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Bij dit statenvoorstel met bijbehorend statenbesluit treft u het verslag aan van de commissie
van rapporteurs uit uw Staten die is belast met de voorbereiding van het statendebat over het
burgerinitiatief Maartensdijk.

De commissie heeft direct na haar benoeming in uw vergadering van 28 juni jl. haar
werkzaamheden aangevangen. Werkzaamheden die zich allereerst concentreerden op
bestudering van het burgerinitiatief zelf en alle relevante stukken die van belang waren voor
de finale besluitvorming door beide Kamers der Staten-Generaal, met als resultaat de vorming
van een nieuwe gemeente De Bilt, bestaande uit de voormalige gemeenten De Bilt en
Maartensdijk. Daarnaast heeft de commissie met alle betrokkenen in oriënterende zin
gesproken en zijn vier inloopbijeenkomsten gehouden voor de burgers van de vier kernen van
de voormalige gemeente Maartensdijk.

Op basis van de bestudeerde stukken en hetgeen in de gesprekken naar voren is gebracht,
heeft de commissie haar bevindingen in het verslag verwoord. Bevindingen die enerzijds
leiden tot de conclusie dat tussen een substantieel deel van de inwoners van de voormalige
gemeente Maartensdijk en de nieuwe gemeente De Bilt sprake is van een vertrouwensbreuk.

Bevindingen die anderzijds ook tot de conclusie leiden dat de provincie zich onvoldoende
rekenschap heeft gegeven van de wensen van de bevolking van de voormalige gemeente
Maartensdijk. Sterk lag het accent in het herindelingsproces op het ontwikkelen van een
alternatief voor de toen actuele stadsprovincie.
Op basis van haar bevindingen doet de commissie aanbevelingen. Algemene aanbevelingen
die de commissie relevant acht voor toekomstige gemeentelijke herindelingen en specifieke
aanbevelingen die zijn toegesneden op de ontstane situatie in De Bilt.
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De commissie heeft zich bij haar werkzaamheden voluit rekenschap gegeven van de eigen
positie van zowel de gemeente, als van de provincie. Dit uitgangspunt vormde voor de
commissie de basis voor het zorgvuldig formuleren van de bevindingen en de aanbevelingen.

De commissie acht het in dit verband en op basis van haar bevindingen gerechtvaardigd, dat
aan de gemeente De Bilt het aanbod wordt gedaan haar te willen faciliteren bij het proces
gericht op het zoeken naar wederzijds gedragen oplossingen voor de ontstane situatie en het
scheppen van een vertrouwensbasis tussen de burgers van de vier kernen van de voormalige
gemeente Maartensdijk en het bestuur van de gemeente De Bilt. De commissie heeft daarbij
het oog op een vorm van partnership.

Gegeven het door de commissie gehanteerde uitgangspunt met betrekking tot de lokale
democratie is het primair aan de gemeenteraad en het college van B&W van De Bilt het
aanbod voor een partnership te aanvaarden, waarna in goed onderling overleg tot een concrete
vormgeving daarvan kan worden gekomen.

De commissie acht het tenslotte wenselijk dat na één jaar wordt bezien wat in de praktijk met
de aanbevelingen van de commissie is gedaan.

De commissie van rapporteurs burgerinitiatief Maartensdijk uit Provinciale Staten

Drs. R.P.F. Bijkerk
Voorzitter

L.C.A.W. Graafhuis
Adjuct-griffier
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 Besluit

Besluit van 7 oktober 2004

Provinciale staten van Utrecht;

Op voorstel van de commissie van rapporteurs uit haar midden belast met de voorbereiding
van de statenbehandeling van het burgerinitiatief Maartensdijk (verder aan te halen als de
commissie)

Gelezen het naar aanleiding van het burgerinitiatief met de titel “Waarom Maartensdijk boos
is ….”,  door de commissie opgestelde verslag inhoudende mede haar bevindingen en
aanbevelingen

Gelet op het bepaalde in de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht

Besluiten:

1. het verslag van de commissie van rapporteurs te aanvaarden

2. het college van GS te verzoeken een voorstel aan de Staten voor te leggen, waarin de
algemene aanbevelingen voor toekomstige gemeentelijke herindelingen nader zijn
uitgewerkt

3. naar de gemeente De Bilt de bereidheid uit te spreken haar te willen faciliteren bij het
proces gericht op het zoeken naar oplossingen voor de ontstane situatie in de vorm van
een nader uit te werken partnership

4. zo voor een dergelijk partnership bestuurlijk draagvlak bestaat bij de gemeente De Bilt het
college van GS te verzoeken de Staten bij de opstelling en uitwerking daarvan te
betrekken

5. na één jaar na besluitvorming over dit verslag te bezien, wat met de aanbevelingen in de
praktijk is gedaan.

voorzitter,

griffier,


