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Inleiding

Op 15 november jl. heeft gedeputeerde J.P. Lokker - in zijn hoedanigheid van loco-commissaris van
de Koningin -  tijdens de vergadering van de statencommissie BEM een petitie in ontvangst genomen
van mevr. L.C. de Mooij en de heer W. Doelman.
Beiden zijn initiatiefnemer van het Comité Herindeling Nee! De petitie bevat het verzoek het
burgerinitiatiefvoorstel over de herindeling van de Heuvelrug te agenderen voor de aanstaande
vergadering van uw staten. De petitie gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief en een nadere
toelichting. Tevens is een map overhandigd waarin 2.186 burgers door middel van het schrijven van
hun naam, adres, woonplaats, geboortedatum en het plaatsen van hun handtekening aangeven het
burgerinitiatief van het Comité Herindeling Nee! te steunen. Deze map ligt voor u ter inzage op de
statengriffie.

In de petitie worden uw staten verzocht:
- te onderzoeken of daadwerkelijk door de gemeenteraden van Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn

en Driebergen-Rijsenburg aan de door de commissie BEM en GS gestelde eisen is voldaan, bij de
uitvoering van het onderzoek naar het draagvlak onder de burgers van deze gemeenten

- zelf initiatieven te ontplooien om door middel van een objectief en representatief onderzoek onder
de burgers van voornoemde gemeenten, het draagvlak onder de bevolking voor het voorstel tot
herindeling van de Heuvelrug te meten

- de besluitvorming op provinciaal niveau op te schorten, totdat aan het geformuleerde
draagvlakciterium is voldaan

In dit voorstel wordt de petitie inhoudende het verzoek tot plaatsing van het burgerinitiatief op uw
agenda getoetst aan de Verordening Burgerinitiatief provincie Utrecht van 9 september 2002. In de
toelichting op het voorstel wordt deze toetsing gemotiveerd beschreven. Resultaat van de toetsing is
dat geen sprake is van een burgerinitiatief wegens strijd met artikel 4, onder a, b en e van de
verordening. Wel kan de petitie worden aangemerkt als een duidelijk verzoek van een deel van de
burgers van de Heuvelruggemeenten de doorlopen procedure te betrekken bij uw standpuntbepaling
over het herindelingsadvies Heuvelrug . Dit voorstel is eveneens geagendeerd voor uw vergadering
van 6 december 2004.
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Voorgesteld wordt te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van 6 december 2004.

Provinciale staten van Utrecht,

Op voorstel van hun voorzitter;

Gelezen het burgerinitiatiefvoorstel van het Comité Herindeling Nee! van 12 november 2004;

Overwegende dat de petitie het verzoek bevat het burgerinitiatiefvoorstel over de herindeling
van de Heuvelrug te agenderen voor hun aanstaande vergadering;

Gelet op het bepaalde in de Verordening Burgerinitiatief Provincie Utrecht;

Besluiten:

1. de petitie van het Comitié Herindeling Nee! van 12 november 2004 niet als
burgerinitiatiefvoorstel in de zin van de provinciale verordening geldig te verklaren,
wegens stijd met artikel 4, onder a, b en e.;

2. de petitie als bedoeld onder 1 nadrukkelijk te betrekken bij hun standpuntbepaling over
het ontwerp-herindelingsadvies Heuvelrug;

3. de initiatiefnemers van het Comité Herindeling Nee! schriftelijk te informeren over hun
besluit.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting

Zoals aangegeven in de inleiding van dit voorstel hebben de initiatiefnemers van het Comité
Herindeling Nee! tijdens de vergadering van de statencommissie BEM een petitie
overhandigd, inhoudende het verzoek het burgerinitiatief over de herindeling van de
Heuvelrug te agenderen voor de aanstaande vergadering van uw staten.
In deze toelichting wordt de toetst van genoemde petitie aan de Verordening Burgerinitiatief
provincie Utrecht gemotiveerd beschreven.

Als onderscheid wordt aangehouden:

1. wat is overhandigd?
2. wat houdt het initiatief precies in?
3. wat hebben de burgers ondertekend c.q. ondersteund?
4. relevante bepalingen van de Verordening Burgerinitiatief provincie Utrecht.
5. toetsing aan de Verordening Burgerinitiatief.
6. een vergelijking met het burgerinitiatief Maartensdijk.
7. het resumerende voorstel.

In het onderstaande wordt een aantal citaten uit het rapport aangehaald. Deze zijn cursief
weergegeven.

