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- Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw 

vergadering. Verhinderd zijn de dames Swets, Dekker, 

Jonkers-Cornelisse en Oosterhuis en de heren Klein 

Kranenbrug, Schreurs, Bos, Damen, Konings, Van 

Odijk, Potman en Najib. De heer Jongsma komt later. 

PS2004BEM29

Burgerinitiatief Maartensdijk

De VOORZITTER: De orde van de vergadering is 

als volgt. Namens de Commissie van Rapporteurs 

voert de voorzitter, de heer Bijkerk, straks als eerste 

het woord. Dat is een kleine start als inleiding. In 

de commissie BEM is deze week al aan de orde ge-

weest in welke richting de vragen gaan. Omdat het 

college nog niet aan het woord is geweest, leek het 

ons verstandig dat het college zal antwoorden na de 

inleiding van de voorzitter van de Commissie van 

Rapporteurs. Dat zal tweeledig zijn: de heer Lokker, 

gedeputeerde Bestuurlijke Organisatie, zal antwoor-

den namens het college, en ikzelf zal het woord voe-

ren niet namens het college, maar als commissaris 

van de Koningin in diens hoedanigheid als rijksor-

gaan, zoals dat zo mooi wordt genoemd. Vervolgens 

is de ronde aan de Staten en daarna kan er een twee-

de termijn komen.

Om het dragen van verschillende petten te voorko-

men, zal de vergadering op de momenten waarop 

ik het deel voor de commissaris zal verwoorden, 

worden voorgezeten met hantering van de anciën-

niteitenlijst door mevrouw Kallen. De vaste plaats-

vervangend voorzitter is namelijk zelf zodanig hierbij 

betrokken, dat dit teveel petten op één hoofd zou 

betekenen.

Als dat duidelijk is en als daarover geen nadere 

vragen of opmerkingen zijn, ga ik ervan uit dat de 

Staten die orde van vergaderen omarmen. Ik geef 

het woord aan de voorzitter van de Commissie van 

Rapporteurs, de heer Bijkerk. 

De heer BIJKERK (Voorzitter Commissie van 

Rapporteurs): Mijnheer de Voorzitter! Namens de 

Commissie van Rapporteurs geef ik een korte toe-

lichting op ons rapport en op onze werkzaamheden. 

Allereerst een drietal opmerkingen over het burgeri-

nitiatief zelf. 

Het is voor de eerste keer dat in de provincie Utrecht 

het instrument Burgerinitiatief wordt benut. Als ik 

goed ben geïnformeerd, is het de derde keer dat een 

burgerinitiatief op provinciaal niveau aan de orde 

is. Los van het onderwerp, maakt dit gegeven het 

op zichzelf al tot iets interessants. Natuurlijk is ook 

de vraag aan de orde: wat betekent het burgerinitia-

tief als instrument en wat betekent het bijvoorbeeld 

voor de rol van de Staten als provinciale volksverte-

genwoordiging? 

Mijn tweede opmerking is essentiëler, zeker voor 

burgers. Dit burgerinitiatief betreft een kwestie 

die in Maartensdijk heel veel burgers raakt. Het 

gaat om een zeer herkenbaar vraagstuk dat sterk 

leeft in brede kring in Maartensdijk; zie het grote 

aantal handtekeningen onder dit burgerinitiatief. 

Dat schept – zo hebben wij dat als Commissie van 

Rapporteurs ervaren – nog een extra verplich-

ting bij de Staten om hier goed en vooral serieus 

mee om te gaan. Daar komt nog bij dat niet al-

leen de belangen van de burgers van de gemeente 

Maartensdijk en de gemeente De Bilt aan de orde 

zijn. Als het gaat om het kijken naar de rol van de 

provincie en het trekken van lessen, betekent het 

dat ook de belangen van andere burgers in onze 

provincie aan de orde zijn. Er is nu een herinde-

lingsproces gaande op de Heuvelrug en wie weet 

wat er in de toekomst nog allemaal komt. Met 

andere woorden: de lessen van Maartensdijk c.q. 

de lessen van dit burgerinitiatief zijn relevant voor 

grote aantallen burgers in onze provincie. 

De derde algemene opmerking. Het burgerinitiatief, 

dat kunnen wij nu al zeggen, heeft in allerlei op-

zichten heel veel losgemaakt; van feitelijke analyse 

enerzijds tot misschien een mogelijke oplossings-

richting anderzijds. Zonder vooruit te willen lopen 

op het debat van vanavond en op het debat in De 

Bilt aanstaande maandagavond, kunnen wij zeggen 

dat daarmee het burgerinitiatief een betekenisrijke 

onderneming is gebleken.

Afgelopen dinsdagavond is in de commissie BEM 

in eerste aanleg al gesproken over het burgerinitia-

tief, met name over het rapport van de Commissie 

van Rapporteurs. Wat ik daar heb gezegd, zal ik 

hier niet allemaal herhalen. Ik refereer slechts kort 

aan enkele punten:

Ons streven om feiten te achterhalen.

