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dr. R.J. Poort (adjunctgriffier), mw. W. Voorneman-Rikkers (verslag)  
 
Afwezig:
dr. R. Bisschop (SGP), mw. drs. W.A. Bodewitz (PvdD), mw. A.M.A. Pennarts-Pouw 
(GroenLinks), drs. T.G.P.M. Ruijs (CDA), ir T. Snyders (Mooi Utrecht) 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2. Ingekomen stukken 
2.1 Terugmelding uitkomsten discussie in Statencommissie BEM van 7 september 2009 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
2.2. Raadsbesluit gemeente Loenen inzake herindelingvarianten 
Wordt betrokken bij agendapunt 7.  
 
3. Verslag commissie BEM van 5 oktober 2009 
Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
4. Mededelingen  
- Bericht van verhindering is ontvangen van de dames Bodewitz en Pennarts; de heren 

Bisschop en Snyders. De heer Snyders wordt vervangen door de heer Roos.  
- Mevrouw Haak memoreert de oriënterende discussie over de Samenwerkingsagenda. 

Daarbij is aangekondigd dat ter zake van dit onderwerp voor 1 januari a.s. een 
discussie in de commissie en PS zou plaatsvinden. Op grond van het feit dat nog 
enkele externen worden geraadpleegd, zal dit januari worden.   

 
5. Rondvraag 
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.   
 
6. Termijnagenda 
De voorzitter deelt mede dat ter vergadering een actuele versie is uitgereikt (versie 12 
november 2009). 
 
De termijnagenda wordt voor kennisgevind aangenomen. 
 
7. Statenbrief Zienswijze op voorstel staatssecretaris Vecht en Venen 
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De heer Duquesnoy merkt op dat sprake is van een heel ander voorstel dan het 
herindelingadvies dat de provincie heeft uitgebracht. In de zienswijze richting de 
Staatssecretaris spreken GS hun vreugde uit over het feit dat er nu – na een jarenlang proces 
om te komen tot versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied – een 
resultaat lijkt te komen. De SP vraagt zich af of de provincie dan ‘prutswerk’ heeft afgeleverd. 
De grootste moeite heeft de SP met het begrip draagvlak. Dat sprake is van bestuurlijk 
draagvlak wordt onderschreven. In de visie van de SP dèkt het begrip draagvlak de lading 
echter niet, omdat het draagvlak onder de bevolking nauwelijks is uitgezocht.   
Zoals gezegd is er wel sprake van bestuurlijk draagvlak. Dat een herindeling nodig is, valt te 
bezien. Mogelijk is de thans voorliggende variant beter dan de provincie heeft geadviseerd.     
 
De heer Nugteren zet uiteen dat GroenLinks niet enthousiast was en is over de uitkomst. 
Overigens is dit enigszins mosterd na de maaltijd, gelet op het feit dat de Staatssecretaris een 
en ander ter hand heeft genomen. Desalniettemin hecht GroenLinks eraan haar mening 
hierover te uiten. 
GroenLinks was voorstander van één groene gemeente aan de kop van het Groene Hart mede 
om de verstedelijkingsproblematiek daar tegen te houden. Een en ander wordt thans 
opgedeeld. Dat roept bij GroenLinks een aantal vragen op. 
In de visie van GroenLinks wordt daarmee de identiteit aangetast. Met Maarssen wordt toch 
een deel van de verstedelijking binnenshuis gehaald. De vraag is of dat de kwaliteit van die 
gemeente en de eenheid van dat gebied al dan niet aantast. Indien een groene zone aan de 
bovenkant van het Groene Hart wordt voorgestaan om het verstedelijkingsproces daar tot 
stilstand te brengen, zou Maarssen wat GroenLinks betreft uit de BRU moeten treden. 
Abcoude is in dit proces restproblematiek geworden. GroenLinks staat op het standpunt dat 
daarmee Abcoude tekort wordt gedaan. Abcoude wordt toegevoegd aan Ronde Venen. 
Abcoude heeft zelf de wens te kennen gegeven een fusie met Ouderkerk nog als mogelijkheid 
te willen uitzoeken, hetgeen een reële optie wordt geacht. GroenLinks pleit ervoor Abcoude 
daartoe in de gelegenheid te stellen en dit ook als zodanig naar voren te brengen in de richting 
van de Staatssecretaris.   
De heer De Vries informeert of hiermee gedoeld wordt op de thans lopende discussie over een 
mogelijke samenvoeging van Amstelveen, Uithoorn, Ouderkerk en Aalsmeer.  
De heer Nugteren merkt op dat zijn pleidooi zich beperkt tot de wens van Abcoude ten 
aanzien van een eventuele fusie met Ouderkerk.  
 
