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Vooraf

Met dit rapport brengt de commissie van rapporteurs uit Provinciale Staten van Utrecht inzake
het burgerinitiatief Maartensdijk verslag uit van haar werkzaamheden en bevindingen. De
commissie had als opdracht de behandeling van het op 10 mei 2004 aangeboden burgerinitia-
tief door Provinciale Staten voor te bereiden.

In het verslag zijn de bevindingen van de commissie neergelegd. Daarbij is gebruik gemaakt
van een veelheid aan documenten die indertijd bij de gemeentelijke herindeling van Maar-
tensdijk onderdeel van besluitvorming is geweest. In bijlage 1 zijn deze documenten opge-
somd.

We spreken de verwachting uit dat deze rapportage een zorgvuldige finale behandeling van
het burgerinitiatief in de statenvergadering van 7 oktober 2004 mogelijk maakt. Een behande-
ling die, naar wij hopen, mede mag bijdragen aan verbetering van de relatie tussen het ge-
meentebestuur van De Bilt en de inwoners van de voormalige gemeente Maartensdijk.

De commissie vindt het ten slotte wenselijk dat na één jaar wordt bezien wat met de aanbeve-
lingen van de commissie in de praktijk is gedaan.

Namens de commissie van rapporteurs uit Provinciale Staten
drs. R.P.F. Bijkerk
voorzitter
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1. Voorbereidingen

Op 10 mei 2004 is in aanwezigheid van een groot aantal statenleden het burgerinitiatief
“Waarom Maartensdijk boos is …” door de initiatiefnemers, de heren E. Plug en drs. R.
Klaassen, in het Provinciehuis overhandigd aan de commissaris van de Koningin, de heer mr.
B. Staal.
Het burgerinitiatief wordt door de initiatiefnemers aangeduid als een ernstig protest van de
burgers tegen de algemene ontwikkelingen in de gemeente De Bilt. De bij het initiatief beho-
rende petitie is door 2624 inwoners van de gemeente De Bilt ondertekend. Alle ondertekende
exemplaren werden, opgeborgen in een koffertje, eveneens overhandigd.

Het burgerinitiatief is getoetst aan de Verordening Bur-
gerinitiatief Provincie Utrecht en door Provinciale Staten
op 24 mei 2004 geldig verklaard.

In de statenvergadering van 28 juni 2004 hebben de initia-
tiefnemers, de heren Plug en Klaassen, daartoe uitgeno-
digd ingevolge de provinciale verordening, het burgeriniti-
atief nader toegelicht en vragen van statenleden beant-
woord.
Ter voorbereiding op de uiteindelijke besluitvorming in
Provinciale Staten is in diezelfde statenvergadering de
verdere behandelingsprocedure vastgesteld en een com-
missie van rapporteurs uit Provinciale Staten benoemd.
Deze commissie is belast met de voorbereiding van het op
7 oktober te voeren inhoudelijke statendebat. Zij is als
volgt samengesteld:
- drs. R.P.F. Bijkerk (voorzitter en lid van de fractie van

Groen Links)
- mevr. A.H. Raven (CDA-fractie)
- mevr. ir. S. van Bruggen (PvdA-fractie)
- dhr F.J. Vos (VVD-fractie)
- dr. R. Bisschop (SGP-fractie).
De heer L.C.A.W. Graafhuis, adjunct-griffier van Provinciale Staten ondersteunde de com-
missie bij haar werkzaamheden.

De rapportage is verdeeld in de volgende hoofdstukken:
- de uitgangspunten en werkwijze van de commissie van rapporteurs
- de concrete vragen van de inwoners van Maartensdijk aan de Provinciale Staten
- een uittreksel uit het burgerinitiatief
- de bestuurlijke context van de herindeling van Maartensdijk
- het financieel perspectief voor en na de herindeling
- de uitkomsten van de gesprekken met leden van Gedeputeerde Staten
- de uitkomsten van de gesprekken met het college en de gemeenteraad van De Bilt, met

inwoners van de vier kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk en met de dorps-
raad Maartensdijk

- de bevindingen van de commissie
- de aanbevelingen van de commissie
- de verdere procedure.

Verordening Burgerinitiatief Provin-
cie Utrecht

De Verordening Burgerinitiatief is door
Provinciale Staten vastgesteld op 9
september 2002. Kern van de verorde-
ning is burgers de mogelijkheid te bie-
den een onderwerp bij Provinciale Sta-
ten aan te dragen, zonder dat hierbij
een concreet concept-besluit is ge-
voegd.
Het verzoek moet schriftelijk worden
ingediend bij de voorzitter van Provin-
ciale Staten.  Het initiatief moet aan
een aantal voorwaarden voldoen, wil
het geldig kunnen worden verklaard.
Zo moeten bijvoorbeeld tenminste
1500 initiatiefgerechtigden het initiatief
ondersteunen.
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Als bijlage zijn toegevoegd de verslagen van de openbare bijeenkomsten met de inwoners van
de vier kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk. De uitkomsten van de gevoerde
gesprekken met de overige betrokkenen zijn opgenomen in de rapportage zelf.

2. Uitgangspunten en werkwijze van de commissie van rapporteurs

Voorafgaand aan de feitelijke werkzaamheden heeft de commissie indringend stilgestaan bij
de wijze van behandeling van het burgerinitiatief, aangezien een burgerinitiatief van deze aard
als bestuurlijk fenomeen uniek is. Burgers wenden zich met hun klachten rechtstreeks tot Pro-
vinciale Staten. Dat doen zij niet zonder reden. De commissie ziet in de behandeling van het
burgerinitiatief een gelegenheid om binnen de kaders van het nieuwe duale bestel op een
zorgvuldige wijze invulling te geven aan de volksvertegenwoordigende rol van de Staten.

Het onderwerp van het initiatief blijkt op zichzelf al uitermate complex en verstrekkend te
zijn. Daarbij is het bovendien van belang goed voor ogen te houden binnen welke context
besloten is tot opheffing van de gemeente Maartensdijk. Deze situatie, die duidelijk verschilt
van de huidige aanpak van een gemeentelijke herindeling, wordt meer en detail in hoofdstuk 5
uiteen gezet. Cruciaal voor een heldere analyse van het probleem is verder dat in de besluit-
vorming over de toenmalige gemeentelijke herindeling ieders verantwoordelijkheid in dat
proces goed en zuiver onderscheiden wordt.

Uitgangspunten
Op formele gronden zijn met betrekking tot gemeentelijke herindeling drie niveaus van be-
voegdheden en verantwoordelijkheden te onderscheiden. Het Rijk als wetgever, de provincie
als initiatiefnemer bij het uitvoeren van het verzoek van het Rijk om een volwaardig alterna-
tief voor de Stadsprovincie Utrecht te ontwikkelen, en de nieuwe gemeente De Bilt om aan de
samengevoegde gemeenten De Bilt en Maartensdijk vorm en inhoud te geven.

De commissie acht dit onderscheid op zich juist en ook hanteerbaar, ware het niet dat de Sta-
ten indertijd zelf in aanvulling op het geldende rijksbeleid criteria hebben geformuleerd waar-
aan een gemeentelijke herindeling zou moeten voldoen.
Relevant met betrekking tot de opheffing van Maartensdijk zijn de volgende criteria: “er moet
sprake zijn van voldoende democratische legitimatie, de relatie tussen bestuur en burger (al
dan niet gegroepeerd in lokale gemeenschappen) moet op orde zijn. Voor het bestuur betekent
dat optimale toegankelijkheid, flexibiliteit en aanspreekbaarheid voor de burgerij. Voor de
burgers betekent het zo groot mogelijke invloed, controle en beïnvloeding, in elk geval voor
zaken die hun rechtstreekse leefomgeving en leefgemeenschap betreffen”.
Op grond hiervan is de commissie van oordeel dat het de medeverantwoordelijkheid van de
Staten is om de bestuurlijke situatie van de gemeente De Bilt en de beleving van de inwoners
daarvan te toetsen aan de indertijd door de Staten geformuleerde voorwaarden voor gemeen-
telijke herindeling.

Waar het gaat om het financiële toezicht van de provincie op de gemeenten, is sprake van een
verantwoordelijkheid die ingevolge de gemeentewet het college van Gedeputeerde Staten
betreft. Provinciale Staten kan daar niet in treden.

De commissie heeft zich ook onthouden van aanbevelingen waar het gaat om de rol van de
commissaris van de Koningin als Rijksorgaan in het verkeer met de burgemeester. De com-
missie kan zich echter voorstellen dat het periodiek contact tussen de commissaris van de Ko-
ningin en de burgemeester van De Bilt in deze een positieve bijdrage kan leveren.
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In relatie tot de vragen die in het kader van het burgerinitiatief aan de Provinciale Staten zijn
gesteld, is op deze wijze een aantal afgebakende verantwoordelijkheden tussen Provinciale
Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koningin als rijksorgaan gemarkeerd.

De commissie realiseert zich dat dit referentiekader spanning kan opleveren met de autonome
bevoegdheid van de gemeente De Bilt. De gemeente is immers in eerste aanleg verantwoor-
delijk voor het vormgeven van de nieuw ontstane gemeente.
Dit spanningsveld vereist grote zorgvuldigheid. Een zorgvuldigheid die enerzijds de medever-
antwoordelijkheid erkent van de Staten en anderzijds de autonome bevoegdheid van de ge-
meente De Bilt in deze kwestie respecteert.
Deze positie is bepalend geweest bij het beantwoorden van de vier vragen die in de petitie aan
de ondertekenaars van het burgerinitiatief is voorgelegd en bij het formuleren van de aanbe-
velingen, waarmee deze rapportage afsluit.

