
Memorandum

Datum : 30 november 2004

Aan : Provinciale Staten van Utrecht

Van : Gedeputeerde Staten; contactpersoon; Hans Versteeg Tel.: 030-2583364

Onderwerp : Ontwerp-herindelingsadvies Heuvelrug; beantwoording vragen commissie BEM

In de vergadering van de commissie Bestuur En Middelen van 15 november jongstleden is
afgesproken dat enkele vragen schriftelijk worden beantwoord. Het gaat om vragen over:
1. het stationsgebied van Driebergen-Zeist; en
2. het SMART maken van de nazorg.

De onderwerpen worden in een aparte, bijgevoegde notitie beantwoord.
Daarnaast informeren wij u in dit memo over de laatste stand van zaken.

Tenslotte zijn naar aanleiding van de bespreking in de commissie BEM nog twee bijlagen ter
kennisneming bijgevoegd:
- Second opinion van de heer dr. F.P.C.L. Tonnaer over rapport “WAL in zicht”
- Nieuwsbrief van gemeentebestuur van Leersum waarin het ‘tweesporenbeleid’ van het

gemeentebestuur wordt toegelicht.

(Het gemeentebestuur van Leersum heeft het rapport ‘Wal in Zicht’ in juni 2004 rechtstreeks
aan alle statenleden gezonden).

Bijlagen:
1. notitie stationsgebied Driebergen-Zeist
2. notitie provinciale nazorg gemeente Heuvelrug
3. second opinion dr. F.P.C.L Tonnaer
4. Nieuwsbrief Leersum
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Notitie: Station Driebergen-Zeist

Inleiding
Om de definitieve plannen van het rijk niet te belemmeren is een tussentijdse opwaardering
van het station tot nu toe achterwege gebleven. Nu het rijk de aanpassingen aan het spoor
heeft uitgesteld, kan een kwaliteitsverbetering niet langer worden uitgesteld. Het BRU heeft
initiatief genomen om een kwaliteitsimpuls tot stand te brengen. In het voorjaar van 2004 is
een plan van aanpak kwaliteitsimpuls stationsgebied Driebergen-Zeist, met concrete
maatregelen door de betrokken partijen vastgesteld.

Partijen
De deelnemende partijen hebben alle belang bij de uitvoering van een kwaliteitsimpuls van de
stationsomgeving Driebergen-Zeist. De deelnemende partijen zijn het BRU, Driebergen-
Rijsenburg, Zeist, ProRail, NS (commercie) en openbaar vervoerbedrijf Connexxion.

Integrale aanpak
Er dient een samenhangend pakket van uitvoerbare maatregelen te worden voorbereid. In het
plan van aanpak wordt een onderscheid in projecten gemaakt in korte termijnprojecten (1-5
jaar) zoals de peronverlenging, en de lange termijnprojecten (6 jaar en meer) zoals de
ongelijkvloerse spoorkruising.

Financiering
Door de deelnemende partijen wordt personele capaciteit om niet beschikbaar gesteld. De
uitvoeringskosten worden door partijen gezamenlijk gedragen. Het aandeel van Driebergen-
Rijsenburg en Zeist voor de lange termijnprojecten bedraagt totaal ca 4,5 miljoen euro,
daarvan draagt het BRU de helft aan bij met BOR-gelden (BereikbaarheidsOffensief
Randstad). De BOR-gelden zijn geoormerkt.

Uittreding uit BRU
Wat zijn de (financiële) consequenties voor de ontwikkeling van het stationsgebied als
Driebergen-Rijsenburg uit het BRU treedt ?
Voor het uitvoeren van het plan van aanpak kwaliteitsimpuls Driebergen-Zeist en de
financiering daarvan hebben partijen een bestuurlijke overeenkomst en een bestuurlijk
convenant afgesloten. Ook na uittreding zal Driebergen-Rijsenburg vanzelfsprekend blijven
meewerken en uitvoering geven aan het plan van aanpak c.s. De financiele bijdrage van het
BRU vindt plaats met BOR-gelden. Dit geld is geoormerkt en blijft dus voor dit project
beschikbaar, ook na de uittreding.
Het is dan ook niet te verwachten dat de uittreding van Driebergen-Rijsenburg uit het BRU
consequenties heeft voor de ontwikkeling van het stationsgebied.