1. Wat is overhandigd?

Door de initiatiefnemers van het Comité Herindeling Nee! is een petitie overhandigd die
verzoekt het burgerinitiatiefvoorstel over de herindeling van de Heuvelrug te agenderen voor
de aanstaande vergadering van uw staten. Daarnaast is een aanbiedingsstuk overhandigd
waarin de overwegingen, het concrete verzoek aan de staten alsmede de onderbouwing
daarvan zijn weergegeven. Tevens is een bijlage overhandigd met daarin opgenomen een
algemene toelichting op het burgerinitiatiefvoorstel.
Het geheel wordt gecompleteerd door een map met daarin opgenomen lijsten met vermelding
van 2.186 burgers van de MALDD-gemeenten, voorzien van naam, adres, woonplaats,
geboortedatum en handtekening.

2. Wat houdt het burgerinitiatief in?

De burgers van de MALDD-gemeenten zijn tot dit burgerinitiatief overgegaan, omdat zij in
hoge mate bezorgd zijn over de ontwikkelingen tot nu toe bij het herindelingsproces op de
Heuvelrug. Zij herkennen zich niet in de raadsbesluiten, die voor herindeling pleiten. De
bevolking leefde in de veronderstelling dat de gemeenteraden in de besluitvorming over
herindeling terdege rekening zouden houden met de mening van die burgers, in
overeenstemming met het geformuleerde beleid van PS en het (Rijks)beleidskader herindeling
van 13 december 2002. Echter, dit is niet het geval. De burgers van deze gemeenten
herkennen zich totaal niet in de raadsbesluiten, die het voorstel tot herindeling van de
Heuvelruggemeenten ondersteunen. Vandaar dit initiatief.
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In het burgerinitiatief wordt verzocht:

- te onderzoeken of daadwerkelijk door de gemeenteraden van Maarn, Amerongen,
Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg aan de door de commissie BEM en GS
gestelde eisen is voldaan, bij de uitvoering van het onderzoek naar het draagvlak onder
de burgers van deze gemeenten;

- zelf initiatieven te ontplooien om door middel van een objectief en representatief
onderzoek onder de burgers van voornoemde gemeenten, het draagvlak onder de
bevolking voor het voorstel tot herindeling van de Heuvelrug te meten;

- de besluitvorming op provinciaal niveau op te schorten, totdat aan het geformuleerde
draagvlakciterium is voldaan..

In de bijlage wordt het vorenstaande nader uitgewerkt.

Kort samengevat: de burgers van Amerongen hebben zich massaal uitgesproken tegen
MALDD (een uitspraak over de herindeling zelf werd niet eens gevraagd). De inwoners van
Leersum zijn tegen de herindeling, evenals de inwoners van Driebergen-Rijsenburg. De
burgers van Doorn en Maarn is niets gevraagd.
Rijk en provincie voeren het beleid dat nieuwe herindelingen “van onderaf “ dienen te
ontstaan en breed gedragen moeten zijn door de bevolking. De staten zullen, zo is gesteld,
geen herindeling meer opleggen, zoals in het geval van Maartensdijk nog is gebeurd. De
bevolking wil geen Heuvelruggemeente, heeft dat ook aangegeven, en een nadere keuze dan
de MALDD-optie heeft in ruime meerderheid wél draagvlak. De door ons benaderde
inwoners ervaren het voorliggende voorstel tot herindeling van de Heuvelrug als een
opgelegde herindeling.
Wat de herindeling van Maartensdijk betreft, formeel is die herindeling niet opgelegd, maar
feitelijk wel en in die zin te vergelijken met het herindelingsvoorstel Heuvelruggemeenten, dat
nu voorligt.
Dat de meerderheid van de raden zich in deze situatie als draagvlak van de gehele bevolking
bestempelt, is het op gekunstelde wijze definiëren van draagvlak van de bevolking en het
manipuleren van het bestuurlijk draagvlak zelf, dat nog wel van zo groot belang is voor rijk,
GS en PS. Hierdoor wordt, zoals eerder gezegd, ernstige schade toegebracht aan het
democratisch proces en het vertrouwen van de burger in de politiek. Een onderzoek hiernaar
wordt dan ook dringend gevraagd.
Hiernaast verzoeken wij PS te onderzoeken wat nu precies wordt bedoeld met het in
paragraaf 2.1 van het Ontwerp Herindelingsadvies Heuvelrug gestelde dat bedoelde criteria
“richtinggevend, maar niet bepalend” zijn.

