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6DPHQYDWWLQJ
Op basis van de resultaten van een onderzoek naar de bestuurskracht van Maarn, Amerongen,
Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg (MALDD-gemeenten) is gebleken dat de bestuurskracht
van de MALD-gemeenten matig is. De bestuurskracht van Driebergen is voldoende. Vandaar dat wij
op 1 juli 2003 het voorstel hebben gedaan om de MALD-gemeenten samen te voegen als de meest
geëigende oplossing voor de gesignaleerde bestuurlijke en ambtelijke problemen. Driebergen mag zelf
bepalen of zij meedoet. Dit voorstel is ter besluitvorming aan de gemeenteraden gezonden. Tevens
werden zij in de gelegenheid gesteld om over ons voorstel met hun inwoners te communiceren.

Voorstellen tot gemeentelijke herindeling geschieden bij wet. Dit is vastgelegd in de Wet algemene
regels herindeling (Arhi). Het kabinet heeft op 13-12-2002 het Beleidskader gemeentelijke herindeling
vastgesteld; de vaste commissie voor BZK heeft op 11 september 2003 dat beleidskader met de
minister besproken. In het beleidskader worden zes toetsingscriteria genoemd waaraan het
herindelingsadvies (PS-besluit) moet voldoen.  Het criterium ‘draagvlak’ is daarbij, naast het criterium
‘bestuurskracht’, voor de minister een belangrijk criterium. Voor het bepalen van het draagvlak is een
belangrijke rol weggelegd voor de raad. De raad bepaalt uiteindelijk het standpunt van de gemeente
maar moet zich wel vergewissen van de opvatting van de burgers. Hoe dat wordt gedaan, mag de raad
zelf bepalen.
De nieuwe gemeente dient over het draagvlak te beschikken om voldoende EHVWXXUVNUDFKW te
ontwikkelen. Deze bestuurskracht moet zich vertalen in de bestuurlijke en in de ambtelijke organisatie
van de nieuwe gemeente die voldoende onkwetsbaar is en in staat is tot een goede uitoefening van
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De gemeenteraden van Maarn, Doorn en Driebergen-Rijsenburg hebben zich uitgesproken voor een
samenvoeging van de MALDD-gemeenten,
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Driebergen-Rijsenburg  heeft daarbij twee condities gesteld: 1) herindeling van het ongedeeld
grondgebied van Driebergen-Rijsenburg (behoud van het stationsgebied), 2) de MALDD-gemeenten
stellen binnen een half jaar een grondleggend document over strategische keuzen op die door
betrokken colleges worden onderschreven; bij ontbreken van overeenstemming behoudt Driebergen
zich het recht voor om van verdere deelneming aan het herindelingsproces af te zien. Over deze
condities merken wij het volgende op. Een herindeling van Driebergen-Rijsenburg betreft voor ons het
ongedeelde grondgebied; een grenswijziging van de stationsgebied is dan ook niet aan de orde. Over
de tweede conditie hebben wij twee opmerkingen. Ten eerste is het opstellen van een grondleggend
document voor de nieuwe gemeente met strategische keuzes per definitie een aangelegenheid van de
betrokken gemeenten zelf;  het valt niet onder provinciale verantwoordelijkheid. Wel zijn wij bereid
om die werkzaamheid te faciliteren onder verantwoordelijkheid van de MALDD-gemeenten. Wij zijn
verantwoordelijk voor een zorgvuldige arhi-procedure.  Ten tweede merken wij op dat formeel een
gemeente niet zelf uit een herindelingsprocedure kan treden. Procedureel is er wel een moment van
heroverweging; op basis van de ingekomen zienswijze (inspraakreacties) op het herindelingsontwerp
kunnen wij het (concept-) herindelingsadvies aanpassen. Daarnaast is in een motie een aantal
onderwerpen genoemd die overwegend betrekking hebben op het profiel en de bestuurlijke en
ambtelijke inrichting van de nieuw te vormen gemeente.