De heer Roos merkt op dat dit proces in de visie van Mooi Utrecht een voorbeeld is van de 
oorzaak waarom PS niet erg in de belangstelling staan van de bevolking, hetgeen zich uit in 
lage opkomstcijfers.  
Spreker memoreert dat naar aanleiding van een verzoek van Abcoude een herindeling is 
opgelegd aan betrokken gemeenten. De betrokken gemeenten hebben zich, met uitzondering 
van Abcoude, verzet tegen de variant Vecht en Venen. Op grond van het verzet is door de 
Staatssecretaris een nieuw proces ingezet. Uit de Statenbrief blijkt dat over de thans gekozen 
varianten weinig unanimiteit bestaat. In de visie van Mooi Utrecht kan derhalve niet worden 
gesproken van een gedeeld draagvlak.  
Uit de raadsbesluiten van de individuele gemeenten zou kunnen worden geconcludeerd, dat ze 
uit eigen beweging voorstellen doen om tot een herindeling over te gaan. Het tegendeel is 
echter waar. De raadsbesluiten in de individuele gemeenten zijn genomen om te voorkomen 
dat de ergste variant, Vecht en Venen, zou worden gekozen.  
Mooi Utrecht is altijd voor kleinschaligheid geweest. Het wordt een gemiste kans geacht dat 
de provincie, ondanks signalen dienaangaande, niet is ingegaan op suggesties om andere 
scenario’s te onderzoeken die kunnen leiden tot een vergroting van de bestuurskracht maar de 
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kleinschaligheid in stand houdt. Die varianten zijn denkbaar; daarvan zijn voorbeelden elders 
in Nederland.  
Mooi Utrecht staat op het standpunt dat de voorgestelde herindeling, ondanks de 
raadsbesluiten die er liggen, onvoldoende wordt gedragen. 
Op grond hiervan, en het gegeven dat hiermee kleinschaligheid verloren gaat kan de thans 
voorliggende variant, alhoewel deze aanzienlijk minder slecht is dan de variant Vecht en 
Venen, niet rekenen op instemming van Mooi Utrecht. 
 
De heer Buiting memoreert de vorige episode van dit reeds langlopende dossier. Het zal niet 
bevreemden dat het CDA met de uitkomst op zich kan instemmen en daarmee ook content is. 
Dat wil niet zeggen dat het geheel zonder problemen is. Spreker memoreert dat het CDA bij 
de BRAL-variant heeft ingebracht dat sprake was van onvoldoende draagvlak bij de 
desbetreffende gemeenten en deze variant onvoldoende samenhangend was, hetgeen met 
name te maken heeft met de fysieke situatie, t.w. de doorsnijding van het gebied door o.a. 
grote infrastructuur en kanaal. Het CDA heeft op dat moment wel aangegeven dat het goed 
zou zijn de druk op de ketel te houden. Het enige voordeel van het voorstel van GS destijds is 
geweest, dat onder druk alles vloeibaar wordt. Het CDA kijkt wat anders naar het proces in 
het gebied dat de afgelopen maanden heeft plaatsgehad. Vanuit het gebied is geageerd tegen 
het voorstel en is een forse lobby ingezet richting de Tweede Kamer. De betrokken gemeenten 
zijn echter ook onderling gaan praten over een betere variant dan het voorstel dat voorlag; dat 
is het bestuurlijk draagvlak. Het CDA heeft waardering voor de wijze waarop de 
Staatssecretaris een en ander heeft opgepakt en het proces vervolgens vorm heeft gegeven. 
Het is ook wijsheid geweest niet alleen te vragen naar de eerste- maar ook naar de tweede 
voorkeur, waardoor iets meer bandbreedte werd verkregen in de mogelijkheden van het tot 
stand brengen. Uiteindelijk ligt thans een voorstel voor, dat voor een aantal gemeenten zeer 
aanvaardbaar is. Het CDA geeft daarbij toe dat het voor Abcoude niet de door haar gewenste 
oplossing is en ook niet een van haar voorkeursvarianten.  
Het CDA hecht eraan gedeputeerde Haak te complimenteren voor haar opstelling in deze. 
Enerzijds lag er een standpunt van GS en een duidelijke uitspraak van PS; anderzijds was 
sprake van veel weerstand in het gebied en lag er een uitspraak van de Tweede Kamer die een 
andere kant opging. Het CDA heeft waardering voor de wijze waarop gedeputeerde Haak 
enerzijds het standpunt van GS/PS heeft verdedigd en anderzijds een open houding heeft 
aangenomen ten aanzien van de varianten die ontstonden.   
Het CDA is zich ervan bewust dat nu nog aan veel zaken verder vorm moet worden gegeven. 
Het CDA is benieuwd hoe GS de verdere begeleiding in dit proces ter hand willen nemen. 
 
De heer Barneveld Binkhuysen zet uiteen dat de VVD het terecht acht dat de Staatssecretaris 
het proces ter hand heeft genomen op het moment dat bleek dat in de Tweede Kamer kritiek 
was op het door de provincie ingediende voorstel. De Staatssecretaris heeft bekeken of er 
varianten mogelijk waren die in het gebied meer de doelen konden dragen waarvoor een 
herindeling feitelijk is bedoeld. De VVD spreekt haar waardering uit over het behaalde 
resultaat en de inzet van gedeputeerde Haak daarbij. Er is thans een variant gecreëerd die op 
meer draagvlak kan rekenen van maatschappelijke organisaties en met name ook in Maarssen. 
Er is sprake van meer bestuurskracht en duurzame versterking. Met het voorliggende voorstel 
ontstaan twee gemeenten die een goede toekomst tegemoet gaan. Op grond van het 
vorenstaande kan de VVD instemmen met het voorliggende voorstel.   
 