Al met al redenen om met klem en op democratische gronden te vragen het burgerinitiatief op
de agenda van uw staten te plaatsen voordat besluitvorming over het Ontwerp Herinde-
lingsadvies Heuvelrug plaatsvindt.

3. Wat hebben de burgers ondertekend c.q. ondersteund?

De handtekeningenactie is vergezeld gegaan van een toelichting aan de burgers, die voor het
burgerinitiatiefvoorstel wilden tekenen. De volgende tekst is daarbij mondeling gegeven:
De burgers herkennen zich niet in het standpunt dat de gemeenteraden over herindeling
hebben ingenomen. Bij diverse peilingen  hebben burgers duidelijk uitgesproken andere
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voorkeuren te hebben dan de meerderheid van de raden bij stemming hebben besloten. Omdat
de burgers zich in de besluitvorming van de raden niet herkennen en menen dat er een
discrepantie (vertaal dit naar “een groot verschil”) is tussen datgene wat de burger wil en de
raden hebben besloten, vragen de burgers aan de provincie een onafhankelijk onderzoek te
doen naar het draagvlakciterium.
Na voorlezing zijn de geïnteresseeerde burgers uitgenodigd hun handtekening te plaatsen op
een verzamellijst.

4. Relevante artikelen van de Verordening Burgerinitiatief provincie Utrecht

Ingevolge artikel 2, lid 1 van de verordening plaatsen PS een burgerinitiatiefvoorstel op de
agenda van hun vergadering indien daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek
is ingediend.
Ingevolge het 2e lid is sprake van een geldig verzoek indien:
a. het verzoek door ten minste 1.500 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;
b. geen onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat, of
c. het verzoek voldoet aan de voorwaarden, gesteld in artikel 5

Bedoeld artikel 5 bevat de bepalingen aangaande de schriftelijke indiening, de omschrijving
van het burgerinitiatiefvoorstel, de toelichting, de namen van de initiatiefnemers en de lijst
van namen c.a. van de personen die het initiatief ondersteunen.

Ingevolge artikel 4 van de verordening houdt een burgerinitiatiefvoorstel niet in:
a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van PS;
b. een vraag over provinciaal beleid;
c. een klacht in de zin van de Algemene wet bestuursrecht;
d. een bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht;
e. een onderwerp waarover tijdens de statenperiode waarin indiening van het

burgerinitiatiefvoorstel plaatsvindt, door PS een besluit is genomen of
f. een onderwerp betreffende provinciale belastingen en/of leges.

Artikel 6 bepaalt dat PS de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het
verzoek beslissen of het burgerinitiatiefvoorstel op de agenda van de vergadering van PS
wordt geplaatst etc.
Het 2e lid bepaalt dat indien PS het verzoek afwijzen wegens strijd met artikel 4, lid a, zij het
voorstel kunnen doorzenden aan het college van GS
Het 3e lid bepaalt dat indien PS vaststellen dat het verzoek geldig is, zij het dan agenderen
voor de eerstvolgende vergadering van PS.

5. Toetsing aan de Verordening Burgerinitiatief provincie Utrecht

Alvorens de toets aan de verordending toe te passen wordt opgemerkt dat voorafgaand aan de
indiening van het verzoek tussen de initiatiefnemers en de statengriffie enkele malen contact
heeft plaatsgevonden. In deze contacten zijn de initiatiefnemers geïnformeerd over de
strekking van de verordening en is hen deze ook toegezonden. Ook zijn zij geïnformeerd over
het herindelingsbeleid en de toepassing daarvan.

Het vorenstaande is voor de initiatiefnemers aanleiding geweest te benadrukken dat huns
inziens hun verzoek binnen de termen van de verordening valt. Zij stellen dat blijkens de
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toelichting op de verordening, de term “burgerinitiatiefvoorstel“ ruim dient te worden
opgevat. In lijn daarmee dienen de uitzonderingen restrictief uitgelegd te worden. De enige
mogelijke uitzondering zou artikel 4 sub b van de verordening zijn, op grond waarvan niet als
burgerinitiatiefvoorstel kan gelden: ‘een vraag over provinciaal beleid’. De indieners
benadrukken evenwel, dat zij geen vragen stellen over het provinciaal beleid, waarvoor
immers andere wegen, zoals het spreekrecht in een commissievergadering of een spreekuur
van een gedeputeerde, open staan. Wat het provinciaal beleid tot nu toe is, is de indieners van
dit verzoek volstrekt duidelijk. Zij stellen dan ook geen vragen over dit beleid, maar verzoeken
om een op andere wijze onderbouwd en vormgegeven provinciaal beleid.
Zouden PS onverhoopt toch oordelen dat sprake is van ‘vragen over provinciaal beleid’, en
het burgerinitiatief op deze grond niet als burgerinitiatief in de zin van de verordening
aanmerken, en het initiatief niet ontvankelijk verklaren, dan zou dat betekenen dat elk verzoek
om een op andere wijze onderbouwd en vormgegeven provinciaal beleid – en dus elk verzoek
om aanpassing van provinciaal beleid – buiten de termen van de verordening vallen. En dan
wordt de verordening een lege huls. Immers elk burgerinitiatief kan dan ge(dis)kwalificeerd
worden als ‘vragen over provinciaal beleid’. Dat kan niet de bedoeling van de verordening
zijn. Kortom: als dit geen burgerinitiatief is, wat dan nog wel? “.