Amerongen heeft zich uitgesproken voor een samenvoeging van de MALD-gemeenten. In een motie is
daarbij uitgesproken dat bij samenvoeging alsnog door gedeputeerde staten grondig moet worden
onderzocht of deelname van Wijk bij Duurstede haalbaar is. Daarnaast is een motie aangenomen
waarbij B&W van Amerongen een onderzoek moeten doen naar een door de inwoners van Overberg
en Elst al dan niet gewenste grenscorrectie ( Overberg naar Woudenberg of Renswoude en  Elst naar
Rhenen).
Leersum heeft als voorlopig standpunt niet ingestemd met het een fusie van de MALD-gemeenten;
Leersum kiest voor intensieve niet-vrijblijvende samenwerking, bij voorkeur te beginnen met
Amerongen. Als Wijk bij Duurstede ook bereid is tot niet-vrijblijvende intensieve samenwerking, zou
Leersum deze samenwerking onmiddellijk willen uitbreiden. Op 13 november a.s. neemt de
gemeenteraad een definitief standpunt in op basis van een opiniepeiling onder 4000 inwoners.

 Op basis van de standpunten van de MALDD-gemeenten kan nu worden geconcludeerd dat er een
voldoende draagvlak aanwezig is om een arhi-procedure starten voor de Heuvelruggemeenten. Uit
oogpunt van zorgvuldigheid, rekeninghoudend met het Beleidskader gemeentelijk herindeling van het
rijk en gelet op de besluitvorming en moties van de MALDD-gemeenten ( zie bijlage 5) willen wij  het
(open) overleg  ingevolge de Wet arhi  niet beperken tot de MALDD-gemeenten; ook de
buurgemeenten Rhenen (vanwege Elst), Renswoude en Woudenberg (vanwege Overberg), en  Wijk
bij Duurstede (vanwege Amerongen) nodige wij daarvoor uit. Wij stellen voor om met ingang van 1
januari 2004 de procedure ingevolge de Wet arhi (arhi-procedure) te starten.

Na de besluitvorming over dit voorstel zullen gedeputeerde staten een uitgewerkt tijdschema voor de
arhi-procedure aan de commissie BEM toezenden en de commissie informeren over de voortgang van
deze procedure.
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Besluit van Provinciale Staten van 8 december 2003 over de bestuurlijke herinrichting van de
Heuvelrug.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 november 2003, BMS, nummer 2003WEB001811i;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat gemeenten over voldoende bestuurskracht beschikken om
hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed uit te oefenen en dat de dienstverlening aan
burgers op een effectieve en efficiënte wijze kan plaatsvinden;

- Dat de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn (MALD-gemeenten) in het kader van
het proces van het strategisch gebiedsperspectief Heuvelrug hebben uitgesproken de behoefte tot
versterking van het lokaal bestuur op de Heuvelrug;

- Dat onder regie van de provincie Utrecht en met medewerking van de betrokken gemeenten een
onderzoek is gedaan naar de bestuurskracht van de MALD-gemeenten en die van Driebergen-
Rijsenburg;

- Dat op basis van de resultaten van dat onderzoek is gebleken dat de bestuurskracht van de MALD-
gemeenten te wensen overlaat en dat Driebergen voldoende bestuurskracht in zich heeft;

- Dat op basis van de standpunten (inclusief de moties) van de betrokken gemeenteraden kan
worden geconcludeerd dat er een groot draagvlak aanwezig is voor het starten van een procedure
ingevolge de Wet algemene regels herindeling (arhi) voor het Heuvelruggebied om de
gesignaleerde bestuurlijke en ambtelijke knelpunten op te lossen.