Werkwijze
De commissie heeft met in acht name van het vorenstaande de feitelijke werkzaamheden aan-
gevangen. Allereerst heeft de commissie uiteraard het burgerinitiatief zelf grondig bestudeerd
en alle relevante bestuurlijke stukken die onderdeel van de besluitvorming hebben gemaakt
onder de loep genomen.

Vervolgens heeft de commissie ook haar oor te luisteren gelegd bij de bij het burgerinitiatief
betrokkenen. Zo zijn achtereenvolgens op 20 augustus 2004 oriënterende gesprekken gevoerd
met de initiatiefnemers van het burgerinitiatief, het college van burgemeester en wethouders
en een delegatie uit de gemeenteraad van De Bilt. Ook zijn de inwoners van de voormalige
gemeente Maartensdijk op 21 augustus 2004 tijdens openbare inloopsessies in Groenekan,
Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek/Achttienhoven in de gelegenheid gesteld ten
overstaan van de commissie hun mening te geven. Op 2 september 2004 heeft de commissie
gesproken met een delegatie uit de dorpsraad Maartensdijk.
Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met de bij gemeentelijke herindeling meest betrokken le-
den van Gedeputeerde Staten, de heren Lokker (op 24 augustus) en Van Bergen (op 26 au-
gustus) en de commissaris van de Koningin, de heer Staal (op 10 september).

De bevindingen van de commissie hebben uiteindelijk geleid tot de formulering van een aan-
tal aanbevelingen. Zowel de bevindingen als de aanbevelingen zijn in conceptuele, mondelin-
ge, vorm op 10 september 2004 besproken met genoemde betrokkenen.

Alvorens in de hoofdstukken 9 en 10 in te gaan op de bevindingen en aanbevelingen wordt
hierna ten behoeve van een goed overzicht eerst feitelijke informatie gegeven over wat bur-
gers van Maartensdijk in de door hen ondertekende petitie concreet aan Provinciale Staten
vragen. Verder wordt een uittreksel uit het burgerinitiatief geboden, de bestuurlijke context
waarbinnen de toenmalige besluitvorming plaatsvond geschetst, en wordt stilgestaan bij het
financiële perspectief vóór en na de gemeentelijke herindeling. Dit laatste is van belang omdat
in de discussie nogal eens gesproken wordt over ‘de bruidsschat van Maartensdijk’.

3. Concrete vragen burgers Maartensdijk

Wat vragen burgers van Maartensdijk aan de Provinciale Staten? De initiatiefnemers hebben
aan de burgers een petitie ter ondertekening voorgelegd. Deze petitie vormt de kern van het
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burgerinitiatief. De tekst daarvan bevat een viertal vragen, die voor de commissie van rap-
porteurs het uitgangspunt vormen voor haar rapport.

De petitie luidt als volgt:
“ Petitie Burgerinitiatief Maartensdijk
Het burgerinitiatief Maartensdijk verzoekt het provinciaal bestuur van Utrecht:
- een onderzoek in te stellen naar de heersende bestuurlijk-politieke wanorde in de ge-

meente De Bilt;
- concrete maatregelen te nemen om aan de bestuurlijk-politieke wanorde een einde te ma-

ken;
- onderzoek te doen naar de negatieve gevolgen die de samenvoeging van Maartensdijk en

De Bilt met zich heeft meegebracht;
- onderzoek te doen of een eventueel ongedaan maken van deze samenvoeging een oplos-

sing zou kunnen bieden voor de gerezen problemen.
Maartensdijk …-… 2004-07-03
Ondergetekende, naam, adres, geboortedatum en handtekening enz. ondersteunt het Maar-
tensdijkse burgerinitiatief ”

4. Uittreksel uit het burgerinitiatief “Waarom Maartensdijk boos is …..”

De initiatiefnemers, de heren Klaassen en Plug, hebben zelf het onderstaande uittreksel ver-
strekt. Dit uittreksel is integraal opgenomen.

“ Het rapport bij het “Maartensdijks Burgerinitiatief’ is op 10 mei 2004 aan provinciale staten
aangeboden. Dit rapport is getiteld: “Waarom is Maartensdijk boos….” met als ondertitel:
“Aanleiding, vragen en achtergronden bij het Maartensdijks Burgerinitiatief.”.
Zoals de ondertitel al aangeeft kent het rapport een ruime benadering van de problematiek die
speelt na de samenvoeging van De Bilt en Maartensdijk.
In het 78 pagina’s tellende rapport spelen naast aanleiding en verantwoording van het Bur-
gerinitiatief, ook zaken als de gedachten achter samenvoegingen in het algemeen, wat de pro-
vincie Utrecht voor ogen stond met samenvoegingen en annexaties en de problemen die spe-
len tussen de Maartensdijkse gemeenschap en het gemeentebestuur van De Bilt. Tot slot
wordt ingegaan op de vraag om serieus na te gaan of de-annexatie een oplossing biedt voor de
gerezen problemen.

In de inleiding en hoofdstuk 1 wordt ingegaan op wat nu eigenlijk het Burgerinitiatief in-
houdt, hoe dit initiatief tot stand is gekomen en hoe het initiatief zich ontwikkeld heeft na de
lancering. Het initiatief wordt ondersteund met 2624 handtekeningen.
Het Burgerinitiatief is meer dan klagen over groenonderhoud, stelselmatig niet-beantwoorden
van brieven, het opheffen van een gemeentewerf, de grote afstand burger-bestuur. Wat is het
Burgerinitiatief dan wel? Het is een vorm van ernstig protest van de burgers tegen de algeme-
ne ontwikkelingen in de gemeente De Bilt. Door het doen en vooral (na)laten van het ge-
meentebestuur van De Bilt is het gevoel van waardigheid en respect van datgene wat voor de
Maartensdijkse burger van belang is, met voeten getreden. In dit hoofdstuk wordt tevens uit-
voerig belicht wat er in de loop der tijd reeds aan vergeefse pogingen is ondernomen om de
gemeente De Bilt te krijgen tot een andere werkwijze en attitude naar vooral de Maartensdijk-
se inwoners.

In hoofdstuk 2 worden de achtergronden geschetst die ten grondslag lagen aan diverse ge-
meentelijke herindelingen en schaalvergrotingen. Op basis van literatuur wordt aangetoond
dat herindelingen worden gedaan op grond van het zogenoemde schaaldenken. Een schaal-
denken dat al geruime tijd door het bedrijfsleven is verlaten omdat het leidt tot bureaucratie en
gedemotiveerde werknemers.
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Uit wetenschappelijke literatuur kan worden geconcludeerd dat grotere gemeenten niet beter
presteren dan kleinere. Hoe groter een gemeente, hoe duurder de producten voor de inwoners
worden en hoe groter de afstand burger-bestuurder.

De provincie Utrecht heeft de herindelingen doorgezet op basis van haar nota “Betrokken en
krachtig bestuur”(1996). In deze nota wordt door de provincie gesteld dat er bij herindelingen
sprake moet zijn van ”voldoende democratische legitimatie en de relatie tussen bestuur en
burgers moet op orde zijn”. Voorts wordt beloofd dat er bij herindelingen sprake zal zijn van
“effectiviteit en efficiency” bij het beleid van de nieuwe gemeente.

In het hoofdstuk wordt verder ingegaan op het merkwaardige besluitvormingsproces dat zich
medio jaren ’90 afspeelde in Provinciale Staten. Geconstateerd wordt dat nooit is nagegaan of
de gemeente De Bilt (en ook nog Maarssen) wel in staat zouden zijn om Maartensdijk erbij te
nemen”. Noch inhoudelijk, noch financieel.

Voorts wordt gesteld dat de provincie ook na een herindeling nog een zorgplicht heeft voor de
inwoners van een nieuwe gemeente. Inwoners overigens naar wier stem nooit is geluisterd bij
het herindelingsproces. Inwoners van de gemeente Maartensdijk die voor 90% gekant waren
tussen de herindeling. Het herindelingsproces was een spel tussen bestuurders.

Het hoofdstuk eindigt met een 9-tal vragen aan Provinciale Staten.

Hoofdstuk 3 gaat in op de catastrofale gevolgen die de gemeentelijke herindeling met zich
heeft meegebracht. Hierover hebben zowel de oud-gemeentesecretaris mevrouw Y. van Doe-
veren als de externe adviseurs, die zich de “vier musketiers” plegen te noemen gerapporteerd.
Zij allen rapporteerden over de chaotische, bestuurlijke en organisatorische situatie bij de ge-
meente De Bilt.
De rapportage van mevrouw Van Doeveren is integraal in het initiatief opgenomen.

Er wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de mate van ineffectiviteit en inefficiëntie van de ge-
meente De Bilt. Geconstateerd wordt dat deze in schrille tegenstelling staat tot datgene wat
het provinciaal bestuur bij de herindeling had toegezegd. Bovendien leidt deze gang van za-
ken ertoe dat de lasten voor de burgers stijgen, terwijl tegelijkertijd de service naar de burger
afneemt. De bizarre gang van zaken rondom het gemeentehuis in Maartensdijk wordt hierbij
beschreven, evenals de gang van zaken t.a.v. het groenonderhoud.

