt in de nieuwe situatie.  
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Bestuurskrachtmeting is een momentopname. Op basis daarvan wordt bekeken welke zaken 
moeten worden ontwikkeld. De bestuurkrachtmeting is gedaan. Die was op dat moment 
voldoende, maar er is een aantal aandachtspunten voor de toekomst gegeven. Op basis 
daarvan is gezocht naar mogelijkheden om met die aandachtspunten om te gaan. In de visie 
van spreekster dient een bestuurskrachtmeting ook na een paar jaar te worden herhaald. 
Binnen deze bestuurlijke periode is dat het geval in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Op 
grond van het resultaat kan worden beoordeeld wat de herindeling heeft opgeleverd.  
Desgevraagd door mevrouw Bodewitz antwoordt spreekster niet te verwachten dat uit de 
bestuurskrachtmeting een heel ander resultaat zal komen, maar wel dat aangetoond zal 
worden dat een aantal punten duidelijk zijn versterkt.   
De heer Ruijs vraagt zich op grond van de beantwoording af hoeveel gemeenten nog bereid 
zullen zijn vrijwillig een bestuurskrachtmeting te ondergaan.  
Mevrouw Haak antwoordt dat het CDA de bestuurskrachtmeting thans als een cijfer van goed 
gedrag presenteert. Dat is het niet. De bestuurskrachtmeting is een instrument om te kijken op 
welke punten het al dan niet goed loopt. Het is een instrument dat een gemeente kan 
gebruiken om naar zichzelf te kijken, naar de buren resp. de regio. Daarbij kan de vraag 
worden gesteld of een gemeenten een goede rol vervullen ten opzichte van elkaar, welke 
punten moeten worden versterkt dan wel goed lopen en kunnen worden gehandhaafd.  
De heer Ruijs deelt mede hierop nader te zullen terugkomen in de PS-vergadering.  
Mevrouw Bodewitz merkt op dat de wijze waarop het thans wordt gepresenteerd het gaat om 
het vragen van hulp, terwijl het hier gaat om samenwerking. Renswoude zoekt samenwerking 
op bepaalde punten. Dat klinkt anders dan een hulpvraag, waarbij een gemeente in een 
bepaalde, lastige positie zit. Blijkbaar is het Renswoude ook gelukt de samenwerking te 
vinden. Geïnformeerd wordt wat daarop tegen is. 
Mevrouw Haak is van mening dat thans twee discussies door elkaar worden gehaald. Het is 
niet zo dat een herindeling wordt voorgesteld, omdat Renswoude op een aantal punten 
versterking nodig heeft. In drie gemeenten was sprake van een bestuurskrachtmeting. Twee 
van de drie gemeenten constateerden dat de herindeling de meest aangewezen oplossing zou 
zijn voor de benodigde versterking van de drie gemeenten. Op verzoek van die twee 
gemeenten heeft de provincie de Arhi-procedure gestart.    
Spreekster deelt mede dat 4 – 5 jaar na de herindeling, evenals dit in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug gebeurt, een nieuwe bestuurskrachtmeting komt om te kijken wat het heeft 
opgeleverd. 
 
