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Inleiding
Op 20 april 2004 hebben gedeputeerde staten het herindelingsontwerp Heuvelrug vastgesteld. In het
ontwerp wordt voorgesteld om Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg samen
te voegen met als beoogde fusiedatum 1-1-2006. Met deze samenvoeging worden de gesignaleerde
bestuurlijke en ambtelijke knelpunten van de Heuvelruggemeenten het meest optimaal opgelost en
kunnen de ambities van het strategisch gebiedsperspectief Heuvelrug het best worden gerealiseerd.
Het herindelingsontwerp heeft voor een ieder ter inzage gelegen van 10 mei 2004 tot en met 5 juli
2004. De betrokken gemeentebesturen konden tot en met 1 september 2004 hun zienswijze bij ons
indienen. In totaal zijn 16 zienswijzen tegen het herindelingsontwerp ingediend.
Alle negen bij de arhiprocedure betrokken gemeenten hebben tijdens de periode van de ter inzage
legging van het herindelingsontwerp Heuvelrug een zienswijze ingediend.  Daarnaast  hebben zeven
belanghebbenden, waaronder Zeist, een zienswijze ingediend.
De ontvangen zienswijzen en de daarin opgenomen opvattingen zijn  zorgvuldig beoordeeld maar
hebben ons geen aanleiding gegeven om het herindelingsvoorstel voor de Heuvelrug aan te passen.
Wij handhaven dan ook ons voorstel om Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen-
Rijsenburg (MALDD) samen te voegen met als beoogde fusiedatum 1-1-2006.
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 Besluit

Besluit van provinciale staten van  9 december 2004 houdende tot vaststelling van het
herindelingsadvies Heuvelrug.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 12 oktober 2004, sector BMS, nummer
2004CGC000574i;

Overwegende dat het wenselijk is dat de bestuurlijke en ambtelijke knelpunten van de
Heuvelruggemeenten Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn op een adequate en toekomstgerichte
wijze worden opgelost;

Gelet op het bepaalde in artikel 4, eerste lid, en artikel  8, vijfde lid van de Wet algemene regels
herindeling;

Besluiten:

1. kennis te nemen van de ingekomen reacties op het herindelingsontwerp Heuvelrug;

2. vast te stellen het herindelingsadvies Heuvelrug zoals weergegeven in de bijlage bij dit
ontwerpbesluit waarin samengevat wordt geadviseerd de gemeenten Amerongen, Doorn,
Driebergen-Rijsenburg, Leersum en Maarn samen te voegen tot de nieuwe gemeente Heuvelrug;

3. dit besluit te verzenden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Aan het herindelingsadvies gaat een jarenlange discussie over het oplossen van de bestuurlijke en
ambtelijke knelpunten van de gemeenten op de Heuvelrug vooraf en de wijze waarop de ambities van
het strategisch gebiedsperspectief Heuvelrug het best kunnen worden gerealiseerd.

Het college heeft overleg gevoerd met de Heuvelruggemeenten (Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn,
Driebergen-Rijsenburg), Renswoude, Rhenen, Woudenberg en Wijk bij Duurstede. Mede op basis van
de uitkomsten van die gesprekken hebben wij op 20 april 2004 het herindelingsontwerp Heuvelrug
opgesteld. Het herindelingsvoorstel houdt in dat Amerongen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Leersum
en Maarn worden samengevoegd. Daarbij is aan Amerongen en Rhenen gevraagd om overleg te
voeren over een mogelijke grenscorrectie van Elst-Amerongen en daarbij de betreffende inwoners te
betrekken.

Het herindelingsontwerp heeft na voorafgaande bekendmaking voor een ieder ter inzage gelegen van
10 mei 2004 tot en met 5 juli 2004 op de gemeentehuizen en het provinciehuis. Daarnaast konden
belanghebbenden het herindelingsontwerp downloaden van de website van de provincie Utrecht en/of
opvragen bij het gemeentehuis en het provinciehuis. Wij hebben twee informatiebijeenkomsten ( 19
mei 2004 te Amerongen en 3 juni 2004 te Doorn) over het herindelingsvoorstel georganiseerd.  