Voorts wordt geschetst hoe het mogelijk is dat een gemeente een tekort van € 14 mln. weet te
kweken op een begroting van € 58 mln. Geconstateerd wordt dat het gemeentebestuur de bur-
gers wel continu hogere lasten vraagt, maar aan diezelfde burgers niet uitlegt hoe het tekort is
ontstaan. Bovendien vragen de opstellers zich af hoe het mogelijk is dat zowel de gemeente-
raad als ook Gedeputeerde Staten, als toezichthouder op de gemeentelijke financiën, niet tij-
dig hierover “aan de bel hebben getrokken”.
Het hoofdstuk eindigt met een drietal prangende vragen aan Provinciale Staten.

In hoofdstuk 4, getiteld “De-annexatie!?”, wordt ingegaan waarom wordt gevraagd om na te
gaan of beide gemeenten niet beter af zouden zijn, indien de herindeling zou worden terugge-
draaid. Het blijkt dat dit een wens is die in grote delen van de gemeente nog speelt en sterk
zou worden toegejuicht.

In dit hoofdstuk worden een aantal argumenten aan Provinciale Staten aangereikt om zich met
deze vraag bezig te houden.

In het slot van de rapportage wordt aan Provinciale Staten gevraagd bij hun onderzoek vooral
in het oog te houden dat het hier een Burgerinitiatief betreft. Volgens de opstellers van de
rapportage betekent dit, dat het de burgers bij de onderzoeken moeten worden betrokken en er
een rol van betekenis in zullen moeten spelen. Alleen zij kunnen een goed beeld geven over
wat er al dan niet leeft. Zou het onderzoek worden beperkt tot uitsluitend bestuurders, dan
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wordt er in dezelfde val getrapt waardoor de eerdere foutieve besluitvorming heeft kunnen
ontstaan”.

5. De bestuurlijke context van de herindeling van de gemeente Maartensdijk

De gemeentelijke herindeling van Maartensdijk is indertijd primair geëntameerd op verzoek
van het Rijk. Het doel was een volwaardig alternatief te ontwikkelen voor de toen beoogde
Stadsprovincie Utrecht. Provinciale Staten van Utrecht hebben ter uitvoering van dit verzoek
het initiatief genomen en daarvoor beleid ontwikkeld. Kern van dit beleid was versterking van
de positie van de stad Utrecht door gebiedsuitbreiding en het creëren van sterke randgemeen-
ten rond de stad Utrecht. Uiteindelijk leidde dit tot aanname van het wetsvoorstel tot ophef-
fing van onder meer de gemeenten De Bilt en Maartensdijk in de beide Kamers der Staten-
Generaal. Na deze besluitvorming was het aan de nieuwe gemeente De Bilt, gevormd door de
oude gemeenten De Bilt en Maartensdijk om aan de nieuwe gemeente vorm te geven.

Hieronder gaan we systematisch de inbreng, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
drie betrokken bestuurslagen na.

Rijksbeleid
• In de notitie “Uitgangspunten Vernieuwing Bestuurlijke Organisatie“ van 12 maart 1995
heeft het kabinet een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd voor de bestuurlijke in-
richting:
a. drie volwaardige bestuurslagen (autonoom, direct democratisch gelegitimeerd en inte-

graal)
b. beperking van de interbestuurlijke hulpstructuren die de bestuurlijke hoofdstructuren aan-

tasten
c. interbestuurlijke hulpstructuren blijven binnen de onder b. genoemde randvoorwaarde

mogelijk voor vrijwillige samenwerking en ten behoeve van een efficiënte taakuitvoering
d. elke bestuurstaak wordt uniform aan de juiste bestuurslaag toegedeeld: herverdeling van

(met name) regionale taken
e. voor de gemeenten en provincies moeten de juiste schaal en grenzen worden bepaald, re-

kening houdend met de aard van deze taken
f. binnen de uniforme taaktoedeling zal een zekere differentiatie in taakuitvoering mogelijk

blijven

• In de notitie “Vernieuwing bestuurlijke organisatie” van 15 september 1995 vraagt het kabi-
net aan de provincie:
- alternatieven te ontwikkelen voor het geval de stadsprovincie voor het Kaderwetgebied

Utrecht er niet komt
- daarbij bijzondere aandacht te geven aan gebiedsuitbreiding van de centrumgemeente

Utrecht
- de mogelijke schaalvergroting van de centrumgemeenten te bezien in het kader van een

samenhangend voorstel voor gemeentelijke herindeling van de regio in zijn geheel
- bij de vervroegde evaluatie door het BRU aan te geven welke gevolgen de instelling van

een stadsprovincie voor het BRU gebied zou hebben voor de rest van de provincie en wel-
ke maatregelen nodig zijn om daaraan het hoofd te bieden

- na te gaan of uitbreiding wenselijk is voor de C-20 gemeente Amersfoort
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• “Rijksbeleidskader gemeentelijke herindelingsbeleid”, eveneens van 15 september 1995:
- gemeentelijke herindeling dient betere mogelijkheden te bieden voor de bestuurlijke aan-

pak van maatschappelijke problemen en voorwaarden te scheppen voor een passende be-
stuurlijke inrichting van gemeenten

- bij het bepalen van de wenselijke schaal van gemeenten dient van maatwerk sprake te zijn,
gezien het verschil in problematiek tussen bijvoorbeeld de stad en het landelijke gebied

- gemeenten dienen in potentie over een zodanige bestuurskracht te beschikken dat zij, in
principe voor een periode van tenminste 25 jaar, in staat zijn zelfstandig een substantieel
pakket van sturende en verdelende lokale taken te behartigen

- uitgegaan moet daarbij worden van een groeiend takenpakket
- voorstellen voor gemeentelijke herindeling dienen mede gericht te zijn op een reductie

van gemeenschappelijke regelingen
- voorstellen tot gemeentelijke herindeling dienen, wat het gebied betreft, niet te beperkt te

worden opgezet
- gemeenten die in een regio ten behoeve van omliggende gemeenten een centrumfunctie

vervullen, moeten door gemeentelijke herindeling in staat worden gesteld die functie naar
behoren uit te voeren en woningbouw-, kantoor- of bedrijfslocaties op eigen grondgebied
te verwezenlijken.

Provinciaal beleid
• Nota “Betrokken en Krachtig bestuur” van 11 juni 1996
Deze nota kan het best getypeerd worden als een transformatie van het rijksbeleid in provinci-
aal beleid. Uitgangspunt in de nota is, dat kijkend naar de maatschappelijke opgaven en de
samenhang daartussen, uitgegaan moet worden van toekomstgerichte, sterke gemeenten, die
lokale taken zelf aankunnen en die de in hun gemeente spelende problemen verregaand zelf
kunnen oplossen.
Voor wat betreft de schaal werd in de nota uitgegaan van een toekomstgerichtheid voor een
periode van ongeveer 25 jaar. Daarbij werd aangegeven dat de door de VNG gehanteerde on-
dergrens van 18.000 inwoners geen vast gegeven was, voor opheffing van gemeenten onder
die grens. Voor nieuwe gemeenten werd de ondergrens als oriëntatiepunt gehanteerd.

De specifieke criteria voor de voorstellen en varianten voor gemeentelijke herindeling in de
nota “Betrokken en krachtig bestuur” vielen deels samen met het rijksbeleid, deels zijn zij
aanvullend of een verbijzondering. In deze groep vallen:
- er moet sprake zijn van een bestuurlijke balans
- het langere-termijn strategisch perspectief moet voor het samenhangend gebied mede in

de overwegingen worden betrokken
- er moet sprake zijn van voldoende democratische legitimatie
- de doorzichtigheid moet gewaarborgd zijn, evenals de integraliteit van de afwegingen en

de besluitvaardigheid
- de relatie tussen bestuur en burgers (al dan niet gegroepeerd in lokale gemeenschappen)

moet op orde zijn. Voor het bestuur betekent dat optimale toegankelijkheid, flexibiliteit en
aanspreekbaarheid voor de burgerij. Voor de burgers betekent het zo groot mogelijke in-
vloed, controle en beïnvloeding, in elk geval voor zaken die hun rechtstreekse leefomge-
ving en leefgemeenschap betreffen

- er moet sprake zijn van een volwaardig alternatief voor de Kaderwet

Met betrekking tot de gemeente Maartensdijk is in de nota “Betrokken en krachtig bestuur”
het volgende verwoord: “Naar ons (GS) oordeel is deze gemeente te klein om in de toekomst
zelfstandig een breed lokaal takenpakket te vervullen, in relatie tot de functie als buffer tussen
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de centrumsteden Utrecht en Hilversum. Gelet op de geografische opbouw van deze gemeente
lijkt het ons niet wenselijk de gemeente in haar geheel in te delen bij Maarssen of De Bilt.
Voorgesteld wordt de kernen Westbroek en Achttienhoven toe te voegen aan de gemeente
Maarssen en de kernen Hollandsche Rading, Maartensdijk en Groenekan toe te voegen aan de
gemeente De Bilt”. De nota is in de statenvergadering van 3 juli 1996 door Provinciale Staten
voor kennisgeving aangenomen, waaraan vooraf ging de verwerping van onder meer een mo-
tie gericht op het behoud van de zelfstandigheid van Maartensdijk.

• Herindelingsplan provincie Utrecht
Op 3 juni 1997 brengen Gedeputeerde Staten het Herindelingsplan provincie Utrecht uit.
In het herindelingsplan is het door de gemeente Maartensdijk ingebrachte alternatief in de
vorm van het rapport “Strategisch begrenzen: De visie van Maartensdijk op het lokaal bestuur
voor het Noorderparkgebied” in de overwegingen betrokken.