- Dat op basis van de raadbesluiten en moties van de MALDD-gemeenten, het Beleidskader
gemeentelijke herindeling van het rijk en uit een oogpunt van zorgvuldigheid het arhi-overleg niet
beperkt kan blijven tot deze gemeenten maar dat ook de buurgemeenten Rhenen, Wijk bij
Duurstede, Woudenberg en Renswoude worden uitgenodigd.

Besluiten:

1. Kennis te nemen van het voorstel van gedeputeerde staten van 1 juli 2003 en de daarbij
behorende onderzoeksresultaten van de bestuurskracht van de MALD-gemeenten en van
Driebergen-Rijsenburg en delen met hen de in dat voorstel gesignaleerde bestuurlijke en
ambtelijke knelpunten van de MALD-gemeenten;

2. In te stemmen met het voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht om met ingang van 1
januari 2004 met de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg
alsmede met de buurgemeenten Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en Renswoude het
overleg ingevolge de Wet algemene regels herindeling  te starten waarbij de raadsbesluiten en
de aangenomen moties  zorgvuldig zullen worden betrokken.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

���,QOHLGLQJ
Uw commissie heeft in haar vergadering van 25 november 2002 ermee ingestemd dat onder regie van
de provincie het overleg werd gestart met de MALDD-gemeenten over de wenselijkheid van
vernieuwing van de bestuurlijke organisatie. Een en ander gericht op de behoefte om het lokaal
bestuur op de Heuvelrug te versterken. Er is vervolgens in overleg met het toenmalige Leersums
Beraad, het latere  Heuvelrug Beraad (dit is een platform waarin raadsleden van Maarn, Amerongen,
Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg zitting in hebben) een Plan van Aanpak bestuurlijke
indeling Heuvelruggemeenten opgesteld dat door de vijf betrokken gemeenteraden is geaccordeerd.
Op basis van het plan van aanpak is onderzoek gedaan naar de bestuurskracht van de
Heuvelruggemeenten.
Wij hebben op basis van alle relevante (onderzoeks-) gegevens RS � MXOL������ons voorstel ³1DDU�HHQ
EHVWXXUVNUDFKWLJH�+HXYHOUXJ´� ter besluitvorming aan de gemeenteraden gezonden met het verzoek
om hierover voor 1 november a.s. een besluit te nemen.  Een exemplaar van ons voorstel met 2
bijlagen hebben wij tevens aan u ter kennisneming gezonden (ELMODJH������HQ��).

Wij hebben samengevat het voorstel gedaan om de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn
samen te voegen. Voor deze vier gemeenten geldt dat de bestuurskracht verbetering behoeft. Voorts
werden zij in de gelegenheid gesteld om ons voorstel met hun inwoners te bespreken. Driebergen-
Rijsenburg mocht zelf kiezen of ze mee wil doen. Er is op dit moment geen gebrek aan bestuurskracht
geconstateerd in deze gemeente.

Wij hebben ons voorstel “Naar een bestuurkrachtige Heuvelrug” op 28 augustus 2003 besproken met
vertegenwoordigers van de MALDD-gemeenten en op 4 september besproken met het dagelijks
bestuur van het Heuvelrug Beraad.

Het parlement speelt een belangrijke rol bij gemeentelijke herindelingen, een herindeling vindt plaats
middels een wetsvoorstel. Vandaar dat eerst het Beleidskader gemeentelijke herindeling van het rijk in
paragraaf 2 wordt beschreven. Vervolgens komt in paragraaf 3 de besluitvorming van de MALDD-
gemeenten over ons voorstel en daarmee het draagvlak  aan de orde.  Op basis van deze
besluitvorming en het toetsingskader gemeentelijke herindeling van het rijk hebben wij ons
(vervolg)voorstel over een bestuurskrachtige Heuvelrug (paragraaf 4) geformuleerd. Tenslotte zal in
paragraaf 5 het vervolgtraject op hoofdlijnen worden geschetst.

