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7LWHO � Gebiedsbepalingsbesluit op basis van art. 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
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Bijlage(n): 1

,QOHLGLQJ
Tussen de provincie, het BRU en de stad Utrecht is in december 2001 overeenstemming bereikt over
de verkleining van het BRU-territoir per 1 januari 2004. Daarvoor zijn diverse acties in gang gezet. Zo
vindt u bij de commissiestukken het definitief overdrachtsdocument. Daarnaast gebeurt dit door het
aanpassen van de gemeenschappelijke regeling van het BRU.

Een ander traject dat moet worden doorlopen is dat de provincie op basis van de Wgr het gebied
verkleind. Artikel 2 van de Kaderwet (op basis waarvan het BRU is ingesteld) bepaalt namelijk dat het
kaderwetgebied zich uitstrekt tot het door de provincie aangewezen samenwerkingsgebied op basis
van artikel 2 van de Wgr. De provincie moet dus het besluit nemen dat dit gebied zich beperkt tot de
10 gemeenten. Alleen op die manier kan de werkingssfeer van de Kaderwet Bestuur in verandering en
zijn opvolger worden beperkt tot het nieuwe, verkleinde BRU-gebied. Het betreffende  besluit is in
april in voorbereiding genomen om 1 juli 2003 gereed te kunnen zijn. Vanwege wettelijke
verplichtingen is reeds eerder een ontwerpbesluit genomen door GS dat inmiddels 8 weken ter inzage
heeft gelegen (tot 1 juni). Daarop zijn geen reacties gekomen. Inmiddels hebben alle gemeenten
uittredingsbesluiten genomen. De staten worden gevraagd conform afspraken over streefdatum van 1
juli het besluit in de vergadering van 30 juni vast te stellen.
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Besluit van 30 juni 2003 tot wijziging van het "Besluit van 15 juni 1994 (1A) tot wijziging van de indeling van
de provincie Utrecht in WGR-samenwerkingsgebieden".

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 3 juni 2003, dienst/sector WEB/Wbt, nummer 2003WEB000888i;

Overwegende,
dat overeenstemming bestaat tussen het BRU, de 23 thans in het BRU deelnemende gemeenten en de provincie
Utrecht over de verkleining van het Kaderwetgebied onder de naam Bestuur Regio Utrecht tot 10 gemeenten;
dat voor de realisering van deze verkleining de aanwijzing van het desbetreffende gebied als
samenwerkingsgebied op grond van artikel 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR)  dient te
worden aangepast;
dat voorts als gevolg van gemeentelijke herindelingen enkele andere technische aanpassingen nodig zijn;

Gezien de uitkomsten van het overleg met de betrokken gemeentebesturen en de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de andere daarvoor in aanmerking komende Ministers;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten:

I.   hun besluit van 15 juni 1994 (1A) tot wijziging van de indeling van de provincie Utrecht in WGR-
samenwerkingsgebieden te wijzigen als volgt:

a. In onderdeel I, aanhef, vervalt "grensoverschrijdende";

b. Onderdeel I, onder A. wordt gewijzigd, zodat het komt te luiden:
A. “Utrecht” met de volgende gemeenten:

De Bilt, Bunnik, Driebergen-Rijsenburg, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein
en Zeist.

c. In onderdeel I, onder B1, vervalt "Nijkerk";

d. Onderdeel I C vervalt;

e. Onderdeel II A vervalt;

f. Onderdeel II C vervalt;

g. Bij onderdeel II B, vervalt "B" als artikelaanduiding;

II. De inwerkingtreding van dit besluit te bepalen op 1 januari 2004.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Verkleining van het grondgebied van het BRU, zodat het kaderwetregime alleen geldt voor de
overblijvende tien gemeenten.

.DQWWHNHQLQJHQ
Formeel heeft de provincie de verplichting het gehele grondgebied in te delen in
samenwerkingsgebieden. Deze verplichting staat echter al 5 jaar op de nominatie om afgeschaft te
worden. De verplichting wordt namelijk door geen enkele provincie nageleefd, gemeenten kiezen
immers zelf hun samenwerkingspartners. Het afschaffen is echter tot op heden nog niet gebeurd
vanwege de onduidelijkheid over het vervolg op de Kaderwet. De gedeputeerde heeft in overleg met
BZK afgesproken dat anticiperend op de wetswijziging de 13 gemeenten oningedeeld zullen worden
gelaten. Mocht later echter (tegen de verwachting in) blijken dat de verplichting toch blijft bestaan,
dan heeft de provincie aangegeven alsnog tot indeling over te zullen gaan. Dit alles is eind april
vastgelegd in een brief richting de minister van BZK.

)LQDQFLsQ
- zie daarvoor het statenvoorstel van het defintief overdrachtsdocument gebiedsverkleining BRU.

5HDOLVDWLH
- Als de staten het besluit in haar vergadering van 30 juni vaststellen is de streefdatum van 1 juli 2003
(waarop met het BRU was overeengekomen dat alle inhoudelijke en zoveel mogelijk technische
voorbereidingen voor de ontvlechting voltooid moesten zijn) behaald.