Het door de gemeente Maartensdijk ingebrachte alternatief kende de volgende elementen:
- opsplitsing en samenvoeging acht de gemeente hoogst ongewenst
- in plaats daarvan dient gestreefd te worden naar één gemeente die het gehele Noorderpark

beslaat. Het betreft naast de gemeente Maartensdijk delen van de gemeenten Hilversum,
De Bilt, Maarssen en Utrecht

- het voorstel van de provincie ontkent de samenhang en specifieke identiteit van het gebied
en leidt tot conflicterende ambities met als gevolg aantasting van het gebied

- een plattelandsgemeente tussen Utrecht en Hilversum waarborgt het beste de groene buf-
fer

- de organisatie van Maartensdijk is modern en heeft veel kwaliteit in huis
- het financiële draagvlak van de Noorderparkgemeente gaat in financieel opzicht een per-

spectiefvolle toekomst tegemoet

In het herindelingsplan is het alternatief door Gedeputeerde Staten afgewezen en wel op grond
van de volgende argumenten:
- een substantiële verzwakking van Maarssen past niet bij het uitgangspunt dat de nieuwe

versterkte centrumgemeente Utrecht sterke buren moet houden of krijgen
- de nieuwe Noorderparkgemeente zou, ook al is zij financieel gezond, met 11.000 inwo-

ners, nog ruimschoots beneden het aantal van 18.000 inwoners komen, dat GS als oriënta-
tiepunt voor de nieuw te vormen gemeenten aanhoudt

- Gedeputeerde Staten wijzen de gedachte, dat een meer stedelijke gemeente geen groen
beleid zou kunnen voeren af

Alles afwegende concluderen Gedeputeerde Staten dat opsplitsing van de huidige gemeente
Maartensdijk de meest reële optie is.

• Ontwerp-regeling en commentaarnota
In november 1997 brengen Gedeputeerde Staten de ontwerp-regeling uit, voorzien van een
commentaarnota. In de ontwerp-regeling houden Gedeputeerde Staten vast aan de gesplitste
indeling van Maartensdijk. De argumenten daarvoor worden beheerst door het geformuleerde
herindelingsbeleid in de nota “Betrokken en krachtig bestuur” en de geformuleerde specifieke
criteria en het feit dat de Noorderpark-gemeente niet als volwaardig alternatief wordt be-
schouwd.
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• Commissie Van Splunder ex artikel 285, 2e lid gemeentewet
Het uitbrengen van de ontwerp-regeling was voor het toenmalige gemeentebestuur van
Maartensdijk aanleiding een verzoek te doen ingevolge het inmiddels niet meer bestaande
artikel 285, lid 2 van de gemeentewet.
Dit artikel hield in, dat als een gemeentebestuur van mening is dat het belang van de gemeen-
te, in zowel de overwegingen van de herindeling, als de gevolgde herindelingsprocedure, is
geschaad, zij daarover het oordeel kan vragen van de minister van Binnenlandse Zaken. Ter
voorbereiding van zijn oordeel bepaalde bedoeld artikel 285 van de gemeentewet, dat de mi-
nister vooraf advies vroeg aan een door hem ingestelde commissie van onafhankelijke des-
kundigen, de zogenaamde commissie Van Splunder.

Op 22 december 1997 bracht de commissie advies uit. De commissie oordeelde dat door de
uitvoerige wisseling van argumenten en opvattingen door Provinciale Staten bij de behande-
ling van de nota “Betrokken en krachtig bestuur” materieel een situatie was ontstaan, waar-
door naar de mening van de commissie onvoldoende sprake was van open overleg, als be-
doeld in de wet arhi (algemene regels herindeling). Daarmee was in de procedure aan de be-
langen van de gemeente Maartensdijk onvoldoende recht gedaan. De commissie oordeelde in
identieke zin waar het ging om het door de gemeente Maartensdijk ingebrachte bezwaar dat
door het intrekken van een deel van de herindelingsvoorstellen, sprake was van willekeur en
een ongelijke behandeling.

In tegenstelling tot het advies van de commissie Van Splunder oordeelde de Staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken in haar brief van 14 mei 1998 dat in de procedure en in de overwe-
gingen die aan het voorstel van Gedeputeerde Staten tot herindeling van Maartensdijk ten
grondslag lagen, wél voldoende recht was gedaan aan het belang van de gemeente Maartens-
dijk. De bedenkingen van het gemeentebestuur van Maartensdijk achtte de Staatssecretaris
ongegrond.
In de motivering van haar besluit gaf zij aan dat naast de drie varianten die de provincie in het
open overleg inbracht, ook de gemeente Maartensdijk een variant heeft ingebracht, die uitge-
breid en voldoende is besproken met alle betrokken gemeenten. Dat het voorstel waarmee de
provincie het open overleg inging, niet is veranderd in het latere herindelingsplan en ook in de
ontwerp-regeling identiek is gebleven, is op zichzelf onvoldoende reden om te veronderstellen
dat het overleg, als bedoeld in artikel 2 van de Wet arhi, niet voldoende open van karakter zou
zijn geweest. Het feit, dat Gedeputeerde Staten, alvorens het overleg als bedoeld in artikel 2
van de Wet arhi aan te gaan, een uitvoerige wisseling van argumenten en opvattingen hebben
gehad met Provinciale Staten over de nota “Betrokken en krachtig bestuur” die als basis voor
bedoeld overleg zou dienen, maakt dit niet anders.
Evenmin achtte de Staatssecretaris de bezwaren gegrond waar de gemeente stelde dat Gede-
puteerde Staten en Provinciale Staten vooringenomen zouden zijn geweest. Ook oordeelde zij
dat de bezwaren ten aanzien van de gevolgde inspraakprocedure geen doel troffen.

• Statenbehandeling van 17 juni 1998
Na het besluit van de minister van 14 mei 1998 op basis van het advies van de commissie Van
Splunder kon de procedure worden voortgezet. In de statenvergadering van 17 juni 1998 is de
ontwerp-regeling, inclusief de gesplitste indeling van de gemeente Maartensdijk over de ge-
meenten De Bilt en Maarssen in meerderheid door Provinciale Staten aangenomen.

De Tweede Kamer der Staten-Generaal amendeerde het wetsvoorstel, waardoor de gehele
gemeente Maartensdijk aan de gemeente De Bilt werd toegevoegd en stemde vervolgens in
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meerderheid in met het wetsvoorstel. Vervolgens stemde de Eerste Kamer der Staten-
Generaal in meerderheid in met het wetsvoorstel dat op 1 januari 2001 in werking trad.

6. Financieel perspectief voor en na de gemeentelijke herindeling

Het financiële perspectief van de nieuw te vormen gemeenten is in zijn algemeenheid be-
schreven in het herindelingsplan en in de ontwerp-regeling. Daarbij is ingegaan op de finan-
ciële organisatie, de mutatie algemene uitkering uit het gemeentefonds, de verfijning wijzi-
ging gemeentelijke herindeling, de bestuurskosten in enge zin, de belastingdruk, de begro-
tingsruimte en de reserve positie.
Tevens is per gemeente een globaal integraal beeld geschetst van de gevolgen voor de finan-
ciële positie van de wijziging van de gemeentelijke indeling. Op grond daarvan is het oordeel
gevormd dat de financiële levensvatbaarheid van de nieuwe gemeenten niet in het geding was.
Als kanttekening moet hierbij geplaatst worden dat deze rekenexercities bij wijze van raming
plaatsvonden op basis van de toen bestaande en inmiddels gewijzigde regelgeving en uitgin-
gen van een gesplitste indeling van Maartensdijk over Maarssen en De Bilt. Als bekend heeft
de Tweede Kamer der Staten-Generaal het voorstel geamendeerd, waardoor de gehele ge-
meente Maartensdijk werd ingedeeld bij de gemeente De Bilt. Tevens zal duidelijk zijn dat
sinds de gemeentelijke herindeling besparingen op het gemeentefonds zijn doorgevoerd. De
algemene uitkering uit dit fonds aan de gemeente is daardoor procentueel gezien gedaald als
inkomstenbron van de gemeente.

7. Uitkomsten van de oriënterende gesprekken met leden van Gedeputeerde Staten

In het gesprek met gedeputeerde Lokker, onder meer belast met de portefeuille bestuurlijke
organisatie, meldt deze dat hij in de aanloop van het burgerinitiatief in het voorjaar van dit
jaar een gesprek heeft gehad met het college van burgemeester en wethouders (in de vorige
samenstelling). In dat gesprek heeft hij op het niveau van bestuurlijke partners - en niet vanuit
de specifieke rol van provincie versus gemeente - aandacht gevraagd voor de signalen die
hem vanuit de bevolking bereikten. Hij heeft het college van burgemeester en wethouders
verzocht deze signalen serieus te nemen en aan te pakken.
Hij wijst vervolgens op de specifieke situatie ten tijde van de herindeling van Maartensdijk.
Toentertijd was sprake van een verzoek van het Rijk een gemeentelijke herindeling te onwik-
kelen als alternatief van de toen beoogde Stadsprovincie. De procedure ingevolge de wet arhi
is formeel geheel overeenkomstig de wet doorlopen.
Was tot voor kort veelal sprake van oplegging van een gemeentelijke herindeling, tegenwoor-
dig is het beleid gebaseerd op een proces dat van onderop en vanuit de gemeenten zelf moet
ontstaan. Daarbij wordt het belang van de burger zwaarder gewogen.
Het huidige beleid heeft ook tot doel om de betrokken gemeenten te stimuleren vooraf geza-
menlijk tot een plan van aanpak te komen, waarin alle bij herindeling te regelen zaken worden
beschreven en daadwerkelijk ook op realisering worden bewaakt. In het plan van aanpak
wordt de zorgvuldige integratie van bestuur, ambtelijk apparaat en beleid beschreven met res-
pect voor de specifieke belangen van de voormalige gemeenten. Het plan van aanpak mondt
uit in een concrete opdracht aan de kwartiermaker van de nieuw te formeren gemeente.
Op deze manier is er sprake van een goede voorbereiding en een gezamenlijk geformuleerd
doel. Dit bestuurlijk houvast heeft bij de gemeentelijke herindeling van Maartensdijk indertijd
ontbroken. Hij wijst er op dat de wettelijke mogelijkheden van de provincie uiterst beperkt
zijn om de uitvoering van een herindelingsproces te bewaken, gezien het overigens terechte
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respect voor de lokale democratie en autonomie. Veelal moet de oplossing dan ook gezocht
worden in een goed partnership tussen provincie en gemeenten. Anders ligt het met het toe-
zicht van de provincie op de financiën van de gemeente.