De bij de herindeling betrokken gemeentebesturen konden van 10 mei 2004 tot 1 september 2004 hun
zienswijzen indienen.

Gedurende de termijn van de ter inzage legging hebben wij in totaal zestien zienswijzen ontvangen;
negen zienswijzen van alle bij de arhiprocedure betrokken gemeenten en zeven zienswijzen van
andere belanghebbenden.

Maarn, Amerongen, Doorn en Driebergen-Rijsenburg hebben ingestemd met ons herindelingsvoorstel.
Het herindelingsvoorstel over de fusie van de MALDD-gemeenten is positief ontvangen door
Renswoude, Woudenberg en Rhenen.
Leersum spreekt zich uit voor de andere herindelingsvariant (DrieMaDo/ WAL-variant) inhoudende
een fusie van Wijk bij Duurstede met Amerongen en Leersum enerzijds en een fusie van Driebergen-
Rijsenburg met Maarn en Doorn anderzijds. Wijk bij Duurstede heeft geen besluit genomen over het
herindelingsvoorstel.

In het herindelingsontwerp hebben wij voorgesteld om de bestaande (buiten)grens van de betrokken
gemeenten als nieuwe buitengrens te houden. De ontvangen zienswijzen geven ons geen aanleiding
om hieraan wijziging te brengen.

In de overige 7 zienswijzen wordt de voorkeur uitgesproken voor een andere herindelingsvariant of
voor zelfstandigheid van de gemeente. Zeist is bezorgd over de ontwikkeling van het stationsgebied
Driebergen-Zeist. Een (eventuele) herindeling van Driebergen-Rijsenburg gaat mogelijk ten koste van
de ontwikkeling van het stationsgebied. Zeist is daarom voorstander van een zelfstandig Driebergen-
Rijsenburg. Kiest Driebergen-Rijsenburg voor herindeling dan verzoekt Zeist om een grenscorrectie
van het stationsgebied.
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Draagvlak is een belangrijk beoordelingscriterium dat wordt gehanteerd bij herindelingsvoorstellen.
Bij de behandeling van ons voorstel om een herindelingsprocedure voor de Heuvelrug te starten
hebben wij meerdere malen met provinciale staten over de invulling en het belang van dit criterium
gesproken. Het draagvlakcriterium omvat twee aspecten:
• De wijze waarop aan draagvlak is gewerkt door provincie en gemeenten;
• Het bestuurlijk draagvlak voor het herindelingsvoorstel.
Wij concluderen dat de gemeenten betrokken bij de fusie en de provincie op een actieve en
zorgvuldige wijze hun inwoners hebben geïnformeerd over het herindelingsvoorstel en in de
gelegenheid hebben gesteld om hun mening daarover kenbaar te maken. Er is een breed draagvlak
voor het herindelingsvoorstel; 4 van de 5 MALDD-gemeenten stemmen in met het voorstel tot
samenvoeging van de MALDD. Daarnaast hebben 3 van de 4 omliggende gemeenten positief
gereageerd op het herindelingsvoorstel. Eén gemeente heeft geen oordeel gegeven over het
herindelingsvoorstel.

Wij hebben kennisgenomen van alle zienswijzen van de bij de herindeling betrokken
gemeentebesturen en de zienswijzen van de andere belanghebbenden.

De opvattingen en onze zorgvuldige afweging hebben geleid tot het bijgevoegde (ontwerp-)
herindelingsadvies Heuvelrug. Het herindelingsadvies wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4,
eerste lid, juncto, artikel 8, vijfde lid, van de Wet algemene regels herindeling ter vaststelling aan
provinciale staten voorgelegd.

Bijlagen
- (ontwerp-)herindelingsadvies Heuvelrug

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