Toetsing van het burgerinitiatiefvoorstel en de daarmee samenhangende stukken aan de
verordening leidt allereerst tot de conclusie dat de petitie aan de procedurele vereisten
voldoet. Zo wordt voldaan aan het aantal benodigde handtekeningen en aan de vormvereisten,
als bedoeld in artikel 5.

Anders ligt dat daar waar het de inhoud van het initiatiefvoorstel betreft.

De feiten zijn dat uw staten op 19 januari van dit jaar GS het groene licht hebben gegeven tot
het starten van de arhi-procedure voor een gemeentelijke herindeling op de Heuvelrug. In het
betreffende statenvoorstel is het provinciaal beleid met als uitgangspunt het Beleidskader
gemeentelijke herindeling van het Kabinet van 13 december 2002 geformuleerd. Dit
beleidskader is geaccordeerd door een meerderheid van de Vaste Kamercommissie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Relevant is met name de passage daar waar het
gaat om het draagvlak. Voor het bepalen van het draagvlak is een belangrijke rol weggelegd
voor de gemeenteraad. De raad moet zich vergewissen van opvattingen onder de bevolking.
De wijze waarop dat gebeurt, mogen de gemeenten zelf bepalen, alsdus de minister van BZK.
Op 10 mei jl. heeft de statencommissie BEM aan de hand van de gegeven informatie over de
voortgang van het herindelingsproces uitgebreid gesproken over de verschillende aspecten
van (het meten van) het draagvlak en de verantwoordelijkheden daarvoor van de betrokken
actoren op gemeentelijk en provinciaal niveau. De betrokken gemeenten op de Heuvelrug zijn
in een brief van GS van 25 mei jl. geïnformeerd over het draagvlakcriterium in vorenstaande
zin. Gelijktijdig is door de provincie nogmaals aangeboden het proces desgewenst te
faciliteren gedurende de ter inzage legging van het herindelingsontwerp in de periode van 10
mei tot 5 juli van dit jaar. Door de gemeenten zijn in dat kader naar eigen keuze verschillende
activiteiten ontwikkeld. Naast de betrokken gemeenten hebben slechts zeven belanghebben-
den hun zienswijzen kenbaar gemaakt, waaronder overigens niet de initiatiefnemers van het
onderhavige verzoek. Mede op basis van de gemeentelijke zienswijzen en die van de
belanghebbende burgers ligt nu het ontwerp-herindelingsadvies ter bespreking in uw staten
voor.
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Op grond van vorenstaand feitenrelaas van de gevolgde procedure is geen andere conclusie
mogelijk dan dat sprake is van uitvoering van provinciaale beleid om te komen tot een
bestuurlijke herinrichting van de Heuvelrug. Bewust wordt voorbij gegaan aan de vele
activiteiten die gedurende een reeks van jaren reeds hebben plaatsgevonden over deze
problematiek op zowel provinciaal, als gemeentelijk niveau. Bij wijze van voorbeeld wordt
het proces om te komen tot een strategisch gebiedsperspectief genoemd met daarin mede
begrepen een aantal varianten voor gemeentelijke herindeling, waarover uitvoerig is
gecommuniceerd met de burgers en waarvoor informatiebijeenkomsten indertijd zijn
gehouden.
Gedurende het thans lopende proces zijn door de betrokken gemeenten en de provincie tal van
beïnvloedingsmomenten geboden voor de burgers van de betrokken gemeenten. Deze
beïnvloedingsmomenten strekten verder dan het uitsluitend kunnen stellen van vragen.
De arhi-procedure (met ook vele rechtswaarborgen) kan niet anders worden betiteld dan een
concretisering van de uitvoering van het provinciaal beleid, met de mogelijkheden van
beinvloeding als beschreven in de toelichting van de verordening bij artikel 4, lid b. Het
pleidooi van de initiatiefnemers dat het hen niet gaat om het stellen van vragen, maar het op
een andere wijze onderbouwen en vorm geven van het beleid is niet relevant, daar in het
onderhavige proces om te komen tot herindeling op de Heuvelrug sprake is geweest van een
mogelijkheid tot volle beinvloeding en vormgeving van het beleid. Bij wijze van voorbeeld
wordt geduid op de onderbouwing daar waar het ging om de argumentatie in zijn
algemeenheid en in het bijzonder daar waar het ging om de precisering van het begrip
draagvlak. Voor wat betreft de vormgeving is tijdens het proces een aantal herindelings-
varianten de revue gepasseerd, die eveneens voorzien van argumenten bestuurlijk zijn
gewogen.