Gedeputeerde Van Bergen geeft aan dat in het verleden (ook voor de herindeling van Maar-
tensdijk) een aanzienlijk scherper financieel toezicht op de gemeenten werd uitgeoefend. Het
toezicht is op steeds grotere afstand van de gemeenten komen te staan, gezien de trend in het
binnenlands bestuur om de gemeentelijke autonomie en lokale democratie meer te respecte-
ren. Samengevat kan het toezicht nu bestempeld worden als toezicht op maat en op afstand.
Alleen wanneer de begroting niet reëel sluitend is en dit ook niet binnen vier jaar te verwach-
ten is, wordt preventief toezicht (op maat) ingesteld.
Desgevraagd geeft hij aan dat op basis van het toen heersende rijks- en provinciaal beleid ten
tijde van de herindelingsprocedure gesproken kon worden over een financieel gezonde situatie
van de nieuwe gemeente De Bilt (dus inclusief de gemeente Maartensdijk), met als enige
kanttekening dat beide gemeenten hun reserves nodig hadden om de begroting sluitend te
krijgen.
Wat betreft de bruidsschat, waarvan de voormalige inwoners van de gemeente Maartensdijk
vermoeden, dat hier onzorgvuldig mee zou zijn omgegaan, geeft hij aan dat de (oude) ge-
meente De Bilt en de (oude) gemeente Maartensdijk, alle bestaande reserves hebben inge-
bracht in de (nieuwe) gemeente De Bilt. Een en ander is transparant in de begroting van de
(nieuwe) gemeente De Bilt opgenomen. De (nieuwe) gemeente De Bilt is voor 2002 onder
preventief toezicht geplaatst met als enige reden dat de begroting niet tijdig kon worden inge-
diend, vanwege de vele werkzaamheden als gevolg van de gemeentelijke herindeling. Een
ongezonde financiële situatie was dus niet de reden.
De huidige financiële situatie van de gemeente is bekend en indringend met de gemeente be-
sproken. Er is een aantal voorwaarden gesteld om te bewerkstelligen dat de begroting in 2008
weer een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven te zien zal geven. Het vertouwen bestaat
dat de gemeente hierin zal slagen. De provincie heeft desgevraagd ondersteuning gegeven aan
de Biltse raadscommissie Beleidsanalyse en Ombuiging. Tevens is op verzoek van de ge-
meente een begrotingsscan door de provincie samen met het ministerie van Binnenlandse Za-
ken en Koninkrijksrelaties uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn mede gebruikt voor de hui-
dige ombuigingsvoorstellen. Ten slotte geeft hij aan dat het financieel toezicht als instrument
niet echt toepasbaar is bij gemeentelijke herindelingsprocedures, ook al worden direct na het
statenbesluit tot gemeentelijke herindeling de betrokken gemeenten onder preventief financi-
eel toezicht geplaatst.

8. Uitkomsten van de oriënterende gesprekken met inwoners van de voormalige gemeen-
te Maartensdijk, de dorpsraad Maartensdijk, de gemeenteraad en het college van bur-
gemeester en wethouders van De Bilt.

De inloopbijeenkomsten die de commissie voor de burgers in de vier kernen van Maartensdijk
werden belegd, werden door in totaal ongeveer 150 burgers bezocht. De commissie heeft mo-
gen vaststellen dat de komst van de commissie ter plaatse om de burgers rechtstreeks te horen
erg op prijs is gesteld.
Het viel de commissie op dat de burgers in de vier kernen en de dorpsraad Maartensdijk de-
zelfde onderwerpen en ervaringen naar voren brengen, die zij in hun contacten met de ge-
meente De Bilt als negatief beleven.
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Burgers
Burgers van de voormalige gemeente Maartensdijk hebben vanaf het begin het gevoel dat van
de zijde van de gemeente De Bilt geen begrip en invoelingsvermogen bestaat voor het feit dat
het tegen de wil van de bewoners opheffen van een gemeente niet alleen rationele kanten
heeft, maar ook en vooral een emotionele gebeurtenis is. Daarnaast wordt in de omgang met
burgers aan de zijde van De Bilt de sociale component gemist Burgers krijgen daardoor het
gevoel er maar bij te hangen.
Centraal in de kritiek staat de gebrekkige, dan wel ontbrekende communicatie tussen bestuur
en burger, met als markante dieptepunten de problematiek rond de gemeentelijke voorlich-
tingsrubriek in De Vierklank, het stelselmatig niet beantwoorden van brieven, het niet transpa-
rant zijn van procedures rond bestemmingsplannen, verkeersmaatregelen, de begroting en de
bestemming van het voormalige gemeentehuis.
De vertegenwoordigende belangengroeperingen in de kernen op het gebied van verkeer, na-
tuur en landschap e.d. voelen zich niet serieus genomen. Dit wordt sterk beleefd als een gemis
aan respect voor wat er in de kernen leeft. Men zou deze kennis moeten benutten in plaats van
deze te negeren.
Inwoners ervaren in contacten met ambtenaren van De Bilt vaak ondeskundigheid en arro-
gantie. Veel wordt geleund op externen, waarvan de kennis niet kan worden opgenomen in
het ambtelijk apparaat van De Bilt. Steeds wordt het beeld geschetst dat te veel accent wordt
gelegd op beleidsontwikkeling en men niet toekomt aan de uitvoering van dat beleid. Bij de
beleidsprocessen is naar het oordeel van de burgers sprake van ambtelijke uitwerking op de-
tailniveau, terwijl van interactie met de burgers geen sprake is. Worden bedenkingen geuit,
dan wel is er gelegenheid tot inspraak, dan wordt de inbreng vaak genegeerd, of wordt niet
transparant gemaakt hoe de gemeente daarmee is omgegaan. Als problematisch wordt ervaren
dat van een integrale afstemming tussen de afdelingen binnen het ambtelijk apparaat geen
sprake is en de aansturing van de ambtenaren volstrekt onvoldoende lijkt.
Bij de burgers bestaat het beeld dat tussen de burgemeester, de wethouders, leden van de ge-
meenteraad en het ambtelijk apparaat de communicatie te wensen overlaat, wat negatief
doorwerkt naar de bejegening van de burger. Herkenbaar voor de burger is het doorschuiven
van verantwoordelijkheden en het zich achter elkaar verschuilen voor de effecten van geno-
men maatregelen.
Een steeds terugkerend punt is de zogenaamde bruidsschat. De inwoners van de voormalige
gemeente Maartensdijk vragen zich af, wat met de miljoenen van Maartensdijk, verkregen
door de verkoop van het woningbezit, is gebeurd.
In zijn algemeenheid hebben de inwoners het vertrouwen in de gemeente De Bilt verloren. Zij
worden toch niet gehoord. De Bilt luistert niet. Dit gevoelen verklaart volgens de aanwezigen
het geringe animo om zitting te nemen in een dorpsraad, dan wel te participeren in inspraak-
procedures of burgerraadplegingen. Een dorpsraad met echte bevoegdheden zou dit kunnen
doorbreken. Heeft zo’n orgaan die niet, dan zou te makkelijk het beeld ontstaan dat de dorps-
raad een verlengstuk is van de politiek in De Bilt.

Kritiek is er ook op de provincie. Meer dan eens is vanuit de provincie verklaard dat na de
herindeling het voor de burgers alleen maar beter zou worden. De werkelijkheid is volstrekt
anders gebleken. Het niveau van voorzieningen is afgenomen, de afstand tussen bestuur en
burger is alleen maar groter geworden en de belastingen zijn sterk verhoogd. Daarbij wordt
het de provincie verweten onvoldoende te hebben onderzocht of de gemeente De Bilt de her-
indeling bestuurlijk en financieel wel aan zou kunnen.
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De dorpsraad Maartensdijk
De dorpsraad functioneert vanaf april 2004, en is ontstaan in het kader van het dorps- en
wijkgericht werken. Aan de instelling is een open procedure vooraf gegaan. De dorpsraad
heeft tot doel bij te dragen aan het behoud van de voorzieningen in de kleine kernen, eventu-
ele problemen “af te vangen” en vanuit een positieve instelling oplossingen aan te dragen. De
dorpsraad heeft een eigen statuut met bevoegdheden bij de gemeente De Bilt bedongen en
heeft voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 10.000,= beschikbaar gesteld gekregen.
Op basis van de opgedane ervaringen met de gemeente De Bilt tot nu toe wordt gesteld dat de
communicatie met de gemeente voor verbetering vatbaar is. Aan de hand van een aantal voor-
beelden wordt dit door de dorpsraad aangetoond.
De dorpsraad staat geheel los van het burgerinitiatief. Op persoonlijke titel worden de in het
burgerinitiatief aangeduide zaken wel herkend. De dorpsraad heeft echter als houding aange-
nomen: “het is nu eenmaal zo, laten wij een verandering ten goede proberen aan te brengen”.
De dorpsraad heeft nu een communicatieplan gemaakt, waarover met vertegenwoordigers uit
de gemeenteraad zal worden gesproken. De dorpsraad is van oordeel dat het voormalige ge-
meentehuis van Maartensdijk prima als back-office kan worden benut. Het is vreemd dat het
gemeentehuis van De Bilt nu zou moeten worden verbouwd voor € 5 mln., terwijl er sprake is
van een bezuinigingstaakstelling van € 14 mln.
Als reactie op de beperkte mogelijkheden van de provincie in relatie tot de gemeentelijke au-
tonomie doet de dorpsraad de suggestie de scheidslijn tussen de overheden dan maar iets te
overschrijden om zodoende de gemeente De Bilt te stimuleren tot het realiseren van de ge-
wenste veranderingen. De provincie zou op dat veranderingsproces moeten toe zien.