De heer Bersch merkt op dat Scherpenzeel en Woudenberg met een oplossing zijn gekomen; 
Renswoude geeft aan dat er een andere oplossing is. Sterker nog, die oplossing functioneert 
reeds; er is immers al sprake van vormen van samenwerking met Veenendaal. De vraag is 
waarom de oplossing van Scherpenzeel en Woudenberg in dit geval zwaarder weegt dan de 
oplossingsrichting van Renswoude.  
Mevrouw Haak licht toe dat Scherpenzeel en Woudenberg niet alleen een oplossing hebben 
gezocht voor hun eigen bestuurskracht, maar ook voor de regionale opdracht. Dat is ook één 
van de onderdelen die in de bestuurskrachtmeting zit. In het herindelingvoorstel wordt 
aangegeven dat voor de IPC een belangrijk argument is dat de Valleiregio ook naar de 
toekomst een gemeenschappelijk beheer heeft, zodat het behoud wordt gewaarborgd.   
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat dit onderwerp verder aan de orde komt 
op 15 april a.s.      
7. Deregulering 
Behandeling is op verzoek van de ad hoc commissie Deregulering uitgesteld tot de volgende 
vergadering.  
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8. Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies 
Mevrouw Versteeg memoreert dat GroenLinks heeft opgeworpen deze bestuurskrachtmeting 
mee te nemen in het kader van de Kerntakencommissie. D66 pleit ervoor dit toe te voegen aan 
het voorliggende document.  
Gevraagd wordt of er elementen zijn die aan GS meegegeven zouden moeten worden bij de 
ontwikkeling van het instrument voor het meten van de bestuurskracht van provincies. D66 
acht zich op dit moment niet in staat suggesties aan te dragen. D66 vraagt zich af of juist 
hierbij niet ook de Kerntakencommissie zou moeten worden betrokken; het voorstel van de 
Kerntakencommissie zou vervolgens in de visie van D66 weer aan de orde moeten komen in 
de commissie BEM.  
Tot slot deelt spreekster mede, dat D66 ermee instemt dat de kosten van de 
bestuurskrachtmeting worden gedekt uit de stelpost Beschikbaar voor nieuw beleid.  
Desgevraagd door de heer Van Kranenburg licht spreekster toe dat in de bestuurskrachtmeting 
een onderscheid wordt gemaakt tussen een algemeen deel, de bestuurlijke opgaven (wettelijke 
taken, medebewindstaken en interprovinciale taken) en maatwerk per provincie voor de 
autonome taken. De provincies kunnen ten aanzien van de te onderzoeken autonome taken 
hun eigen accenten leggen. De Kerntakencommissie gaat zich met name buigen over die 
autonome taken.     
 
Mevrouw Haak merkt op te moeten meedelen dat inmiddels bekend is dat de kosten niet € 
40.000 maar € 100.000 per provincie zullen bedragen.  
 
De heer Nugteren deelt mede dat GroenLinks positief staat tegenover de 
Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies. D66 heeft de inbreng van GroenLinks in de 
Kerntakencommissie al aangehaald. GroenLinks staat op het standpunt dat in principe alle 
taken van de provincie onderworpen zouden moeten worden aan de Bestuurskrachtmeting. Er 
wordt voor gepleit in ieder geval die taken in de bestuurkrachtmeting mee te nemen, die 
tussen de provincies liggen zoals de taken met betrekking tot het Groene Hart, 
mobiliteitsvraagstukken in het Randstedelijk gebied, de woningbouwopgave en het 
economisch beleid.  
Het kenmerk van een proces zoals een bestuurskrachtmeting is, dat diegenen die worden 
bezien op afstand staan. Dat wordt ook verschillende keren in het voorliggende stuk 
benadrukt. In die zin is GroenLinks van mening dat de Stuurgroep in het proces te dichtbij de 
uitvoering staat. Gepleit wordt voor een andere constructie in deze.  
 
Mevrouw Bodewitz merkt in aansluiting op het betoog van D66 op dat de PvdD ervoor pleit 
de bestuurskrachtmeting pas uit te voeren op het moment dat de Kerntakendiscussie volledig 
is afgerond. Wat de PvdD betreft is het thans te vroeg onderwerpen aan te dragen voor de 
bestuurskrachtmeting.  
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD het betoog van D66 steunt.   
De VVD stelt naast de taken met betrekking tot het Groene Hart voor de OV autoriteit als 
element mee te nemen bij de ontwikkeling van het instrument voor de bestuurskrachtmeting. 
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP zich aansluit bij het betoog van D66.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie geneigd is de Kerntakendiscussie 
niet te vermengen met de bestuurskrachtmeting. In het voorliggende stuk staat namelijk 
duidelijk dat het gaat om een selectie van bestuurlijke opgaven hetgeen zowel wettelijke 
opgaven, medebewindopgaven, autonome opgaven en interprovinciale opgaven betreft. Aan 
de commissie wordt thans verzocht suggesties te doen voor die selectie. Naast de OV-
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autoriteit vraagt de ChristenUnie aandacht voor de interprovinciale samenwerkingsverbanden 
met name terzake van Europa en het IPO en de toezichthoudende rol van provincies op 
gemeenten en waterschappen.  
Spreker pleit er voorts voor de selectie van de bestuurlijke opgaven ter beoordeling terug te 
laten komen in deze commissie en daarover een formeel besluit te nemen.  
 