De heer Van Kranenburg merkt op dat de ChristenUnie zich heeft verbaasd over de houding 
van de Tweede Kamer ten aanzien van dit dossier. De ChristenUnie staat nog steeds op het 
standpunt dat de provincie een keurige procedure heeft gelopen.  
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De procedure die de Staatssecretaris vervolgens heeft gevolgd is in de visie van de 
ChristenUnie correct ingestoken, ook in de zin van de samenwerking met de provincie.  
Het voorliggende voorstel is, wat de ChristenUnie betreft, second best. 
Spreker steunt de opmerking van GroenLinks inzake de verstedelijking als gevolg van het 
betrekken van Maarssen bij deze herindeling. De ChristenUnie verwacht echter dat de twee 
gemeenten, die nu zullen ontstaan, een betere toekomst zullen hebben dan een aantal huidige 
gemeenten. Op grond van het vorenstaande conformeert de ChristenUnie zich aan het thans 
voorliggende voorstel. 
Wat de ChristenUnie betreft blijft Kockengen bij Breukelen i.c. de opvolger daarvan.  
De ChristenUnie is voorts van mening dat de nieuw te vormen gemeente Maarssen bij 
voorkeur geen onderdeel zou moeten blijven uitmaken van de BRU, mede vanwege 
eerdergenoemd aspect van verstedelijking.  
Desgevraagd door mevrouw Fokker antwoordt spreker dat Maarssenbroek als zodanig geen 
positie heeft, maar Maarssenbroek in de beleving van de ChristenUnie wel de geest van 
Utrecht Stad is. Niettemin ziet de ChristenUnie geen aanleiding ervoor te opteren Maarssen in 
tweeën te splitsen en het landelijk gedeelte van Maarssen vervolgens toe te voegen aan de 
nieuwe Vechtgemeente en het stedelijk gedeelte aan de gemeente Utrecht.   
Spreker memoreert dat bij de vorming van de nieuwe gemeente Vecht en Venen € 100.000 
beschikbaar is gesteld voor de begeleidingskosten. Geïnformeerd wordt of hiervan nog een 
bedrag resteert. 
Er gaan thans twee nieuwe gemeenten ontstaan. Geïnformeerd wordt of dit voor de provincie 
geen reden is de financiële middelen nader te beschouwen. 
Tot slot sluit spreker zich aan bij de waarderende woorden richting gedeputeerde Haak, die 
toch in staat is geweest dit dossier, in deze lastige politiek bestuurlijke situatie, tot dit resultaat 
te brengen.  
 
De heer De Vries merkt op dat deze herindeling in de visie van D66 wellicht een bestuurlijk 
debacle mag worden genoemd. In zijn betoog zal spreker nader ingaan op het bestuurlijk 
proces en vervolgens op het voorstel van de Staatssecretaris en hoe daarop vanuit GS wordt 
gereageerd. 
Het bevreemdt D66 dat vier van de vijf gemeenten thans iets anders zeggen dan ze 1,5 jaar 
geleden, bij de start van dit proces, tegen de provincie hebben gezegd. De vraag is wat dat 
zegt over de regievoering van de provincie dan wel de stuurgroep. D66 staat op het standpunt 
dat sprake is van bestuurlijk onvermogen.   
Met de voorliggende Statenbrief en de zienswijze van GS ontstaat voor D66 enigszins een 
beeld van een falende provincie. Een provincie die zich, bij gebrek aan visie, zonder moeite of 
besef voor de politieke eigenwaarde, neerlegt bij het voorliggende voorstel.  
D66 is van mening dat sprake is van uitholling van de Arhi-procedure door de wijze waarop 
de Tweede Kamer met dit proces is omgegaan. De provincie kan zich op grond hiervan 
afvragen of zij nog wel aan een Arhi-procedure wil beginnen.  
De vraag is of het thans voorliggende voorstel niet gewoon zou moeten worden geaccepteerd 
op grond van politiek realisme. In dat kader volgt D66 de opmerking van de SP wat de 
provincie de afgelopen jaren dan heeft gedaan. De vraag is hoe de provincie zich moet 
wapenen tegen meer van dergelijke situaties.  
D66 betitelt de thans voorgestelde variant als de minst slechte keuze.  
Ten aanzien van Breukelen, Loenen en Maarssen plaatst D66 echter grote vraagtekens bij de 
bestuurskracht en de financiële draagkracht van de nieuw te vormen gemeente. Alle drie 
gemeenten staan bekend om hun zwakke bestuurskracht en financiële situatie. In Maarssen is 
onlangs een vernietigend rapport van Berenschot verschenen over de bestuurscultuur, terwijl 
in Loenen en Breukelen uit de bestuurskrachtmetingen is gebleken dat die onder de maat is.  
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In haar brief geeft de Staatssecretaris zelf aan dat Breukelen, Loenen en Maarssen een lager 
dan gemiddelde startpositie heeft. D66 informeert waarop GS de verwachting baseren dat het 
samenvoegen van drie zwakke gemeenten wel tot een sterke Vechtgemeente zal leiden.  
Daarnaast ontstaat weliswaar een Vechtgemeente Maarssen, maar wel een met drie 
restproblematieken: 
- Maarssenbroek is een stedelijk gebied, dat sterk op Utrecht is gericht. 
- Loenersloot past feitelijk beter bij een gemeente De Ronde Venen/Abcoude.  
- De inwoners van Kockengen hebben reeds eerder aangegeven aansluiting bij Woerden 

voor te staan. De gemeenteraad van Woerden heeft zich hiervoor ook uitgesproken bij 
motie.  