De gemeenteraad van De Bilt
De delegatie van de gemeenteraad waarmee de commissie sprak, wijt de gerezen ongenoegens
in hoofdzaak aan de beperkte tijd die beschikbaar was om de nieuwe gemeente De Bilt vorm
te geven. Lang is de focus van Maartensdijk gericht geweest op het behoud van de zelfstan-
digheid. Mede daardoor kon onvoldoende geïnvesteerd worden in integratie van de bestuurlij-
ke en ambtelijke organisatie en in het beleid van de nieuwe gemeente. Erkend wordt dat de
signalen uit de bevolking door de raad en door het college in eerste instantie onvoldoende zijn
herkend en opgepakt. Pas na een bijeenkomst met de burgers op 16 juni 2003 in Dijckstate is
een start gemaakt met het dorps- en wijkgericht werken. Dat had eerder gemoeten. Erkend
wordt tevens dat onvoldoende is rekening gehouden met de cultuurverschillen tussen Maar-
tensdijk en De Bilt en tussen de Maartensdijkse kernen onderling.    
De delegatie uit de gemeenteraad vindt achteraf gezien, dat het college door de gemeenteraad
te lang de tijd is gegund om voorstellen tot verbetering te doen. Daardoor is ruimte ontstaan
voor een negatieve spiraal.
Voor wat betreft de toekomst ziet de delegatie uit de gemeenteraad als eerste aandachtspunt:
werken aan herstel van vertrouwen. De provincie zou dit proces kunnen faciliteren, hoewel de
eerste verantwoordelijkheid nadrukkelijk bij de gemeenteraad en het college ligt.

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt
De delegatie uit het college van burgemeester en wethouders geeft aan vanaf de start van de
nieuwe gemeente duidelijk te zijn geweest inzake haar doelstelling dat gewerkt wordt aan één
nieuwe gemeente. Dit zonder enig onderscheid tussen de kernen, hoewel daarbij natuurlijk
wel rekening wordt gehouden met de eigenheid van elke kern. Dit was en is uitgangspunt van
het beleid. Zeker in de aanloopfase is een verschil in perceptie echter een barrière in de vorm-
geving van de nieuwe gemeente geweest. Enerzijds inwoners die de nieuwe gemeente niet
wensten en anderzijds een bestuur en een ambtelijk apparaat die aan de nieuwe gemeenten
vorm gingen geven. Na een gemeentelijke herindeling is het vaak moeilijk om een dergelijk



17

verschil in perceptie om te zetten in positieve energie die bijdraagt aan “eenwording”. Niet
onderschat moet echter worden dat dit soort zaken na gemeentelijke herindeling gebruikelijk
zijn. Erkend wordt dat het allemaal nog beter had gekund, maar de ontwikkeling is overwe-
gend positief, nu ook de communicatie richting burger en de procedure voor de afdoening van
klachten tot speerpunt van beleid zijn gemaakt.
Niettemin onderkent het college van burgemeester en wethouders dat er sprake is van een
reëel probleem in de relatie tussen het bestuur van de gemeente De Bilt en een substantieel
deel van de bevolking in de vier kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk.
Het college van burgemeester en wethouders heeft in dat verband de bereidheid uitgesproken,
stappen te willen ondernemen gericht op een herstel van vertrouwen. De recent gewijzigde
samenstelling van het college van burgemeester en wethouders kan daarbij wellicht – met
name door de burgers - als markeringspunt van een nieuw begin worden gezien.

9. Bevindingen van de commissie

De commissie heeft allereerst tot haar tevredenheid mogen vaststellen dat de gesprekken met
het college van burgemeester en wethouders en de delegatie uit de gemeenteraad van De Bilt,
met de initiatiefnemers, de inwoners uit de vier betrokken kernen en de dorpsraad Maartens-
dijk informatief en vooral ook open en constructief van aard waren. Vele zaken zijn indrin-
gend aan de orde gesteld, mede naar aanleiding van de door de commissie nader gestelde vra-
gen. Hoopgevend is dat alle betrokkenen te kennen hebben gegeven een positieve bijdrage te
willen leveren aan het proces gericht op het aanbrengen van verbeteringen.

Op basis van de bestudeerde documenten en hetgeen in de oriënterende gesprekken naar vo-
ren is gebracht, komt de commissie tot de navolgende bevindingen. Daarbij wordt apart aan-
dacht besteed aan wat inmiddels de zogenaamde bruidsschat van de voormalige gemeente
Maartensdijk wordt genoemd.

Relatie burger - bestuur
De commissie heeft moeten vaststellen dat sprake is van een wezenlijk probleem in de relatie
tussen het bestuur en ambtelijk apparaat van De Bilt enerzijds en de burgers van de voormali-
ge gemeente Maartensdijk anderzijds. Een probleem dat naar het oordeel van de commissie
voor een belangrijk deel is terug te voeren op een gebrek aan communicatie tussen bestuur
c.q. ambtelijk apparaat en een houding die door de burgers als regentesk c.q. weinig invoelend
wordt ervaren. Tal van voorbeelden zijn de commissie aangereikt van het niet of niet tijdig
beantwoorden van door de burger gestelde vragen, van het negeren van de inbreng en advie-
zen van in de kernen gewortelde belangengroeperingen, van het slecht communiceren over de
uitvoering van beleid en van het niet transparant zijn van procedures. Dit deed zich bijvoor-
beeld voor bij de opstelling van een nieuw bestemmingsplan.
Het gemeentebestuur stelt daar tegenover dat dit soort manco’s als aanloopproblemen na een
gemeentelijke herindeling niet ongewoon zijn en in beginsel niet afwijken van het landelijke
beeld. Het beleid concentreert zich nu op wijk- en dorpsgericht werken, waarbij de specifieke
belangen van de kernen worden meegewogen. Voorts wordt het instellen van dorpsraden ge-
stimuleerd.
De commissie is van oordeel dat, al zijn er bij elke heringedeelde gemeente aanloopproble-
men, vergeleken met de elders in de provincie Utrecht gerealiseerde herindelingen, in De Bilt
van een bijzondere situatie sprake is. Bezien tegen die achtergrond is er zorg of het inmiddels
door de gemeente De Bilt ingezette beleid voldoende is om een goed resultaat te garanderen.
De commissie heeft moeten vaststellen dat er een vertrouwensbreuk is tussen een substantieel
deel van de bevolking van de kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk en de ge-
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meente De Bilt. Als gevolg daarvan lopen inwoners (nog) niet echt warm voor een dorpsraad
met de huidige opzet en laten zij burgerraadplegingen aan zich voorbij gaan. Sterk staat bij de
burgers nog op het netvlies dat de gemeente toch niet luistert en zijn plannen gewoon doorzet.
Het dorps- en wijkgericht werken en het versterken van de communicatie - doelen waarop de
gemeente nu nadrukkelijk koerst – kunnen alleen bijdragen tot verbetering als eerst wordt
gewerkt aan een herstel van vertrouwen, en als alle betrokkenen aan dat proces een positieve
bijdrage willen leveren. Hoopgevend is dat zonder één uitzondering zich allen daartoe bereid
verklaard hebben.

Provinciale rol bij de herindeling van Maartensdijk
De uitgesproken kritiek op de provincie inzake haar optreden ten tijde van de herindeling is
naar het oordeel van de commissie voor een belangrijk deel begrijpelijk, zo niet terecht.
Hoewel de provinciale handelwijze deels is te verklaren doordat de provincie een verzoek van
het Rijk uitvoerde een alternatief voor de toen beoogde Stadsprovincie Utrecht te ontwikke-
len, is de constatering gerechtvaardigd dat de provincie in het herindelingsproces zich onvol-
doende rekenschap heeft gegeven van de wensen van de bevolking van de voormalige ge-
meente Maartensdijk. De tegenstelling tussen het provinciebestuur en het bestuur van de stad
Utrecht/regio over de meest gewenste vorm van het bestuur in het stadgewest Utrecht stond
voorop. Tegen die achtergrond was het karakter van de discussie over de herindeling vooral
politiek-bestuurlijk, en leek de rol van de burger van meer ondergeschikte betekenis. De uit-
voerige reactie op de bedenkingen van de burgers en het gemeentebestuur tegen de gemeente-
lijke herindeling in de door Gedeputeerde Staten uitgebrachte commentaarnota en de door
Gedeputeerde Staten gegeven argumentatie in het overleg met de gemeente en tijdens de in-
formatieavond met de burgers, laten deze conclusie onverlet.
Aanvullend op het rijksbeleid formuleerden Provinciale Staten in het belang van met name de
burgers van de heringedeelde gemeenten randvoorwaarden waaraan de herindeling zou moe-
ten voldoen. Randvoorwaarden die door de nieuwe gemeente De Bilt van een adequate invul-
ling zouden moeten worden voorzien. Echter, noch door Provinciale Staten, noch door Gede-
puteerde Staten, is toegezien op welke wijze aan deze specifieke voorwaarden invulling werd
gegeven. Bij het formuleren van de randvoorwaarden had bedacht moeten worden dat de pro-
vincie geen instrumentarium heeft om toe te zien op de naleving van die voorwaarden, die
daarmee degradeerden tot een loos gebaar. In plaats daarvan had gedacht kunnen worden in
termen van partnership met de betrokken gemeente om de implementatie te faciliteren.
Ook hadden bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie hun uitspraken beter moeten
onderbouwen, waar het ging om het toekomstperspectief van de nieuwe gemeente. Te onge-
nuanceerd werd gesteld dat het allemaal na de herindeling beter zou worden.