Het verzoek van de initiatiefnemers is eveneens in strijd met artikel 4 lid a.
Het verzoek i.c. het bezwaar richt zich immers in het bijzonder tegen de wijze waarop de
gemeenten het draagvlak voor het ontwerp-herindelingsadvies onder de bevolking van de
betrokken gemeenten hebben gepeild. Zoals reeds gesteld behoort die feitelijke werkzaamheid
aan de lokale democratie en behoort dit onderwerp niet tot de bevoegdheid van uw staten. Zo
– als gesteld – geen vertrouwen bestaat in de representativiteit van de gemeenteraden, dan is
dit een zaak die zijn oplossing dient te vinden binnen de lokale democratie van de betrokken
gemeente(n).

Tenslotte is sprake van strijd met artikel 4 lid e. Ingevolge dit lid kan geen sprake zijn van een
burgerinitiatiefvoorstel waarover tijdens de statenperiode waarin indiening van het
burgerinitiatiefvoorstel plaatsvindt, door PS een besluit is genomen. Het besluit van uw staten
van 19 januari 2004 is aan te merken als besluit in bedoelde zin.

Resumerend: op basis van een toets van het burgerinitiatiefvoorstel aan de provinciale
verordening burgerinitiatief kan geen sprake zijn van een geldig voorstel.

6. Een vergelijking met het burgerinitiatief Maartensdijk

De initiatiefnemers halen als vergelijk het burgerinitiatief Maartensdijk aan, hetgeen
aanleiding geeft tot een reactie.
Zij schrijven: Volledigheidshalve wijzen de indieners van het verzoek er op dat Provinciale
Staten het burgerinitiatief  “Waarom Maartensdijk boos is “ als initiatief in de zin van de
Verordening hebben aangemerkt. Het zou in dat licht bezien niet goed te begrijpen zijn,
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waarom het Burgerinitiatief Heuvelrug, dat ziet op eenzelfde materie, te weten gemeentelijke
herindeling, en een zelfde doel beoogt, namelijk herbezinning omtrent die herindeling, niet zo
een initiatief zou zijn .

Het burgerinitiatief Maartensdijk onderscheidt zich van het onderhavige verzoek, doordat de
problematiek van Maartensdijk een kwestie betreft, waarover in een vorige statenperiode
besluitvorming in uw staten heeft plaats gevonden. Besluitvorming voor zover de provincie in
een herindelingsproces over gemeentelijke herindeling uiteraard als actor optreedt met als
vervolgstap de wetgever, die tot de uiteindelijke herindeling besluit. Daarbij was het ontstaan
van de casus Maartensdijk niet beïnvloedbaar door de reguliere instrumentaria als inspraak
etc. tijdens een lopend beleidsproces.

7. Resumerend voorstel

Op basis van de toets aan de verordening en de weergeven argumentatie wordt voorgesteld
het burgerinitiatiefvoorstel van het Comité Herindeling Nee! niet aan te merken als geldig
voorstel overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp-besluit.

Desalniettemin kan niet ontkend worden dat sprake is van een duidelijk signaal van een deel
van de burgers van de betrokken Heuvelrug-gemeenten. Om die reden is dit voorstel
voorafgaand aan uw standpuntbepaling over het ontwerp-herindelingsadvies Heuvelrug
geagendeerd voor uw vergadering van 6 december a.s.
U bent daardoor in de gelegenheid het initiatiefvoorstel als petitie nadrukkelijk mee te wegen
bij uw standpunt bepaling over de bestuurlijke herinrichting van de Heuvelrug.

Voorzitter
Mr. B. Staal

Griffier
Drs. W.L.F. van Herwijnen