De heer Buiting deelt mede dat het CDA eraan hecht drie aandachtspunten mee te geven. 
In de eerste plaats is de vraag wat met de bestuurskrachtmeting Randstadprovincies wordt 
gemeten. In de tweede plaats pleit het CDA ervoor te kijken naar de samenhang van deze 
meting en andere beleidsevaluaties. In de derde plaats zal het instrument mogelijkheden 
moeten bieden voor een benchmark met de 12 provincies.  
 
De heer Bos vestigt in aansluiting op de opmerkingen van GroenLinks de aandacht op de 
aansturing van het proces. De PvdA staat op het standpunt dat de Visitatiecommissie haar 
werk onafhankelijk moet kunnen doen en dat daarover duidelijkheid moet bestaan. Dat blijkt 
niet uit het stuk, waarin staat dat Colleges als opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering.  
Voor wat betreft de elementen voor de ontwikkeling van de bestuurkrachtmeting sluit de 
PvdA zich aan bij het voorstel van de ChristenUnie de selectie van de bestuurlijke opgave ter 
beoordeling terug te laten komen in deze commissie en daarover een formeel besluit te 
nemen.  
 
De heer Duquesnoy acht een bedrag van € 100.000 per provincie hoog en informeert wat 
daarvoor precies wordt gedaan.   
De SP sluit zich aan bij de suggestie van de ChristenUnie ten aanzien van de 
toezichthoudende rol van provincie op gemeenten en waterschappen. In dit kader geeft de SP 
mee de gemeenten en waterschappen in deze te interviewen. Voorts zou kunnen worden 
gekeken naar de langlopende, besluitloze, projecten van de provincie.  
 
Mevrouw Haak zet uiteen dat eerst het instrument nog moet worden ontwikkeld en daarna de 
meting wordt gedaan. Dat is het proces waarvoor de provincie staat. Een en ander gebeurt in 
samenwerking met het IPO en BZK, omdat het doel is dat een vergelijking met alle provincies 
kan worden gemaakt. De Randstadprovincies draaien in deze de pilot.  
Het streven is erop gericht in ieder geval de algemene taken vergelijkbaar te hebben. 
Spreekster schat in dat 80% van het onderzoek daarop betrekking zal hebben en 20% op 
typisch Utrechtse taken.   
Voor elk proces moet iemand verantwoordelijk zijn. GS zijn verantwoordelijk voor het proces 
als geheel. De onafhankelijkheid staat echter hoog in het vaandel. De Visitatiecommissie zal 
de ontwikkeling van het instrument en de uitvoering van de bestuurskrachtmeting aansturen.  
Het betreft een ontwikkelingproces dat wel wat moet opleveren. GS stellen voor dat de Staten 
enkele leden afvaardigen in een Klankbordgroep, die het proces van dichtbij volgen.    
Spreekster kan zich vinden in de wijze waarop wordt aangekeken tegen de 
bestuurskrachtmeting in relatie tot de Kerntakendiscussie. Dat pleit ervoor om zo snel 
mogelijk van start te gaan met het voorliggende voorstel. 
De heer Buiting geeft aan dat de bestuurskrachtmeting ook weer een vorm van 
beleidsevaluatie is. Het CDA pleit ervoor goed in de gaten te houden wat de samenhang is 
tussen deze nieuwe vorm van beleidsevaluatie en alle andere vormen. Verzocht wordt dit 
element mee te nemen. 
De heer Nugteren deelt de mening van het CDA, dat dit een vorm van beleidsevaluatie is, 
niet. Het betreft een functie-evaluatie; het gaat om hoe structuren in elkaar zitten en of  
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besluitvorming adequaat wordt georganiseerd. Dat is wat anders dan het beleid. Beleid gaat 
over de zaken, die er uiteindelijk uit moeten komen.  
De heer Buiting merkt op dat de bestuurskrachtmeting bijvoorbeeld een bepaalde uitkomst 
beoogt. Het gaat het CDA om de vraag hoe dit wordt geplaatst in de samenhang met andere 
evaluatie-instrumenten. 
 