���%HOHLGVNDGHU�JHPHHQWHOLMN�KHULQGHOLQJ
Het kabinetsbeleid met betrekking tot gemeentelijk herindeling is verwoord  in het Beleidskader
gemeentelijk herindeling (vastgesteld door de ministerraad op 13-12-2002); ELMODJH��. Dit
beleidskader dient tevens als toetsingskader voor gemeenten en provincies bij initiatieven over
gemeentelijke herindeling.
Een herindelingsadvies (een PS-besluit) wordt getoetst aan een zestal criteria:� 'UDDJYODN

Het draagvlak onder de bevolking voor de herindeling moet geoptimaliseerd worden en zijn.� %HVWXXUVNUDFKW
De bestuurlijke en ambtelijke organisatie dient voldoende onkwetsbaar te zijn om taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed uit te oefenen, zodat door een goede



PS2004BEM03 -6

arbeidsmarktpositie en de juiste mate van specialisatie  gekomen kan worden tot goed bestuur en
dienstverlening.� 'XXU]DDPKHLG
De gemeente moet zijn toegerust voor een langere periode en niet binnen afzienbare tijd weer in
een herindelingsdiscussie geraken.� ,QWHUQH�VDPHQKDQJ�YDQ�QLHXZH�JHPHHQWH
De gemeente moet een logische interne samenhang hebben die identiteit geeft (sociaal, cultureel,
economisch etc.) aan de nieuwe eenheid.� 5HJLRQDOH�VDPHQKDQJ�HQ�HYHQZLFKW
De gemeente moet een goede effectieve bestuurlijke partner zijn en een bijdrage kunnen leveren
aan intergemeentelijke samenwerking. Dit criterium houdt ook in dat geen restproblematiek
ontstaat.� 3ODQRORJLVFKH�UXLPWHEHKRHIWH
Indien zodanige ruimtelijke knelpunten ontstaan dat die door samenwerking niet op te lossen zijn
dan kan dit een criterium zijn. Dit criterium is voor de Heuvelrug niet actueel en speelt verder
geen rol.

In het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van
de Tweede Kamer van 11 september jongstleden is dit beleidskader en in het bijzonder de
toetsingscriteria draagvlak en bestuurskracht  uitgebreid besproken. Overigens wordt het Beleidskader
gemeentelijke herindeling van het kabinet door de commissie BZK breed gedragen.

De minister, daarbij gesteund door een meerderheid van de Tweede  Kamer, heeft het volgende
opgemerkt.  Het is moeilijk rangorde in de criteria aan te brengen. Hij is geneigd om GUDDJYODN en
EHVWXXUVNUDFKW iets zwaarder te laten wegen dan de overige criteria.
Voor het bepalen van het GUDDJYODN is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. De raad
moet zich vergewissen van opvattingen onder de bevolking. De wijze waarop dat gebeurt, mogen ze
zelf bepalen (bijv. telefonische raadpleging, enquête interview of referendum).
Overigens heeft één gemeente geen vetorecht als men in de regio tot de conclusie is gekomen dat
herindeling het meest geëigende middel is om bestuurlijke en ambtelijke problemen op te lossen.
Gemeenten moeten zich ook bewust zijn van hun regionale verantwoordelijkheid en hun problemen
niet afwentelen op buurgemeenten.
Tenslotte wordt in dit verband nog opgemerkt dat bij een herindelingsinitiatief van de provincie
(vanzelfsprekend) ook rekening wordt gehouden met en geïnvesteerd in het draagvlak door burgers
met argumenten te overtuigen.
De nieuwe gemeente dient over het draagvlak te beschikken om voldoende EHVWXXUVNUDFKW te
ontwikkelen. Deze bestuurskracht moet zich vertalen in de bestuurlijke en in de ambtelijke organisatie
van de nieuwe gemeente die voldoende onkwetsbaar is en in staat is tot een goede uitoefening van
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