Geïnformeerd wordt hoe GS van plan zijn met deze restproblematiek om te gaan en waarom 
hiervan geen melding wordt gemaakt in de brief richting de Staatssecretaris. 
Met betrekking tot de Ronde Venen/Abcoude onderschrijft spreker dat Abcoude feitelijk 
restproblematiek is geworden. Abcoude wordt geofferd ten faveure van Maarssen. Abcoude 
heeft vanaf het begin aangegeven niets te zien in een samenvoeging i.c. annexatie met/door 
De Ronde Venen. GS gaan hieraan thans volledig voorbij. Daarbij komt dat de vraag kan 
worden gesteld in hoeverre De Ronde Venen met Abcoude ook op de langere termijn een 
voldoende krachtige gemeente zal kunnen zijn, gelet op de door spreker eerder aangehaalde 
ontwikkelingen in Noord Holland en wellicht verder groeiend Woerden.    
D66 heeft moeite met het feit dat Maarssen in eerste instantie geen deel uitmaakte van de 
herindelingplannen, slechts in dit kader is geconsulteerd en thans helemaal onderdeel is 
geworden van de herindeling, met name vanuit de angst in Maarssen voor het grote Utrecht.  
De lokale fracties van D66, met uitzondering van Loenen, hebben de Statenfractie te kennen 
gegeven het conceptvoorstel categorisch af te wijzen. D66 blijft van mening dat de variant 
Vecht en Venen, wellicht met Maarssen, de beste oplossing is voor alle partijen. 
 
Mevrouw Fokker merkt op dat al veel is gezegd. De PvdA deelt de opmerking van de SP over 
‘prutswerk’ niet, maar spreekt wel over gemiste kansen. Een gemiste kans is o.a. dat het 
probleem van Abcoude niet is opgelost. Abcoude heeft om de herindeling gevraagd en krijgt 
nu het minst van alle partijen.   
De PvdA heeft steeds benadrukt dat het herindelingtraject vanuit de inhoud moet worden 
benaderd, bv de bestuurlijke opgave van het Groene Hart, bouwen, wonen, verkeer, vervoer, 
sociaal maatschappelijke cohesie. Dat waren allemaal opgaven, die met de herindeling tot 
uitvoering zouden kunnen worden gebracht. In de visie van de PvdA is er niet fundamenteel 
gekeken naar het gebied. De PvdA heeft zich indertijd samen met de VVD niet voor niets 
ingezet om een Gebiedsvisie voor Vecht en Venen van de grond te krijgen.  
Het mag duidelijk zijn dat het thans voorliggende voorstel niet de voorkeur heeft van de 
PvdA, ook niet van de raadsfracties van de PvdA in alle betrokken gemeenten. Er liggen  
echter raadsbesluiten, die ook voor de PvdA leidend zijn bij haar oordeel over de zienswijze.   
De PvdA acht de zienswijze wel erg positief van toon. Er wordt helemaal niets genoemd over 
het gelopen proces en over de eerdere besluitvorming, terwijl de provincie in dat kader toch 
niet over een nacht ijs is gegaan. De PvdA vindt dat GS met deze zienswijze wel heel 
makkelijk afstand neemt van het besluit van de provincie. De PvdA pleit ervoor hierover toch 
iets op te nemen.  
Indien de PvdA nu een motie had kunnen indienen, was dat gebeurd om de Arhi-procedure 
eens goed tegen het licht te houden, omdat het op deze wijze niet werkt. De PvdA deelt de 
vrees van D66 ten aanzien van de komende herindelingen. Het levert zeker geen bijdrage aan 
de positionering van de provincie, omdat zij in deze gewoon wordt overruled terwijl een 
zorgvuldig proces is gelopen.  
De PvdA onderschrijft de opmerking van de SP dat in de Statenbrief sprake is van een 
tegenstrijdigheid als het gaat om het draagvlak. Er is een beperkt draagvlak voor 
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samenvoeging van Abcoude en Ronde Venen, terwijl het draagvlak van de 6 criteria uit het 
beleidskader het zwaarst weegt in het voorstel. Indien het draagvlak van gemeenten zwaar 
weegt, zou Kockengen moeten worden toegevoegd aan Woerden omdat daarvoor draagvlak 
is. De PvdA zou een dergelijk voorstel overigens steunen.  
Ten aanzien van de financieel zwakke Vechtgemeente memoreert spreekster dat de PvdA 
zorgen heeft over Maarssenbroek. Er ontstaat een soort exclusieve Vechtgemeente dat zich 
enigszins kan afsluiten van andere problematieken. Voor de PvdA is een heel belangrijk 
principe, dat sterk en zwak samen optrekken. 
Zoals een en ander thans is verwoord ter zake van de BRU en het samenwerkingsverband 
Utrecht West wordt er voorgesorteerd; het wordt daarmee niet overgelaten aan de gemeente, 
maar ook niet aan het politieke debat hieromtrent. De PvdA zou dit graag anders zien. 
Samenvattend merkt spreekster op dat de PvdA de strekking van de zienswijze van GS steunt, 
maar daarin wel wat meer kritische kanttekeningen had willen zien.   
 