– Ons streven om burgers in Maartensdijk na-

drukkelijk aan het woord te laten, mede via het 

organiseren van inloopsessies.
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– Ons streven om open en openhartige gesprek-

ken te voeren met alle betrokkenen, de initia-

tiefnemers, de dorpsraad van Maartensdijk, het 

college van b. en w., de gemeenteraad van De 

Bilt.

- Ons streven om kritisch te kijken naar de rol 

van de provincie; een aantal passages in ons 

rapport getuigt daar ook van.

- Ten slotte ons streven om een bijdrage te leveren 

aan de oplossing van het probleem.

Ik heb in de commissie ook al gezegd dat er in 

wezen twee kernpunten zitten in ons rapport. Het 

eerste kernpunt is dat er een ernstig probleem 

is in Maartensdijk. Wij hebben dat verwoord 

als een vertrouwensbreuk tussen een aanzienlijk 

deel van de burgers van de voormalige gemeente 

Maartensdijk en de nieuwe gemeente De Bilt. Wij 

zijn als commissie onder de indruk van de omvang 

en de diepte van dat probleem. Wat dat betreft 

is deze exercitie ook voor ons als Commissie van 

Rapporteurs leerzaam geweest. 

Het tweede kernpunt van ons rapport is dat het 

noodzakelijk is een proces te starten; daarvoor 

lijkt zich een draagvlak af te tekenen. Wij noemen 

dat “Werken aan vertrouwen”: een proces van het 

creëren van vertrouwen in de nieuwe gemeente De 

Bilt waar het gaat om de inwoners van de voor-

malige gemeente Maartensdijk. Ik noem hier met 

nadruk dat wij het essentieel vinden, dat wij bij alle 

betrokkenen hebben gemerkt, dus bij de initiatief-

nemers van het burgerinitiatief, de dorpsraad van 

Maartensdijk, het college van b. en w. van De Bilt, 

de delegatie van de gemeenteraad van De Bilt, dat 

er een wil is om aan zo’n proces te beginnen en om 

te gaan werken aan dat vertrouwen. Het is allemaal 

nog heel broos en er zal veel wijsheid en moed 

nodig zijn om over de eigen schaduw en die van 

het jongste verleden heen te springen. Wij hebben 

echter ook geconstateerd dat er een wil is om eruit 

te komen. Wij spreken als commissie onze grote 

waardering uit voor het feit dat mensen bereid zijn 

hun nek uit te steken, hoe moeilijk de situatie ook 

is en hoe broos het proces. 

Ik kom bij de concrete punten die in de com-

missie BEM afgelopen dinsdagavond aan de orde 

zijn gesteld en waarvan ik heb beloofd dat wij als 

Commissie van Rapporteurs daarop kort zouden 

terugkomen in deze Statenvergadering. Het betreft 

het begrip “partnership”, de rollen van Provinciale 

Staten en Gedeputeerde Staten, het begrip 

“evaluatie” – wellicht is het beter te spreken over 

het opmaken van de balans – en de vraag naar het 

aanspreekpunt voor burgers bij het proces “Werken 

aan vertrouwen”.

Ik beklemtoon nogmaals dat wij in ons rapport 

aansluiten bij het begrip “partnership”, zoals dat 

al gestalte krijgt in het provinciaal beleid, bij-

voorbeeld op De Heuvelrug en bij de strategische 

gebiedsperspectieven. Ten tweede beklemtonen wij 

graag dat wij de term “faciliterend partnership” 

hier gebruiken om aan te geven dat het gaat om 

het faciliteren. Nog duidelijker: het proces “Werken 

aan vertrouwen”, de voortgang van dat proces en 

de uitkomsten van dat proces zijn zaken van de 

gemeente De Bilt, van de lokale democratie. Maar 

wij, als provincie, voelen vanuit de rol die wij bij de 

herindeling hebben gespeeld, een betrokkenheid. 

Vanuit die betrokkenheid faciliteren wij het proces, 

maar dat is niet het overnemen van de verantwoor-

delijkheid voor dat proces. Dat is volgens mij de 

kern van wat wij bedoelen met “partnership”.

Tevens is het heel belangrijk gezamenlijk vast te 

stellen dat het weliswaar een belangrijk en ingrij-

pend proces op lokaalniveau is, maar dat het ook 

een te overzien proces is in tijd en reikwijdte. Het is 

niet een openeinde-avontuur. 