���6WDQGSXQW�JHPHHQWHUDGHQ
Zoals hiervoor gemeld wordt het draagvlak uiteindelijk afgemeten aan het standpunt van de raad.
Daarnaast is het belangrijk om inzicht te hebben hoe de inwoners zijn betrokken bij de besluitvorming
over een herindelingsvraagstuk. De besluitvorming en de wijze waarop burgers zijn betrokken bij ons
voorstel zijn hierna per gemeente beschreven (zie ook bijlage 5). In dit verband merken wij op dat de
gemeenteraden in het voorjaar ook bijenkomsten met hun burgers en maatschappelijke organisaties
hebben belegd over de bestuurlijke heroriëntatie van de gemeenten. De verslag van die bijeenkomsten
zijn opgenomen in ELMODJHQ���HQ�� behorend bij ons voorstel van 1 juli 2003.
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Amerongen
De gemeente heeft op 9 oktober een volkraadpleging georganiseerd, waar circa 150 mensen aanwezig
waren. Voorafgaand aan de discussieavond hadden de raadsfracties een voorlopig standpunt over ons
voorstel geformuleerd en gepubliceerd in de ‘Doornse Kaap’. Er waren 7 stemmen voor herindeling
(ChristenUnie, PvdA en VVD) en 6 tegen herindeling (CDA en SGP). De Vereniging Overberg’s
Belang vroeg aandacht voor de positie van de kernen Overberg en Elst. Op 27 oktober 2003 heeft de
raad met dezelfde stemverhouding (7 voor en 6 tegen) ingestemd met het gs-voorstel inhoudende dat
gekozen is voor een fusie van de MALD-gemeenten. Daarnaast zijn vier moties over het
herindelingsproces (o.m. met de strekking van onderzoek grondig of deelname van Wijk bij Duurstede
haalbaar is, onderzoek de wenselijkheid van grenscorrecties voor Overberg en Elst en de
randvoorwaarden van de inrichting van de nieuwe gemeente).
Maarn
In Maarn en  Doorn leeft het herindelingsvraagstuk niet meer. In reactie op het provinciale voorstel
van juni 1997 tot herindeling van de Heuvelruggemeenten waren beide gemeentebesturen al voor-
stander van een gemeentelijke herindeling en dat standpunt is bij de meerderheid van het gemeente-
bestuur niet meer gewijzigd. Bij de inwoners van Maarn en Doorn is dat standpunt ook bekend. Dat
verklaart de geringe opkomst bij (informatie /discussie-)bijeenkomsten over dit onderwerp.
De raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken (ABZ) heeft op 7 oktober over het GS-voorstel
vergaderd. De commissie is unaniem voorstander van herindeling. Wel vraagt de commissie aandacht
voor het kernenbeleid, het handhaven van het voorzieningenniveau en het maken van goede financiële
afspraken, met name gericht op de reserves van de betrokken gemeenten. Op 8 oktober is er een
informatieavond voor burgers georganiseerd, waar maar 7 personen naar toe zijn gekomen. De
aanwezigen zijn voorstander van herindeling.
Op 20 oktober heeft de gemeenteraad van Maarn unaniem ingestemd met het gs-voorstel. De raad pleit
daarnaast voor een fusie van de MALDD-gemeenten.

Doorn
Op 6 oktober heeft de gemeente Doorn een informatie- en discussieavond georganiseerd voor haar
inwoners. De opkomst was niet groot: slechts 17 inwoners. Er was geen kritiek op het
herindelingsvoorstel. De krant kopte over deze avond dat “herindeling houdt Doorn absoluut niet
bezig”. Op 23 oktober is het gs-voorstel behandeld in de raadscommissie. Een ruime meerderheid van
de commissie is vóór het gs-voorstel. Op 3 november 2003 heeft de overgrote meerderheid van de
raad, 13 vóór (VVD, CDA, PvdA/GL en lijst Brinkers) en 1 tegen (SGP/CU) en 1 raadslid was
afwezig,  ingestemd met het gs-voorstel. Daarbij is gepleit voor een MALDD-gemeente en wordt
aangedrongen om met voortvarendheid de noodzakelijke procedure ingevolge de Wet arhi ter hand te
nemen. Daarnaast is voorgesteld om zodra besloten is de arhi-procedure te starten met de betrokken
gemeenten overleg te plegen over een adequate voorbereiding van de effectuering van de herindeling.