De heer Nugteren deelt voorts mede dat GroenLinks geen voorstander is van een 
Klankbordgroep. Spreker kan zich voorstellen dat, conform het voorstel van de ChristenUnie, 
de startnotitie aan de commissie BEM wordt voorgelegd om te beoordelen of de juiste 
onderwerpen zijn gekozen. Voorts hecht spreker eraan dat schriftelijk wordt vastgelegd wat 
precies de taak van de Stuurgroep is en op welke afstand de Stuurgroep van het proces staat. 
Daarnaast moet een protocol worden opgesteld waaraan de visitatie moet voldoen. Daarna 
dient er geen sprake te zijn van bemoeienis, ook niet van de Staten, en wordt pas naar 
aanleiding van het rapport geëvalueerd hoe het proces is gelopen.   
 
Mevrouw Haak kan zich voorstellen dat in de bestuurskrachtmeting bijvoorbeeld wordt 
bekeken wat wordt gedaan met de beleidsevaluaties.  
De precieze afbakening van taken staat in het eerstvolgende informatiedocument dat de 
commissie een dezer dagen tegemoet kan zien. Spreekster staat op het standpunt dat een 
Klankbordgroep een goede rol zou kunnen spelen in het kader van de ontwikkeling van het 
instrument. Het is aan PS te beslissen of zij van die mogelijkheid gebruik willen maken.  
De heer Nugteren merkt op al veel ervaring is opgedaan met visitaties en audits; het is een 
systematiek Het basisprincipe is dat over de start wordt gesproken, vervolgens sprake is van 
een stilte en pas na afloop van het proces sprake van bemoeienis. Spreker is van mening dat 
iedere schijn van betrokkenheid moet worden vermeden.   
Mevrouw Haak onderschrijft het vorenstaande. Er is echter sprake van twee slagen: 

- de ontwikkeling van het instrument; 
- de feitelijke bestuurkrachtmeting. 

De heer Nugteren merkt op dat het instrument niet nieuw is.  
 
De heer Buiting deelt mede het betoog van GroenLinks te steunen.  
 
De heer Van Kranenburg kan zich voorstellen dat de Staten in de vorm van een 
Klankbordgroep een rol spelen bij de ontwikkeling van het instrument, omdat er een 
instrument moet komen dat door de Staten wordt gedragen. Spreker deelt de mening van 
GroenLinks dat er geen bemoeienis moet zijn bij de uitvoering van de bestuurskrachtmeting. 
 
De heer Bos sluit zich aan bij het betoog van GroenLinks.  
 
Mevrouw Haak zegt toe dat GS binnenkort aan de Staten zullen laten weten hoe de 
vormgeving van het proces eruit zal zien. Zij heeft begrepen dat er geen behoefte bestaat aan 
een Klankbordgroep.  
 
De voorzitter sluit de discussie af met de conclusie dat de commissie zich kan vinden in de 
kosten van € 100.000 per provincie en voorts de nadere informatie afwacht.    
9. Verminderde verspreiding papieren vergaderstukken (Statenvoorstel) 
De heer De Vries deelt mede dat D66 zich kan zich vinden in het voorliggende voorstel en  
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de Staten gaat.  
 
De heer Duquesnoy spreekt namens de SP zijn waardering uit voor de uitvoering van de 
motie. Het is een goede aanzet. De SP hoopt op meer.  
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Met betrekking tot de communicatie in bijlage 2 vraagt de SP zich af of dit per email gaat. 
Voorts is de SP benieuwd naar eventuele reacties van de abonnees.  
De SP stemt ermee in dat dit als sterstuk naar de Staten gaat. 
 