Mevrouw Haak onderschrijft dat sprake is geweest van een gecompliceerd proces. Spreekster 
heeft het gevoel dat vanaf het begin alles dat er uit te zoeken viel is uitgezocht en alles dat er 
voor te leggen viel ook is voorgelegd aan de streek. Tijdens het proces is het grote probleem 
steeds geweest dat er geen enkele combinatie was waarvoor in de zin van draagvlak een 
meerderheid was te vinden. Tegelijkertijd lag er wel een duidelijk probleem ten aanzien van  
de bestuurskracht van Abcoude, Breukelen en Loenen. Dat probleem moest worden opgelost, 
hetgeen ook leidend is geweest voor de Staatssecretaris.  
De provincie is uiteindelijk tot het voorstel van de samenvoeging van de vijf gemeenten 
gekomen, omdat dit op dat moment het voorstel was waarvoor de meeste draagvlak bestond; 
voor die variant waren ook inhoudelijk een aantal goede argumenten. Spreekster doelt hierbij 
op voldoende versterking om ook Groene Hart-doelen te kunnen realiseren.  
Uit het feit dat de Tweede Kamer in staat is om het voorstel van GS/PS naast zich neer te 
leggen blijkt hoe lastig de Arhi-procedure is. Ook spreekster heeft moeite met die gang van 
zaken. Het is lastig te begrijpen dat de uitkomst van een dergelijk lang proces dat aan alle 
voorwaarden van de Arhi-procedure voldoet, dat zo zorgvuldig is gevoerd, hetgeen ook door 
de Raad van State is bevestigd, wordt overruled door de Tweede Kamer.  
Mevrouw Fokker informeert waarom de constatering, dat de provincie het besluit goed heeft 
voorbereid en vaststelt dat de Tweede Kamer het proces vervolgens overneemt, niet in de 
zienswijze wordt verwoord.  
Mevrouw Haak zet uiteen dat de gang van zaken goed is overwogen en op grond daarvan 
voor de voorliggende inhoud is gekozen. Zij komt hierop nog nader terug.  
De heer Buiting merkt op dat de discussie hem bevreemdt. Het is een ieder bekend dat de 
Tweede Kamer een eigenstandige bevoegdheid heeft om een afweging te maken over zowel 
de gevolgde procedure als de inhoud. Ook is bekend dat het draagvlak bij de Tweede Kamer 
buitengewoon belangrijk wordt gevonden. Op grond van het feit dat één gemeente zich 
vervolgens twijfelend opstelde, één gemeente zich indifferent opstelde en één gemeente groot 
voorstander was van het voorstel van de provincie, kan het CDA zich het verzoek van de 
Tweede Kamer aan de Staatssecretaris voorstellen en acht zij de gekozen werkwijze de juiste.  
De heer De Vries informeert wat dit zegt over de betrouwbaarheid van de betrokken 
gemeenteraden. Het geeft feitelijk aan dat zij de Staten in eerste instantie misinformatie 
hebben verstrekt. Er waren gemeenten waar wel sprake was van een bestuurlijk draagvlak 
voor de herindeling. Er waren twijfels, die zijn ook verwoord. Er zijn randvoorwaarden 
gesteld. Het probleem met de Arhi-procedure is echter dat gemeenten een tweede kans zien 
zodra het voorstel van de provincie naar de Tweede Kamer gaat. Daarmee is het een soort Hof 
van Appeal.  
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De heer Buiting merkt op dat het laatste juridisch het geval is. Spreker memoreert dat 
Breukelen en Loenen tegen de variant waren, bij De Ronde Venen twijfel bestond, Abcoude 
voorstander was en Maarssen zich indifferent opstelde.  
De heer Nugteren merkt op dat Maarssen zich niet opstelde, omdat zij er niet bij betrokken 
waren. 
Mevrouw Haak vervolgt dat zij zich schaart achter de Staatssecretaris, die heeft aangegeven 
alleen te maken te hebben met de besluitvorming in de gemeenteraden. Op grond hiervan 
heeft zij dan ook het voorstel van de provincie voor haar rekening genomen. Spreekster 
onderschrijft echter dat emoties in dit proces de hoofdtoon hebben gevoerd.  
Spreekster benadrukt nogmaals van mening te zijn dat de thans gevolgde procedure niet 
deugt, hetgeen ook de mening is van de Staatssecretaris. Zij komt met een nieuw Beleidskader 
waarin de provincie het laatste woord heeft en de Tweede Kamer alleen moet toetsen of een 
voorstel op een goede manier tot stand is gekomen. Dat lijkt spreekster ook een respectvolle 
manier van werken. Zolang dat Beleidskader er niet is, kan spreekster zich voorstellen dat 
leden van de Tweede Kamer gebruik maken van de aanwezige ruimte; verstandig vindt zij dit 
niet.   
Met betrekking tot Maarssen was in het advies verwoord dat de provincie van oordeel is dat 
Maarssen een verstedelijkt gebied is en dat dit lastig is gezien de doelstellingen die sterk op 
het landelijke Groene Hart lagen. Er is thans echter sprake van een nieuwe situatie en GS zijn 
van oordeel dat voor de drie desbetreffende gemeenten veel mogelijkheden zijn om met elkaar 
verstandig beleid te gaan voeren. In de zienswijze is specifiek aangegeven dat rekening dient 
te worden gehouden met het grote verstedelijkte gebied van Maarssen. 
Formeel is geredeneerd dat Maarssen in eerste instantie een legale voortzetting zal zijn van de 
huidige gemeente Maarssen en daarmee onderdeel uitmaakt van de BRU. De gemeenteraad 
van de nieuwe gemeente zal vervolgens zelf moeten beslissen of ze al dan niet onderdeel wil 
blijven van de BRU. De provincie kan daarover op dat moment ook haar mening geven.  
Mevrouw Fokker informeert of de provincie de gemeente zal voorstellen tevens de mening te 
peilen onder de inwoners van Maarssenbroek. In het kader van het draagvlak acht de PvdA dit 
een belangrijk aspect.  
Desgevraagd licht spreekster toe dat de PvdA, afgezien van hetgeen in eerste instantie als 
principieel uitgangspunt naar voren is gebracht, van inwoners van Maarssenbroek heeft 
begrepen dat zij bij Maarssen willen blijven horen. De PvdA hoopt dat de gemeente dit bij 
haar overweging zal betrekken en vanuit de provincie hierbij het draagvlakcriterium zal 
worden gestimuleerd. 
Mevrouw Haak merkt op dat dit niet de strekking van haar opmerking was. Zij heeft trachten 
te verwoorden dat de ligging in het landelijk gebied een van de belangrijke redenen was voor 
het voorstel tot samenvoeging van de vijf gemeenten. Die situatie is echter veranderd door het 
voorstel van de Staatssecretaris met betrekking tot samenvoeging van drie gemeenten tot een 
Vechtgemeente. Daarmee is sprake van een andere focus. Een belangrijke focus daarbij is het 
Vechtgebied. In de brief is aangegeven dat ervoor moet worden gewaakt dat het alleen om het 
Vechtgebied gaat, omdat ook sprake is van een verstedelijkt gebied.  
 