Voorzieningen en dorpsgericht werken
Veel van de door burgers van de voormalige gemeente Maartensdijk naar voren gebrachte
aspecten hebben te maken met het voorzieningenniveau van de gemeente De Bilt. Het gaat
daarbij met name om “op de hoek van de straat – problemen”, als verkeersmaatregelen, het
ophaalschema van het huisvuil en GFT, de verschraling van het groenonderhoud, de staat van
onderhoud van het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk en de bestemming daarvan.
Dat zijn zaken die de burger rechtstreeks raken en die het beeld van ’alles wordt slechter’ al-
leen maar versterken. De commissie kan niet tot een ander oordeel komen dan dat de ge-
meente De Bilt onvoldoende heeft beseft dat voor de burgers van Maartensdijk een laagdrem-
pelige toegankelijkheid tot bestuur en ambtelijk apparaat van prominent belang was en is.
Mede daardoor werd niet adequaat op signalen gereageerd. De onvoldoende communicatie
daarover versterkte daarbij de negatieve perceptie.
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Financiële aspecten
Het is de commissie opgevallen dat zowel in het kader van het burgerinitiatief als in de mon-
delinge reacties tijdens de inloopsessies steeds wordt gesproken over de bruidsschat van
Maartensdijk die door de gemeente De Bilt zou zijn opgeslokt.
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden heeft de commissie dit onderdeel van het
burgerinitiatief uitvoerig onderzocht. Uit het onderstaande overzicht moge blijken dat, zoals te
doen gebruikelijk bij een gemeentelijke herindeling, de reserves van de gemeente De Bilt
(oud) en die van de voormalige gemeente Maartensdijk zijn ingebracht in de nieuwe gemeente
De Bilt. In financieel opzicht is in de vorm van de begroting één geheel van inkomsten en
uitgaven ontstaan waarbinnen de herkomst van bijvoorbeeld de reserves (van zowel de oude
gemeente De Bilt, als de oude gemeente Maartensdijk) niet meer afzonderlijk zijn te herken-
nen. Verder is het niet aan de provincie om op de besteding van de gelden zelf kritiek te heb-
ben, een en ander zou in strijd zijn met de lokale democratie.

Uit de begroting voor 2001 van de nieuwe gemeente De Bilt blijkt het volgende:
De Bilt (oud) heeft per 1 januari 2001 o.a. ingebracht:
- algemene reserves €   2.935.958,= (fl.   6.470.000,=)
- algemene reserve Bouwfondsgelden €   4.839.838,= (fl. 10.665.600,=)
- bestemmingsreserve budgettaire voorzieningen € 17.139.278,= (fl. 37.770.000,=)
 meerjarenplanning

Maartensdijk heeft per 1 januari 2001 o.a. ingebracht:
- algemene reserves €   1.019.236,= (fl.   2.246.100,=)
- algemene reserve Bouwfondsgelden €   1.457.451,= (fl.   3.211.800,=)
- bestemmingsreserve volkshuisvestings- € 13.540.438,= (fl. 29.839.200,=)

doeleinden:

Los van het feit dat het dus onjuist is om te spreken over een zogenaamde bruidsschat, is de
commissie gebleken dat de reserve volkshuisvestingsdoeleinden van Maartensdijk correct is
opgenomen in de begroting van de nieuw gevormde gemeente De Bilt. Dat de zogenaamde
bruidsschat als mythe blijft rondwaren in de voormalige gemeente Maartensdijk, schrijft de
commissie toe aan het gebrek aan duidelijke informatie daarover in de richting van de burger,
al blijft het een feit dat per inwoner vanuit Maartensdijk meer aan reserves is ingebracht dan
vanuit de voormalige gemeente De Bilt.

Voor wat betreft het door Gedeputeerde Staten uitgeoefende financieel toezicht is de commis-
sie uit de door Gedeputeerde Staten verstrekte informatie gebleken dat in 2001 en 2002 sprake
is geweest van preventief toezicht op de begroting van de gemeente De Bilt wegens het niet
tijdig inzenden van de begroting. In 2003 en 2004 heeft de gemeente onder repressief toezicht
gestaan, met voor wat betreft 2004 als voorwaarde, dat de eerstvolgende meerjarenbegroting
2005-2008 voor het laatste jaar reëel sluitend dient te zijn. Tevens werd als voorwaarde ge-
steld dat het gemeentebestuur van De Bilt GS voortschrijdend rapporteert over de ontwikke-
ling van de begrotings- en rekeningpositie. Het vertrouwen bestaat inmiddels bij Gedeputeer-
de Staten dat de door de gemeenteraad ingestelde commissie Beleidsanalyse en Ombuiging er
in zal slagen scenario’s in kaart te brengen om uiterlijk vanaf 2008 tot een structureel en reëel
sluitende begroting te komen.
Met betrekking tot het begrotingstoezicht is de commissie overigens gebleken dat zowel de
gemeente De Bilt, als Maartensdijk in de jaren 1998 t/m 2000 de begroting sluitend maakten
door onttrekking van gelden aan de reserves. In 1997 stond de toen nog zelfstandige gemeente
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Maartensdijk onder preventief toezicht vanwege overschrijding van de termijn voor het indie-
nen van de begroting.

Wat betreft de lastendruk blijkt dat het totale pakket van gemeentelijke belastingen, zijnde
OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht, voor Maartensdijk in het eerste jaar na de herindeling
afnam, terwijl vervolgens sprake was van een stijging. Voor de inwoners van de voormalige
gemeente De Bilt was er na de herindeling wel sprake van een lichte stijging.
Illustratief is het volgende overzicht van de lastendruk (OZB op basis van de gemiddelde
WOZ-waarde, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht). De bedragen zijn in euro’s.

De Bilt (oud)        Maartensdijk        De Bilt (nieuw)
1999: 481 567
2000: 521 607
2001: 546
2002: 644
2003: 753
2004: 851

De commissie plaatst bij het financieel kader de volgende kanttekeningen. Zoals al is aange-
geven, zijn in zowel het herindelingsplan als in de ontwerp-regeling op basis van inschatting
berekeningen opgenomen over de consequenties van de gemeentelijke herindeling. Deze be-
rekeningen zijn indertijd uiteraard gemaakt op basis van de toen geldende regelgeving. In-
middels hebben de rijksbezuinigingen ook hun sporen nagelaten op de hoogte van de uitke-
ringen ingevolge het gemeentefonds. Het is derhalve moeilijk om aan te geven hoe de ge-
meente Maartensdijk er nu financieel zou voorstaan als de gemeentelijke herindeling niet zou
hebben plaatsgevonden.

10. Aanbevelingen van de commissie

Vooraf
Bij het formuleren van de aanbevelingen hanteert de commissie de door de burgers onderte-
kende petitie als formeel vertrekpunt. De overige in het burgerinitiatief opgenomen vragen -
die van een andere orde zijn - worden en passant voor zover relevant mede betrokken bij de
aanbevelingen. Uiteraard baseert de commissie haar aanbevelingen mede op wat zowel
schriftelijk als mondeling aan haar is voorgelegd.

De commissie merkt op dat zij de eerste en tweede vraag van de petitie – te weten: het instel-
len van een onderzoek naar de “heersende bestuurlijk-politieke wanorde” in de gemeente De
Bilt en het verzoek concrete maatregelen te nemen om aan de “bestuurlijk-politieke wanorde”
een einde te maken – niet tot de competentie van Provinciale Staten rekent. Dit is een kwestie
die in het kader van de lokale democratie aan de orde kan en moet worden gesteld.

Over de vierde vraag – te onderzoeken of het ongedaan maken van deze samenvoeging een
oplossing voor de gerezen problemen zou kunnen bieden – is binnen de commissie grondig
van gedachten gewisseld. Unaniem zijn de leden van de commissie van mening dat dit geen
reële optie is, en wel op grond van de volgende overwegingen.
- allereerst is de besluitvorming daarover geen zaak van Provinciale Staten
- ten tweede zal een discussie over ontvlechting een lange periode van politieke en bestuur-

lijke onzekerheid met zich meebrengen
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- in de derde plaats zal een dergelijke proces hoge uitgaven vergen
- ten vierde is het naar het oordeel van de commissie zeer de vraag of een initiatief dat ge-

richt is op ‘de-annexatie’ kansrijk is
- tenslotte is er geen enkele garantie dat de situatie door en na ontvlechting daadwerkelijk

zal verbeteren.
De commissie acht het verstandiger om tijd, energie en middelen te investeren in het verbete-
ren van de huidige situatie binnen de kaders van de thans bestaande bestuurlijk constellatie.