Leersum
Op 29 september 2003 heeft gedeputeerde Lokker op uitnodiging van de raad in een extra
raadsvergadering het GS-voorstel uitgebreid toegelicht en vragen van raadsleden beantwoord. Bij deze
vergadering was veel publiek aanwezig maar er was geen gelegenheid om vragen te stellen. Het
presidium heeft op 22 oktober 2003 besloten haar bevolking te raadplegen over het gs-voorstel (zgn.
opiniewijzer). De uitslag daarvan wordt op 13 november bekend gemaakt. Vervolgens bepaalt de raad
met in achtneming van die uitslag een definitief standpunt.
De gemeenteraad heeft op 30 oktober 2003 besloten:
- niet in te stemmen met ons voorstel tot samenvoeging van de MALD-gemeenten;
- te kiezen voor intensieve, niet vrijblijvende samenwerking
- het definitief standpunt te bepalen na raadpleging van de inwoners.
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Het raadsbesluit van 13 november 2003 zal daarom aan de commissie BEM worden nagezonden.

Driebergen-Rijsenburg
Op 25 september heeft de gemeente een raadsconferentie georganiseerd waar in de ochtend sprekers
van het Ministerie van BZK, de VNG, het BRU, de provincie Utrecht en het Heuvelrug Beraad over
verschillende aspecten van het herindelingsvraagstuk hebben gesproken. Belangrijke vraagpunten voor
de raadsleden zijn de positie van het stationsgebied (wel of geen grenscorrectie) en de deelname aan
de gemeenschappelijke regeling van het BRU. Op 18 oktober van 11 uur tot 15 uur was er een
bijeenkomst op de Binnenplaats waar burgers met politici konden spreken over herindeling/
zelfstandigheid; de belangstelling was niet groot. Alle stemgerechtigden Driebergenaren konden in
oktober hun stem uitbrengen over de vraagstelling “herindelen of zelfstandig blijven”. Op 22 oktober
2003 is de uitslag van de opiniepeiling bekend gemaakt. Er zijn 14.306 kaarten verzonden, 5.974 zijn
retour ontvangen, dit is een respons van 41,8%. De uitslag is als volgt:
Zelfstandig             3.281       54,9%
MALDD                2.398       40,1%
Anders                      275          4,6%
Blanco/ongeldig         20           0,3%
Op 30 oktober heeft de raad zich uitgesproken voor een fusie van de MALDD-gemeenten.
Driebergen-Rijsenburg  heeft daarbij twee condities gesteld: 1) herindeling van het ongedeeld
grondgebied van Driebergen-Rijsenburg (behoud van het stationsgebied), 2) de MALDD-gemeenten
stellen binnen een half jaar een grondleggend document over strategische keuzen op die door
betrokken colleges worden onderschreven; bij ontbreken van overeenstemming behoudt Driebergen
zich het recht voor om van verdere deelneming aan het herindelingsproces af te zien. Over deze
condities merken wij het volgende op. Een herindeling van Driebergen-Rijsenburg betreft voor ons het
ongedeelde grondgebied; een grenswijziging van de stationsgebied is dan ook niet aan de orde. Over
de tweede conditie hebben wij twee opmerkingen. Ten eerste is het opstellen van een grondleggend
document voor de nieuwe gemeente met strategische keuzes per definitie een aangelegenheid van de
betrokken gemeenten zelf;  het valt niet onder provinciale verantwoordelijkheid. Wel zijn wij bereid
om die werkzaamheid te faciliteren onder verantwoordelijkheid van de MALDD-gemeenten. Wij zijn
verantwoordelijk voor een zorgvuldige arhi-procedure.  Ten tweede merken wij op dat formeel een
gemeente niet zelf uit een herindelingsprocedure kan treden. Procedureel is er wel een moment van
heroverweging; op basis van de ingekomen zienswijze (inspraakreacties) op het herindelingsontwerp
kunnen wij het (concept-) herindelingsadvies aanpassen. Daarnaast is in een motie een aantal
onderwerpen genoemd die overwegend betrekking hebben op het profiel en de bestuurlijke en
ambtelijke inrichting van de nieuw te vormen gemeente.