De heer Nugteren vestigt de aandacht op de aansluiting bij de BRU. Geïnformeerd wordt 
waarom niet nu reeds twijfel wordt uitgesproken over de vraag of dat wel verstandig is, juist 
om het daar liggende potentiële probleem te benadrukken. GroenLinks is geen voorstander 
van een afscheiding van Maarssenbroek. Dat is ook niet aan de orde. Een probleem blijft 
echter dat de druk van de verstedelijking toeneemt op het moment dat Maarssen deel uit blijft 
maken van de BRU.  
Mevrouw Haak merkt op dat de vraag is hoe verstandig het is daarover op dit moment een 
opmerking te maken in een brief die zuiver gaat over de vraag of de provincie zich kan vinden 
in het thans voorliggende voorstel tot herindeling. De provincie heeft randvoorwaarden 
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gesteld, waaraan de oplossing in de visie van de provincie zou moeten voldoen. Die 
randvoorwaarden zijn: geen restproblematiek. Daaraan wordt in de visie van GS voldaan. Met 
de, al dan niet gewenste, toevoeging van Abcoude aan De Ronde Venen ontstaat een 
duurzame oplossing. In de brief is de kanttekening geplaatst dat de nieuwe Vechtgemeente 
weliswaar duurzaam is vanwege de voldoende omvang, maar dat er wel sprake is van een 
aantal gevaarlijke punten w.o. de financiële positie.  
De heer Nugteren memoreert dat zijn vraag met name betrekking had op de BRU. 
Mevrouw Haak merkt op dat de Staatssecretaris geen invloed heeft op de kwestie ter zake van 
de BRU. Dat is een zaak van de gemeente zelf. Op grond hiervan heeft spreekster geen 
behoefte dit in de brief aan de Staatssecretaris op te nemen.  
De heer Van Lunteren bevestigt het vorenstaande, maar sluit zich aan bij het betoog van 
GroenLinks. De provincie krijgt ook zienswijzen binnen waarin wordt voorgesorteerd op 
zaken die zich nog moeten afspelen. Op zich kan het in de visie van de VVD geen kwaad dat 
de provincie haar standpunt in deze verwoordt in de zienswijze richting de Staatssecretaris 
met het verzoek die boodschap mee te geven aan de nieuwe gemeente.   
Desgevraagd door de heer De Vries antwoordt mevrouw Haak dat de zienswijze op 13 
november wordt verzonden en derhalve aanpassingen nog mogelijk zijn.   
De heer Duquesnoy kan zich voorstellen dat de kwestie ten aanzien van de BRU als 
restproblematiek wordt aangemerkt en als zodanig in de brief wordt meegenomen.   
Mevrouw Haak geeft aan er geen moeite mee te hebben in de brief aan de Staatssecretaris een 
opmerking te maken over de positie van Maarssen in de BRU.   
Zij vervolgt dat in eerste instantie een zienswijze was opgesteld met veel bedenkingen om te 
benadrukken dat de provincie met een goed voorstel was gekomen in de zin van Vecht en 
Venen. GS hebben er echter voor gekozen niet ‘te zuur’ te reageren op een proces waaruit de 
Staatssecretaris met het voorliggende voorstel uiteindelijk knap is gekomen en dat voldoet aan 
de voorwaarden van de provincie.  
Mevrouw Doornenbal merkt op dat het nieuwe Beleidskader nog niet is vastgesteld. Zij kan 
zich voorstellen dat in de zienswijze een zin wordt opgenomen dat, omdat het Beleidskader 
nog niet is vastgesteld, deze situatie ontstaat.   
Mevrouw Haak merkt op dat het ook goed zou zijn indien de Statenfracties bij hun Tweede 
Kamerfracties benadrukken dat deze gang van zaken verstorend werkt in de relatie tussen de 
verschillende bestuurslagen.  
Spreekster vervolgt dat ter zake van Kockengen het uitgangspunt is dat bij de inwoners zou 
moeten worden gepeild of zij ook bij Woerden zouden willen worden gevoegd. Een 
procedureel probleem hierbij is dat Woerden niet is meegenomen in de Arhiprocedure en het 
proces daarmee weer opnieuw zou moeten worden gevolgd. In de visie van spreekster moet 
de provincie dat niet willen. Vandaar dat is opgenomen dat na afronding van dit proces de 
mening van de inwoners van Kockengen zou moeten worden gepeild en indien er draagvlak is 
voor het voegen van Kockengen bij Woerden tot een grenswijziging zou kunnen worden 
besloten.   
Door de vijf gemeenten is constructief samengewerkt om de herindeling Vecht en Venen voor 
te bereiden. Er zijn ambtelijke werkgroepen ingesteld, er is veel energie in gestoken en er is 
veel tot stand gebracht. Spreekster hecht eraan daarvoor haar waardering uit te spreken. Het 
daarvoor ter beschikking gestelde bedrag van € 100.000 is daaraan geheel opgegaan.   
 