De aanbevelingen zijn gebaseerd op de rol die Provinciale Staten bij gemeentelijke herinde-
lingen vervullen, dan wel in de situatie van Maartensdijk specifiek vervuld hebben. Ze strek-
ken zich ook, zij het met de nodige terughoudendheid, uit tot het terrein waarop Gedeputeerde
Staten en de commissaris van de Koningin in hun specifieke rol een verantwoordelijkheid
(kunnen) hebben. De commissie acht het met betrekking tot die aanbevelingen die Gedepu-
teerde Staten c.q. de commissaris van de Koningin betreffen, wenselijk dat door Provinciale
Staten overleg met betrokkenen worden geëntameerd om te bezien of en op welke wijze zij
een bijdrage kunnen leveren aan de gewenste verandering.

Tenslotte hecht de commissie er aan te onderstrepen dat bij het formuleren van de aanbeve-
lingen de gemeentelijke autonomie als uitgangspunt genomen is. Gezien echter de ernst van
de ontstane situatie in De Bilt, de rol die de provincie heeft gespeeld en de medeverantwoor-
delijkheid die de provincie heeft genomen in het herindelingsproces, rekent de commissie het
tot haar plicht om ook in de richting van de gemeente De Bilt concrete aanbevelingen te doen.
De commissie realiseert zich dat deze aanbevelingen op onderdelen kunnen worden ervaren
als inmenging in de gemeentelijke autonomie, zeker waar het gaat om de bereidheid van de
provincie om het proces dat moet leiden tot het realiseren van verbeteringen in De Bilt te fa-
ciliteren. Facilitaire bemoeienis vanuit de provincie is naar het oordeel van de commissie dan
ook alleen legitiem, als de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van
De Bilt uitspreken die gewenst te vinden.
Gezien de fundamentele wijzigingen die zich inmiddels met betrekking tot het herindelings-
beleid hebben voltrokken, acht de commissie op dit punt het gevaar van precedentwerking
voor mogelijke toekomstige herindelingen niet aanwezig.

Aanbevelingen voor de provincie

1. De provincie moet lessen trekken uit de gang van zaken bij de herindeling van Maartens-
dijk en De Bilt. Daarbij gaat het zowel om de rol van de provincie (regentesk, van boven
af denken), als om de rol van de betrokken gemeenten om aan de nieuwe bestuurlijke con-
stellatie vorm en inhoud te geven, met als extra accent het belang van de burger.

2. Het formuleren van criteria waaraan de herindeling zou moeten voldoen, met een bijzon-
der accent op het belang van de burger, heeft alleen zin als dit ook daadwerkelijk bij de
uitvoering wordt bewaakt en de effecten tussentijds worden gemeten. Het is van belang
dat deze criteria SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden)
worden geformuleerd. Het kan dan gaan om criteria op het terrein van de gewenste “cul-
tuur” tussen burger en bestuur, de transparantie van het beleid, de vormgeving van de in-
teractie tussen bestuur en burger, de inrichting van eventuele servicepunten in de nieuwe
gemeente, het vormgeven van dorps- en wijkgerichte activiteiten danwel het stimuleren
van dorpsraden, de inbedding van de sociale infrastructuur in de nieuwe gemeente, het
voorzieningen- en subsidiebeleid etc.
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3. Voorafgaand aan voorstellen voor gemeentelijke herindeling moet door de provincie beter
worden onderzocht of aan de bestuurlijke en financiële voorwaarden voor een kansrijke
gemeentelijke herindeling kan worden voldaan door de beoogde nieuwe gemeente, of hoe
gewaarborgd kan worden dat aan die voorwaarden voldaan wordt. Zo moet er ook nage-
dacht worden over welke rol het financieel toezicht in herindelingssituaties dient te spelen
en welke voorwaarden in dat kader kunnen worden gesteld.

4. Vooraf moet helder zijn welke rol de provincie heeft nadat de herindeling in werking is
getreden. Daarbij gaat het er om in hoeverre de provincie aanspreekbaar kan zijn op het
realiseren van de gestelde randvoorwaarden die de gemeentelijke autonomie raken. Een en
ander zou kunnen worden vastgelegd in een gezamenlijk opgesteld plan van aanpak.

5. In zijn algemeenheid is het van belang dat tijdens een herindelingsproces reeds een
checklist van zaken wordt gemaakt die nadrukkelijk aandacht behoeven bij de effectuering
van een gemeentelijke herindeling

6. Na één raadsperiode dient een effectmeting plaats te vinden, zodat toetsbaar wordt of de
beoogde effecten van een gemeentelijke herindeling gestalte hebben gekregen en of de
gemaakte afspraken ook daadwerkelijk zijn nagekomen.

7. Nader moet worden bezien wat de faciliterende en stimulerende rol van de provincie in dit
geheel in bovenstaande punten geschetste proces zou kunnen zijn. Los van de formele re-
latie tussen provincie en gemeenten – waarbij de gemeentelijke autonomie uitgangspunt is
biedt het begrip partnership tussen overheden perspectief.

8. De commissaris van de Koningin wordt verzocht te bezien in hoeverre hij vanuit zijn po-
sitie als rijksorgaan in de facilitering een rol kan spelen

Aanbevelingen voor de specifieke situatie in De Bilt

1. De commissie is van mening dat de ontstane situatie na de gemeentelijke herindeling in
De Bilt alleen kan worden opgelost als door alle betrokkenen de ernst van de situatie
wordt onderkend en bij allen de bereidheid bestaat positieve energie te steken in het zoe-
ken naar wederzijds gedragen oplossingen.

2. De commissie beveelt gezien de ernst van de situatie een proces aan, waarin alle betrok-
kenen zich richten op het creëren van een vertrouwensbasis tussen de burgers van de vier
kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk en het bestuur van de gemeente De Bilt.
In dat interactieve proces zal het moeten gaan om het helder benoemen van concrete za-
ken die verbetering behoeven en het helder en verifieerbaar beschrijven van de gewenste
oplossingen, met daarbij een planning in de tijd en van de begrote kosten. Een gezamen-
lijk opgesteld en gedragen plan van aanpak wordt daarvoor aanbevolen. De concrete uit-
voering van dit plan van aanpak dient na vaststelling in openbaarheid  voor de burger
zorgvuldig te worden bewaakt.

3. De commissie beveelt aan naar de gemeente De Bilt de bereidheid uit te spreken haar te
willen faciliteren bij het proces als in het vorenstaande bedoeld. Zo daarvoor draagvlak
bestaat bij de gemeente De Bilt zou deze bereidheid in de vorm van een nader uit te wer-
ken partnership gestalte kunnen worden gegeven.
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4. De commissie acht het wenselijk dat na één jaar wordt bezien wat met de aanbevelingen
van de commissie in de praktijk is gedaan.

De commissie vindt het met het oog op mogelijke toekomstige herindelingen van belang dat
Gedeputeerde Staten hun standpunt aan Provinciale Staten uitbrengen over de eerste acht aan-
bevelingen, als Provinciale Staten daartoe besluiten.

Wat betreft de specifiek op de gemeente De Bilt gerichte aanbevelingen dient in eerste in-
stantie de reactie van de gemeente De Bilt te worden afgewacht. Daaruit zal blijken of de ge-
meente het provinciale aanbod om in het proces een faciliterende rol in de vorm van een be-
stuurlijk partnership te vervullen, accepteert. Als de gemeente De Bilt daartoe besluit, hecht
de commissie aan een voortvarende aanpak, waarbij de commissie Bestuur en Middelen uit
Provinciale Staten periodiek wordt geïnformeerd.

11. Verdere procedure

De rapportage van de commissie wordt geagendeerd voor bespreking voor een extra vergade-
ring van de commissie Bestuur en Middelen van 5 oktober a.s. Behandeling in Provinciale
Staten is voorzien in een extra vergadering op 7 oktober a.s.



24

Bijlagen:

1. geraadpleegde documenten

2. verslagen van de gehouden oriënterende gesprekken met de inwoners van de vier kernen
van de voormalige gemeente Maartensdijk
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Bijlage 1

De commissie heeft bij het samenstellen van deze rapportage gebruik gemaakt van de volgen-
de documenten:

- verordening burgerinitiatief provincie Utrecht (september 2002)
- het burgerinitiatief Maartensdijk (mei 2004)
- het burgerinitiatief ondersteunende brieven
- nadien aan de commissie toegezonden brieven
- het rijksbeleid op het terrein van gemeentelijke herindeling (1995)
- de provinciale nota “Betrokken en krachtig bestuur” (juni 1996)
- het herindelingsplan (juni 1997)
- de ontwerp-regeling (november 1997)
- de commentaarnota (november 1997)
- het verslag van de informatiebijeenkomst (september 1997)
- het advies van de commissie Van Splunder (december 1997)
- het standpunt van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken n.a.v. het advies van deze

commissie (mei 1998)
- verslagen van de staten- en statencommisssievergaderingen, waarin achtereenvolgens de

nota “Betrokken en krachtig bestuur”, het herindelingsplan en de ontwerp-regeling met
commentaarnota zijn besproken

- de handelingen van de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal (april/juni 2000)
- enige kanttekeningen bij het burgerinitiatief Maartensdijk van de gemeente De Bilt (au-

gustus 2004)
- publicaties over het herindelingsbeleid in zijn algemeenheid
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Bijlage 2.

Verslagen van de openbare bijeenkomsten met de bewoners van de vier kernen van de
voormalige gemeente Maartensdijk op 21 augustus 2004.