&RPPXQLFDWLH
- Na besluitvorming in AB BRU en de staten zal een persbericht worden uitgebracht en zal in prov.

een artikel verschijnen.
- Op 1 januari 2004 zal de gebiedsverkleining gemarkeerd worden op een nader te bepalen wijze.

%LMODJHQ
- het besluit tot wijziging van het besluit van 15 juni 1995 tot wijziging van de indeling van de

provincie Utrecht in wgr-samenwerkingsgebieden.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma
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BESLUIT VAN 15 JUNI 1994 TOT WIJZIGING VAN DE INDELING VAN DE PROVINCIE
UTRECHT IN WGR-SAMENWERKINGSGEBIEDEN.

Provinciale Staten van Utrecht,

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 26 april 1994, dienst WEB, Bureau Bestuur, nr.
4651466/50

Overwegende

het verzoek van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 19 juni 1990 om een
evaluatieprocedure in gang te zetten voor wat betreft de in 1985 in de provincies vastgestelde
Wgr-gebiedsindelingen;

dat wijziging van de indeling in Wgr-samenwerkingsgebieden als gevolg van het proces van
bestuurlijke reorganisatie wenselijk is;

Gezien de uitkomsten van het overleg met de betrokken gemeentebesturen, de besturen van de
betrokken samenwerkingverbanden, de Minister van Binnenlandse Zaken, de andere daarvoor in
aanmerking komende Ministers, de colleges van gedeputeerde staten van Gelderland, Noord-Holland
en Zuid-Holland en de afdeling Utrecht van de VNG;

Gelezen de tijdens de procedure tot wijziging van de Wgr-gebiedsindeling ingekomen reacties;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (verder te
noemen Wgr);

%HVOXLWHQ�
I de volgende provinciegrensoverschrijdende samenwerkingsgebieden, bedoeld

in artikel 2, tweede lid van de Wgr, vast te stellen:

A."Utrecht" met de volgende gemeenten: Abcoude, Amerongen, De Bilt, Breukelen, Bunnik, Cothen,
Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Harmelen, Houten, Langbroek, Leersum, Loenen, Lopik, Maarn,
Maarssen, Maartensdijk, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, De Ronde Venen, Utrecht,
Vleuten-De Meern, Woerden, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist, alsmede de zuidhollandse
gemeente Vianen;

Bl. 11Eem en Vallei" met de volgende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden,
Renswoude, Rhenen, Soest, Veenendaal en Woudenberg, en de gelderse gemeenten Barneveld,
Ede, Hoevelaken, Nijkerk, scherpenzeel en Wageningen;

B2.Indien provinciale staten van Gelderland besluiten tot vaststelling van het onder Bl genoemde
Wgr-gebied "Eem en Vallei" zonder indeling van de gemeente Wageningen, vervalt de indeling van
deze gemeente eveneens in de indeling als genoemd onder Bl;
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C."Gooi en Vechtstreek" met de volgende gemeenten: Loosdrecht, en de noordhollandse gemeenten Blaricum.
Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Nederhorst den Berg, 's-Graveland en Weesp.

II A. te bepalen dat het provinciaal be-stuur van Utrecht ten aanzien van het in lid I, onder A genoemde
gebied de bevoegdheden met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen uitoefent, die bij of
krachtens de wet aan het provinciaal bestuur zijn toegekend;

B. te bepalen dat het provinciaal bestuur van Utrecht ten aanzien van het in lid I, onder B genoemde gebied de
bevoegdheden met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen uitoefent, die bij of krachtens de wet aan
het provinciaal bestuur zijn toegekend;

C. te bepalen dat het provinciaal bestuur van Noord-Holland ten aanzien van het in lid I, onder c genoemde
gebied de bevoegdheden met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen uitoefent, die bij of krachtens
de wet aan het provinciaal bestuur zijn toegekend.

III voorzover betrekking hebbende op de indeling van de provincie Utrecht in

Wgr-samenwerkingsgebieden, de besluiten van 18 december 1985 en 28 mei
1986, zoals gewijzigd bij besluit 17 mei 1989 (Prov.blad 1989, 34) in

te trekken;

IV de inwerkingtreding van dit besluit te bep alen op een door gedeputeerde

staten vast te stellen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of

onderdelen daarvan uiteen kan lopen, met dien verstande dat:

A. het in dit besluit onder IA en B bepaalde niet inwerking treedt voordat provinciale staten van Zuid-Holland
dienovereenkomstig hebben besloten;

B. het in dit besluit onder IB en IIB bepaalde niet in werking treedt voordat provinciale staten van Gelderland
dienovereenkomstig hebben besloten;

C. het in dit besluit onder IC en IIC bepaalde niet in werking treedt voordat provinciale staten van
Noord-Holland dienovereenkomstig hebben besloten.

Voorzitter,

Griffier,
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