De heer Van Lunteren deelt mede dat de VVD zich kan vinden in de brief indien hierin een 
opmerking wordt gemaakt over de BRU en het Beleidskader.  
 
De heer Duquesnoy deelt mede dat de SP zich kan vinden in de brief indien hierover een 
opmerking wordt gemaakt over de BRU. De SP steunt het betoog in de brief over het 
draagvlak niet.  
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Voorts verheugt het spreker dat gedeputeerde Haak ten aanzien van Kockengen heeft 
aangegeven dat het draagvlak van de bevolking aldaar moet worden gepeild.  
 
De heer Nugteren memoreert zijn pleidooi Abcoude in de gelegenheid te stellen een 
fusiemogelijkheid met Ouderkerk te onderzoeken. GroenLinks verzoekt dit in de brief 
richting de Staatssecretaris te bepleiten.  
 
De heer Roos acht de opmerking van gedeputeerde Haak dat zij de Tweede Kamer het recht 
wil ontzeggen om hun volksvertegenwoordigende rol op zich te nemen opmerkelijk.  
Mooi Utrecht staat op het standpunt dat de provincie in toekomstige voorstellen tot 
herindeling sterker naar de betrokken gemeenteraden zou moeten luisteren en de alternatieven 
zou moeten bekijken.   
Ten aanzien van de BRU merkt spreker op dat elke gemeente de vrijheid heeft om al dan niet 
een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. In het voorliggende geval is opgemerkt dat in 
het kader van de nieuw te vormen gemeente er op dit moment tenminste twee gemeenten zijn 
waar de raden zich in meerderheid hebben uitgesproken voor uittreding van Maarssen uit de 
BRU. Hij vraagt zich af of de provincie met een dergelijke opmerking niet op de stoel van de 
gemeente gaat zitten.  
De heer Van Lunteren is van mening dat de provincie haar volksvertegenwoordigende rol 
mag oppakken door de mening die binnen de Staten leeft weer te geven.  
De heer Roos onderschrijft het vorenstaande, mits de Staten zich vergewissen van de mening 
van de betrokken gemeenten en niet over maar met de gemeenten spreken.  
 
De heer Buiting merkt op dat in deze ook een ander argument speelt. Er wordt uiteindelijk 
gezocht naar een versterking van het groene karakter van de gemeenten in die streek en op 
grond daarvan is het ook logisch uit het BRU te stappen.  
Spreker onderschrijft voorts dat het belangrijk is een evenwichtige brief naar de 
Staatssecretaris te sturen in plaats van een zure brief. Voor het CDA staat vast dat, vanaf het 
moment dat de Staatssecretaris een en ander ter hand heeft genomen, sprake is geweest van 
een buitengewoon zorgvuldig proces. Het CDA sluit zich aan bij de vanuit de commissie 
gesuggereerde aanvullingen.   
 
De heer Van Kranenburg betreurt dat het geld is opgegaan aan iets dat het niet is geworden. 
Hij zal hierop op een gepast moment nader terugkomen.   
 
De heer Van Lunteren geeft mee in de brief richting de Staatssecretaris op te nemen dat de 
door de provincie betaalde begeleidingskosten ad € 100.000 wellicht uit de Rijkskas kan 
worden vergoed ten behoeve van de nieuw te vormen gemeente.  
 