De heer Kiliç pleit ervoor nog eens kritisch te kijken of bepaalde stukken niet dubbel naar de 
Staten worden gestuurd. Voorts kan de PvdA zich voorstellen dat de stukken van een 
commissie niet naar een plaatsvervangend lid worden gestuurd.  
 
GroenLinks, PvdD, SGP, ChristenUnie, VVD en CDA geven aan ermee in te stemmen dat het 
stuk als sterstuk naar de Staten gaat.  
 
De heer Binnekamp zegt toe eventuele reacties van abonnees ter kennis te brengen van de 
commissie. 
 
De voorzitter concludeert dat de commissie zich kan vinden in het voorliggende voorstel en 
ermee instemt dat dit als sterstuk naar de Staten gaat.  
 
10. Rapportage financiën programma Huisvesting 
Mevrouw Pennarts licht toe dat GroenLinks vragen heeft gesteld naar aanleiding van de 
rapportage en een artikel in het AD. De suggestie werd gewekt dat er een juridische 
belemmering was voor onderhuur. GroenLinks heeft geïnformeerd naar de belemmering en 
sinds wanneer dit bekend was. De vragen zijn beantwoord. GroenLinks concludeert dat 
deelverhuur van het pand juridisch niet onmogelijk is. Op grond hiervan informeert spreekster 
naar de stand van zaken met betrekking tot de twee kandidaten waarover in het eerste deel van 
het antwoord wordt gesproken.  
 
De heer Kiliç vestigt de aandacht op Bloeyendael II, dat is doorverhuurd aan Fortis. 
Geïnformeerd wordt of het huurcontract van de provincie niet kan worden overgedragen aan 
Fortis, zodat de provincie daar niet meer tussen zit en er geen enkel risico wordt gelopen.  
 
De heer Binnekamp licht toe dat de onderhandelingen met de kandidaat onderhuurder, het 
Utrechts Archief, op dit moment worden gestart. Voorts is de provincie in gesprek met de 
Stichting Vrede van Utrecht en de Dutch Game Garden in de hoop dat daarmee 
overeenkomsten kunnen worden afgesloten.  
Het antwoord op de vraag of het huurcontract ten aanzien van Bloeyendael II juridisch 
overdraagbaar is aan Fortis moet spreker schuldig blijven. Deze vraag zal schriftelijk worden 
beantwoord.   
 
Het verheugt mevrouw Pennarts dat er belangstellenden zijn. Wellicht gaat er van de 
potentiële onderhuurders een aanzuigende werking uit op andere geïnteresseerde partijen.  
 
De heer Kiliç geeft mee dat binnen de gemeente Utrecht een accommodatiebeleid is, waarbij 
partijen vaak ruimte zoeken. Er is in deze een lijst binnen de gemeente Utrecht, waarvan 
wellicht gebruik kan worden gemaakt.  
 
De heer Binnekamp zegt toe deze suggestie te zullen nagaan.   
 
De voorzitter sluit de discussie over dit onderwerp af.  
 
10a. Overwegingen instelling ad hoc commissie/werkgroep Europa 



19

De heer De Vries licht toe dat met het memorandum is getracht invulling te geven aan de 
behoefte binnen PS meer grip te krijgen op het dossier Europa. 
Wat D66 betreft wordt een werkgroep in het leven geroepen, die faciliterend functioneert 
richting PS. Er dient in de visie sprake te zijn van een eigenstandige functie van de 
werkgroep, waarbij ook de spiegelfunctie met de portefeuillehouder van belang wordt geacht 
om tot een goede afstemming te komen. Voorkomen moet worden dat het een ‘praatclub’ 
wordt waarmee de portefeuillehouder zo nu en dan overleg voert om te bezien of hij nog op 
de juiste koers zit. Het laatste zal aan de orde moeten komen in de commissie BEM.  
 