&RQFOXVLH
Op basis van de standpunten van de raden van de MALDD-gemeenten kan worden geconcludeerd dat
er  een voldoende draagvlak is voor een gemeentelijke herindeling van de Heuvelruggemeenten.
Maarn, Doorn en Driebergen-Rijsenburg pleiten daarbij voor een MALDD-gemeente, Amerongen is
voorstander van een MALD-gemeente, en Leersum is tegen een fusie van Heuvelruggemeenten.
Daarnaast is in de besluitvorming ( en moties) een aantal aandachtpunten genoemd. Deze
aandachtspunten dienen in het (open) overleg ingevolge de arhi-procedure met de betrokken
gemeenten te worden besproken. Een en ander leidt ertoe dat uit het oogpunt van zorgvuldigheid en
het Beleidskader gemeentelijke herindeling het starten van de arhi-procedure niet beperkt kan blijven
tot de MALDD-gemeenten. Ook de buurgemeenten Rhenen (vanwege Elst), Wijk bij Duurstede
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(vanwege Amerongen)), Woudenberg en Renswoude (vanwege Overberg) zullen in deze procedure
worden betrokken.

���9RRUVWHO
Uit het onderzoek naar de bestuurskracht van de MALD-gemeenten en de besluitvorming over ons
voorstel “Naar een bestuurskrachtige Heuvelrug” van 1 juli 2003 blijkt dat een fusie van de
Heuvelruggemeenten de meest geëigende oplossing is voor de gesignaleerde problematiek. Andere
opties, zoals vormen van intensieve niet-vrijblijvende samenwerking en federatieve samenwerking,
zijn overwogen maar vormen geen volwaardig alternatief voor een duurzame oplossing van de
geconstateerde problemen. De problematiek en de gesignaleerde knelpunten worden door de vier
gemeenten onderschreven; de voorgestelde oplossingsrichting wordt niet unaniem gedeeld.

Leersum is JHHQ voorstander van de gekozen oplossing. Leersum daarom buiten het herindelings-
traject laten is echter geen optie omdat daarmee de problemen voor Leersum niet kunnen worden
opgelost. Bovendien moet worden voorkomen dat er een “restproblematiek” ontstaat; Leersum die
geïsoleerd achterblijft. Overigens zou het toetsingscriterium regionale samenwerking en evenwicht
(Pag . 10 Beleidskader gemeentelijke herindeling) zich daartegen verzetten..
 Met de (meerderheid) van de regio zijn wij dan ook van oordeel dat een gemeentelijke herindeling op
de Heuvelrug het meest geëigende middel is om de bestuurlijke en ambtelijke problemen op te lossen.
Daarbij wordt opgemerkt dat Leersum deel uit maakt van het Heuvelruggebied. Er is een grote mate
van samenhang op sociaal, economisch, maatschappelijk en cultureel gebied  met de
Heuvelruggemeenten. Dit is ook  terug te vinden in de ambities van deze gemeenten onder meer
verwoord in strategische plannen zoals het strategisch gebiedsperspectief (sgp) Heuvelrug, Nationaal
Park Heuvelrug, het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (N225), Plan Langbroekerwetering,
etc.