De heer De Vries sluit zich aan bij het voorstel van de VVD. Spreker concludeert voorts ter 
zake van dit proces, dat Maarssen de hoofdprijs heeft door zich eerst tot restproblematiek te 
maken en zich vervolgens in de Arhi-procedure te dringen; Breukelen betaalt uiteindelijk de 
rekening van de herindeling en Abcoude is geofferd. Het vorenstaande zal spreker 
overbrengen richting zijn Tweede Kamerfractie. Voorts zal D66 zowel de Arhi-procedure als 
het Beleidskader aankaarten en ook haar eigen visie ten aanzien van hetgeen zich heeft 
voorgedaan, dat niet in de zienswijze richting de Staatssecretaris staat, richting haar 
Kamerfractie overbrengen.   
 
Mevrouw Fokker merkt op dat de PvdA van mening verschilt met het CDA over de inhoud 
van de brief aan de Staatssecretaris.  Onderschreven wordt dat sprake moet zijn van een 
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evenwichtige brief, maar tussen zuur en lovend zit veel. De PvdA is van mening dat zonder 
zuur te zijn een aantal kritische kanttekeningen had mogen worden gemaakt.  
De PvdA steunt het voorstel, om meer over het BRU op te nemen dan thans het geval is, niet.  
 
Er ontstaat vervolgens een uitvoerige discussie over de vraag of in de zienswijze al dan geen 
opmerking zou moeten worden gemaakt over het uittreden van Maarssen uit het BRU.  
 
Naar aanleiding van de discussie stelt de voorzitter voor in de zienswijze een passage op te 
nemen over het BRU, waarin tot uiting komt dat de provincie zich, gezien het groene 
karakter, zorgen maakt over deelname van Maarssen aan het BRU.  
 
Mevrouw Fokker deelt mede dat de PvdA zich hierin kan vinden, mits het wordt verwoord als 
Groene Hart-problematiek, omdat het groene karakter niet de opgave is van het gebied.  
 
De voorzitter stelt vast dat de commissie zich kan vinden in zijn voorstel. 
 
Mevrouw Haak voegt hieraan, naar aanleiding van de opmerking van de PvdA, toe zich nader  
te zullen buigen over een formulering die tegemoet komt aan alle wensen binnen de 
commissie ter zake.  
Spreekster hecht er voorts aan ten aanzien van het draagvlak op te merken dat de provincie 
gaat over het bestuurlijk draagvlak. Het draagvlak onder de bevolking dient te worden 
gemeten door de desbetreffende gemeente en als zodanig eventueel te worden meegenomen in 
de bestuurlijke reactie richting de provincie.  
Spreekster is er geen voorstander van Abcoude in de gelegenheid te stellen een eventuele 
fusie met Ouderkerk nader te onderzoeken, omdat in het voorliggende voorstel sprake is van 
een duurzame oplossing. De Ronde Venen is financieel gezien één van de beste gemeenten. 
Abcoude en De Ronde Venen werken ook al veel samen. Alhoewel de thans voorliggende 
uitkomst nooit de bedoeling is geweest van Abcoude, hoopt spreekster dat Abcoude zich ook 
zal kunnen vinden in deze goede oplossing. Ook de Staatssecretaris heeft gevoel voor de 
positie van Abcoude, hetgeen moge blijken uit het feit dat zij Abcoude heeft aangeboden haar 
voorstel nader te komen toelichten. Zij acht het ook van belang dat de provincie erop toeziet 
dat het verdere proces ter zake van de samenvoeging van Abcoude en De Ronde Venen goed 
verloopt. 
Desgevraagd door de heer Nugteren antwoordt spreekster dat zij in deze voor de provincie 
met name een faciliterende rol ziet indien de desbetreffende gemeenten dat op prijs stellen.    
De heer Nugteren is van mening dat de provincie een verantwoordelijkheid heeft om te bezien 
of een fusie van gemeenten ook de richting uitgaat conform de bedoeling van de provincie. In 
het voorliggende geval heeft de provincie de bedoeling dat Abcoude niet wordt 
´ondergesneeuwd’. Maartensdijk is destijds een pijnlijke ervaring geweest. Bij de Heuvelrug 
loopt dat aanzienlijk beter. Daar heeft de provincie een actieve rol. Spreker informeert of GS 
zich voorstellen het op dezelfde manier als bij de Heuvelrug in te vullen.   
Mevrouw Haak stelt zich voor dat de provincie daarin een actieve rol heeft, met in 
achtneming van haar positie. Zij onderschrijft dat de provincie ter zake van de Heuvelrug een 
goede rol heeft gespeeld en die rol zal ook zeker worden aangeboden aan Abcoude en De 
Ronde Venen.   
GS hebben overwogen de rekening van € 100.000 voor begeleidingskosten aan de 
Staatssecretaris te presenteren, maar daarvan is na ampele overwegingen afgezien.   
 
De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp hiermee voldoende is besproken.  
 
8. Statenbrief Reisregeling gedeputeerde Binnekamp voor Comité van de Regio’s 
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Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
9. Statenbrief Voortgang programma Utrecht e-Provincie medio 2009 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
10. Statenbrief Jongerenstaten provincie Utrecht 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
11. Statenbrief Voortgangsverslag samenwerking P4 Europa 
Wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
12. Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging van ieders 
komst en inbreng.  
 