De heer Barneveld Bankhuysen deelt mede dat de VVD het voorstel ondersteunt. De VVD 
pleit voor het instellen van een commissie. Voor het overige sluit de VVD zich aan bij het 
betoog van D66. 
 
De heer Buiting deelt mede dat het CDA het voorstel ondersteunt. Wellicht kan worden 
gedacht aan een subcommissie binnen de commissie BEM. Het CDA merkt op dat ervoor 
moet worden gewaakt dat het een soort Klankbordgroep wordt. Voorts memoreert spreker dat 
ervoor moet worden gewaakt alleen naar de Randstad te kijken. Wellicht kan ambtelijk 
worden nagegaan hoe Gelderland en Overijssel dit regelen.  
 
De heer Van Kranenburg deelt mede dat de ChristenUnie in algemene zin terughoudend is ten 
aanzien  van het instellen van allerlei werkgroepen/commissies, omdat daarmee het overzicht 
verloren dreigt te gaan. In die zin pleit de ChristenUnie ervoor een en ander niet te zwaar op 
te tuigen, vooralsnog te kiezen voor het instellen van een werkgroep en het functioneren na 1 
jaar te evalueren. Op basis van de evaluatie kan vervolgens worden besloten de werkgroep 
direct gerelateerd aan BEM te handhaven dan wel een commissie in te stellen.   
 
De heer Bisschop deelt mede dat de SGP instemt met het voorliggende voorstel.  
 
De heer Kiliç deelt dat de PvdA het voorstel steunt. De PvdA sluit zich voorts aan bij de 
suggestie van de ChristenUnie met betrekking tot een evaluatie na 1 jaar.  
 
Mevrouw Pennarts deelt mede het voorstel GroenLinks verheugt. Het is voor PS de manier 
om Europa meer naar zich toe te trekken. Ophanging onder BEM en de grootte van de 
werkgroep moeten zorgen voor een slagvaardig optreden gericht op het zo dicht mogelijk bij 
de Staten brengen van Europa; niet alleen gesprekspartner zijn van de gedeputeerde maar ook 
zelf onderwerpen aandragen. Dat kan zijn wat verder te kijken dan de eigen provincie of de 
Randstad bijvoorbeeld richting gemeenten. GroenLinks wacht de nadere uitwerking af. 
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP het voorstel steunt. De SP acht een werkgroep 
voldoende.  
 
De voorzitter merkt op dat een werkgroep door de commissie kan worden ingesteld; een 
commissie moet formeel door de Staten worden ingesteld.  
 
De heer Barneveld Binkhuysen deelt mede dat de VVD kan leven met een werkgroep en een 
evaluatie na 1 jaar.  
 
De voorzitter concludeert dat de commissie besluit een werkgroep Europa in te stellen 
bestaande uit ca 5 Statenleden (inclusief voorzitter); het functioneren van de werkgroep zal na 
1 jaar worden geëvalueerd. Kandidaat werkgroepleden worden verzocht zich aan te melden.  
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TER KENNISNEMING 
 
11. Stand van zaken herverdeling provinciefonds 
De heer Nugteren pleit voor agendering van dit onderwerp omdat GroenLinks niet blij is met 
de strekking die in het voorliggende stuk is verwoord.  
De voorzitter deelt mede dat dit onderwerp zal worden geagendeerd voor de vergadering van 
18 mei a.s.  
 
12. Termijnagenda BEM 
 
13. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders komst en inbreng.  
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Inbreng van de heer Van Bergen, burgemeester van Woudenberg, in de vergadering van de 
Commissie BEM d.d. 6 april 2009

Mijnheer de voorzitter, geachte Staten, 
 
We zijn aangekomen in de laatste fase van een langdurige en intensief traject. Een traject dat 
welbeschouwd al 35 jaar in beslag heeft genomen. Vele zienswijzen en pogingen tot 
samenwerken en samenvoegen in het Valleigebied passeerden de afgelopen decennia de 
revue. 
Bestuurders kwamen, bestuurders gingen en vaak bleef alles bij het oude. En ondertussen nam 
de inhoudelijke noodzaak tot bestuurskrachtversterking onomkeerbaar toe.  
 