– 3 –

3

Notitie Provinciale nazorg gemeente Heuvelrug

1. Algemeen
In het herindelingsproces wordt onderscheid gemaakt in het arhi-proces en het fusieproces.
Het arhi-proces wordt bepaald door de regels van de Wet algemene regels herindeling.
Het fusieproces is een bestuurlijk proces dat bestaat uit verschillende beslismomenten tussen
de betrokken gemeenten ter voorbereiding van de samenvoeging. Gemeenten zijn daarin
eerstverantwoordelijke.
De rol van de provincie houdt niet op bij het arhi-proces. De provincie voelt zich  in het
algemeen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het bestuur (zie  methodiek kwaliteitsmeting
Utrechts bestuur). In het verlengde daarvan voelt de provincie  zich dan ook (mede-
)verantwoordelijk voor het welslagen van een herindeling gegeven de doelstellingen van die
fusie als de verbeterstrategie. Niettemin hebben de fusiegemeenten c.q. de nieuwe gemeente
een eigen verantwoordelijkheid voor het welslagen van het fusieproces.

2. Wat is nazorg?
Nazorg heeft betrekking op het fusieproces. Bij nazorg gaat het om:
- het faciliteren van het fusieproces met in achtneming van een ieders verantwoordelijkheid;
- het samen met de gemeenten na verloop van tijd onderzoeken/ meten of de doelstellingen

van de fusie worden gehaald en daar waar dat stagneert de benodigde activiteiten te
ondernemen om dat alsnog te bereiken.

Het gaat hierbij om faciliterend partnerschap. Niet primair in de vorm van geld maar in het
beschikbaar stellen van kennis en ervaring; ook de (tijdelijke) inzet van provinciale
menskracht kan tot de mogelijkheden behoren. De nazorgperiode voor deze herindeling wordt
ingeschat op ongeveer 4 jaar.

3. De rol van de provincie
Tegen de achtergrond van het vorenstaande is de rol van de provincie met name faciliterend.
De  provincie heeft veel kennis en ervaring en deelt die met de nieuwe gemeente. Middelen/
instrumenten om de nazorg te faciliteren kan in de vorm van:
• Het uitvoeren van een kwaliteitsmeting (na 4 jaar)/ quick scan (na 2 jaar)
• Het beschikbaar stellen van kennis en ervaring
• De tijdelijke inzet van provinciale menskracht
• Benchmarking
• Het incidenteel beschikbaar stellen van geldmiddelen

4. Aspecten van nazorg
In het kader van de nazorg bij een herindeling worden verschillende aspecten van de nieuwe
gemeente gevolgd/gemonitord. Het gaat daarbij specifiek om de navolgende aspecten:

a. Gemeentelijk voorzieningenniveau
Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een bibliotheek, een zwembad, de gemeentewerf, het
inzamelen van huisvuil, de sportvelden, het onderhoud van wegen en groen.

b. Dienstverlening aan burgers
Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de doorlooptijden van vergunningaanvragen, de
klachtenafhandeling, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening etc.
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c.  Relatie bestuur-bestuurden
Hoe worden burgers betrokken bij beleidsbeslissingen, worden er dorpsraden ingesteld etc.

d. Financiële positie
Op grond van de Wet arhi staat de nieuwe gemeenten in het fusiejaar onder preventief
financieel toezicht van GS. Daarnaast beoordelen GS vanuit hun toezichthoudende rol
jaarlijks de financiële positie (begroting, rekening, meerjarenperspectief) van de gemeente en
doen zonodig aanbevelingen ter verbetering van haar financiële positie.

e. Bestuurskracht
Bij het meten van de kwaliteit van het bestuur onderscheiden we vier rollen van de gemeente
(gemeente als lokale gemeenschap, als publieke dienstverlener, als onderdeel van het
bestuurlijk bestel en als vernieuwende organisatie). Een volledige kwaliteitsmeting kan een
gemeente pas (laten) uitvoeren enkele jaren na de fusiedatum.

Tot slot
Naast het vorenstaande zijn er ook periodiek bestuurlijke en ambtelijke contacten waarin de
voortgang van de fusie wordt besproken. Zo heeft de commissaris van de Koningin periodiek
overleg met de burgemeester, de gedeputeerde bestuurlijke organisatie bestuurlijk overleg met
het college en de provinciesecretaris met de gemeentesecretaris.