De gemeenteraden van Maarn, Doorn en Driebergen-Rijsenburg hebben zich uitgesproken voor een
samenvoeging van de MALDD-gemeenten. Amerongen heeft zich uitgesproken voor een
samenvoeging van de MALD-gemeenten. In een motie is daarbij uitgesproken dat bij samenvoeging
alsnog door gedeputeerde staten grondig wordt onderzocht of deelname van Wijk bij Duurstede
haalbaar is. Daarnaast is een motie aangenomen waarbij B&W van Amerongen een onderzoek gaan
doen naar een door de inwoners van Overberg en Elst al dan niet gewenste grenscorrectie ( Overberg
naar Woudenberg of Renswoude en  Elst naar Rhenen).

voorstel:
Met ingang van 1 januari 2004 wordt voor de gemeenten Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en
Driebergen-Rijsenburg alsmede voor de buurgemeenten Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woudenberg en
Renswoude de procedure ingevolge de Wet algemene regels herindeling gestart waarbij de
raadsbesluiten en aangenomen moties zorgvuldig zullen worden betrokken.

���9HUYROJSURFHGXUH
Nadat Provinciale Staten hebben ingestemd met ons voorstel wordt op basis van de Wet arhi de
volgende procedure doorlopen (verwijzingen naar de Wet Arhi staan tussen haakjes).
1. Gedeputeerde staten stellen burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten in de

gelegenheid met hen overleg te voeren over de wens tot wijziging van de gemeentelijke indeling.
Het overleg duurt WHQ�KRRJVWH���PDDQGHQ (art. 8 lid 1); het zogenoemde ‘open’ overleg.

2. 8LWHUOLMN���PDDQGHQ na afloop van het overleg stellen gedeputeerde staten een
herindelingsontwerp vast en zenden dit tezamen met een verslag van het gevoerde overleg aan de
gemeenteraden en aan Onze Minister (art. 8 lid 2)

3. Met ingang van de dag waarop een gemeente blijkens een herindelingsontwerp, een
herindelingsadvies of een voorstel van wet in aanmerking komt om te worden opgeheven,
behoeven door gedeputeerde staten aangewezen besluiten van het gemeentebestuur de
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goedkeuring van gedeputeerde staten. Aangewezen kunnen worden categorieën van besluiten die
kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande uitgaven dan wel tot verlaging
van bestaande inkomsten of vermindering van vermogen (art. 21 lid 1 en 2)

4. Burgemeester en wethouders leggen het herindelingsontwerp binnen � ZHNHQ na ontvangst
gedurende � ZHNHQ ter inzage op de gemeentesecretarie. De terinzagelegging wordt
bekendgemaakt. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het
ontwerp kenbaar maken aan gedeputeerde staten (art. 8 lid 3)

5. De gemeenteraden kunnen tot XLWHUOLMN���PDDQGHQ na ontvangst van het herindelingsontwerp hun
zienswijze kenbaar maken aan gedeputeerde staten (art. 8 lid 4). Vervolgens nemen gedeputeerde
staten een beslissing over de ingekomen zienswijze. Zonodig wordt het ontwerp aangepast.

6. Het (aangepaste) concept-herindelingsadvies wordt door provinciale staten vastgesteld XLWHUOLMN��PDDQGHQ na afloop van de termijn bedoeld in het vierde lid. Een vastgesteld herindelingsadvies
wordt aan Onze Minister gezonden. (art. 8 lid 5)

7. Indien Onze Minister besluit op basis van een herindelingsadvies een voorstel voor een
herindelingsregeling te doen, zendt hij het voorstel aan de ministerraad ELQQHQ���PDDQGHQ na
ontvangst van het herindelingsadvies (art. 11)

8. Daarna volgt behandeling van het wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer.

Na de besluitvorming over dit voorstel zullen gedeputeerde staten een uitgewerkt tijdschema voor de
arhi-procedure aan de commissie BEM toezenden.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