We dachten enkele jaren geleden een sluitende vorm van samenwerking gevonden te hebben 
in ViP verband, u weet nog wel: Vallei-in-Perspectief mede gestart op initiatief van de 
provincie. Toen vervolgens na enige jaren een van de gemeenten de stekker eruit trok werden 
we opnieuw met de neus op de feiten gedrukt dat samenwerking tussen gemeenten – hoe goed 
bedoeld – als het erop aankomt vrijblijvend en niet duurzaam is.  
 
Een structurele oplossing, passend bij de aard en schaal van het gebied was en is de enige 
overblijvende optie. En wij zijn daar met volle overtuiging voor gegaan. En als ik zeg wij, dan 
bedoel ik ook Scherpenzeel, want ik spreekt niet alleen namens Woudenberg maar evenzeer 
namens de gemeente Scherpenzeel. 
 
Het IPC voorstel draagt, wat ons betreft zonder enig voorbehoud, alle argumenten in zich om 
van de voorgestelde RSW gemeente een succes te maken.   
Wij hebben buitengewoon veel waardering voor de wijze waarop de beide provincies aan de 
totstandkoming ervan hebben gewerkt. Ik wil dat hier ook hardop gezegd hebben. Als er 
kritiek is in zo ’n proces moet daarvoor ruimte zijn, maar als er waardering is mag die niet 
achter de kiezen blijven. (En om die waardering te onderstrepen is een bus vol mensen uit 
Wouden en Scherpenzeel met ons meegekomen. Dat moet u deugd doen).  
Vele bijeenkomsten met de inwoners, met vertegenwoordigers en met belangstellenden zijn 
aan uw besluitvorming voorafgegaan. 
 
In het eindvoorstel zijn alle voors- en tegens goed door u gewogen en het resultaat is een 
zorgvuldig eindvoorstel waarmee de Utrechtse Vallei een toekomstbestendig, bestuurlijk 
perspectief krijgt aangerikt.  
Een perspectief dat op een groot draagvlak kan rekenen en dat een evenwichtige balans brengt 
en dat is in dit verband ook belangrijk, in de bestuurlijke verhoudingen aan de oostkant van 
onze mooie provincie. 
 
Voorzitter, Staten, 
Wij zijn er klaar voor om, na een positief besluit van uw kant, aan de slag te gaan en van het 
samengaan van de 3 gemeenten een succes te maken. Wat ons betreft, dat heb ik al eens 
eerder gezegd maar ik wil dat uit de grond van mijn hart herhalen, gaan we als 3 
gelijkwaardige partners bouwen aan de bestuurlijke toekomst van de nieuwe gemeente.  
Naast de inhoudelijke argumenten moeten daarin ook onderliggende emoties, die er natuurlijk 
altijd zijn in een traject van herindeling, de volle aandacht hebben. Want we kennen elkaar en 
we waarderen elkaar, ook al zijn we het niet altijd eens. Maar het gáát lukken, zeker nu 
Renswoude ook ruimhartig heeft verklaard – na een positief besluit uwerzijds – constructief te 
zullen meewerken (vanuit een 2 sporenbeleid) aan de totstandkoming van de nieuwe 
gemeente. 
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Voorzitter, dat is groots, want de emoties liggen daar diep zoals we weten en het getuigt van 
bestuurlijke kracht als je dan over de grenzen van de eigen gevoelens heen stapt en het belang 
van het geheel wilt dienen. 
 
De Vallei is ons alle 3 – Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg – even dierbaar! Samen 
staan we sterk om de belangen van natuur en landschap, landbouw, recreatie en toerisme, 
kortom om de toekomst van het gebied én onze inwoners duurzaam te versterken. 
En dat is de kérn waar het hier in dit voorstel om gaat; dat is ook waar we graag aan willen 
gaan werken! 
 
Dank u voor uw aandacht! 
 