Wat de rollen betreft, lijkt het ons duidelijk dat het 

vanavond aan de Staten is om een uitspraak te doen 

over het rapport en de bevindingen en aanbevelin-

gen daarin en om desgewenst vragen en opdrachten 

te formuleren voor Gedeputeerde Staten. Hopelijk 

gaat dat ook gebeuren. Aanstaande maandag zal 

in De Bilt de gemeenteraad bijeen komen; daar ligt 

sowieso het primaat van het hele proces. Ook de 

gemeenteraad van de De Bilt zal tot een oordeel 

moeten komen over dit rapport en de situatie en 

zal wellicht ook komen tot vragen en opdrachten 

voor het college van b. en w.. Vervolgens kan op het 

niveau van Gedeputeerde Staten, in casu gedepu-

teerde Lokker, en het college van b. en w. van De 

Bilt het verdere proces gestalte worden gegeven. Dat 

is wat de rollen betreft.

Dan het punt van de evaluatie en het opmaken van 

de balans. Als Commissie van Rapporteurs stel-

len wij ons voor dat na een jaar gewoon de balans 

wordt opgemaakt. Dan wordt duidelijk gemaakt 

hoe het staat met het probleem; dat wij nu in ons 
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rapport hebben genoemd: wat is de situatie in 

Maartensdijk en wat is de mogelijke oplossingsrich-

ting? Wij denken dat het opmaken van de balans 

en de wetenschap dat dit inderdaad gaat gebeuren, 

een stimulans is voor het proces “Werken aan ver-

trouwen”. Daarbij beklemtonen wij, dat als het gaat 

om politieke verantwoordelijkheid in dit huis, naar 

ons idee Gedeputeerde Staten alleen aanspreekbaar 

zijn op hun rol in het proces van facilitering. Ook 

dat lijkt mij een belangrijke toevoeging in relatie tot 

de zuiverheid van de rollen.

Ten slotte: het aanspreekpunt voor burgers. Wij 

vinden dat er in dat hele proces op lokaal niveau 

inderdaad een duidelijk aanspreekpunt gecreëerd 

moet worden. In elk geval benadrukken wij als 

Commissie van Rapporteurs dat in onze visie 

transparantie en waar mogelijk interactiviteit jegens 

de burgers van De Bilt en Maartensdijk essentieel 

zijn in het proces “Werken aan vertrouwen”. 

Wij hopen dat de Staten de bevindingen en de 

aanbevelingen van de commissie tot de hunne wil-

len maken. In elk geval hopen wij dat het proces 

“Werken aan vertrouwen” in Maartensdijk en De 

Bilt van start zal kunnen gaan. Wat dat betreft, 

kijken wij dan ook reikhalzend uit naar de raads-

vergadering in De Bilt aanstaande maandag. Als de 

keuze wordt gemaakt voor dit proces, beklemtonen 

wij dat dit zo snel mogelijk van start moet gaan. 

Als de gemeenteraad van De Bilt daartoe ook be-

sluit, gaan volgende week wat ons betreft de handen 

uit de mouwen.

De VOORZITTER: Het woord aan de heer Lokker, 

die namens Gedeputeerde Staten spreekt. Dat geeft 

mij even de gelegenheid mevrouw Kamp te veront-

schuldigen die vanavond wegens huiselijke omstan-

digheden niet aanwezig kan zijn.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! In de eerste plaats complimenteer ik 

namens Gedeputeerde Staten de Commissie van 

Rapporteurs voor de wijze waarop die haar rol als 

volksvertegenwoordiging in deze kwestie heeft uit-

geoefend. Die commissie heeft het aangedurfd een 

ingewikkelde en politiek zeer gevoelige kwestie aan 

te pakken. Een kwestie die het hart van de mensen 

in De Bilt en Maartensdijk raakt. In plaats van aan 

Gedeputeerde Staten de opdracht te geven de zaak 

te lossen, heeft zij zelf de verantwoordelijkheid 

genomen om het probleem op degelijke wijze te 

onderzoeken, te analyseren en met aanbevelingen te 

komen. Dat getuigt van politieke moed, waarvoor 

hulde. 

Nu zijn niet alleen Provinciale Staten, maar ook 

Gedeputeerde Staten aan zet. Terecht. Ik zal probe-

ren kort en helder het standpunt van Gedeputeerde 

Staten aan u voor te leggen en verneem daarover 

graag uw opvatting.

In uw commissievergadering van afgelopen dins-

dag is terecht geconstateerd, dat de provincie geen 

formele rol heeft als het gaat om de feitelijke uit-

voering van wat de Commissie van Rapporteurs 

noemt: “Werken aan vertrouwen”. Dat werken 

aan vertrouwen is eerst en vooral iets tussen het 

gemeentebestuur van De Bilt en de inwoners van 

Maartensdijk. Het college van Gedeputeerde Staten 

acht het daarom ook niet juist om die verantwoor-

delijkheid over te nemen.

De vraag is wat de rol van de provincie dan wel is, 

of beter: wat kan de rol van de provincie zijn? Ook 

daarover heeft de commissie afgelopen dinsdag een 

paar heldere uitspraken gedaan. Naar ons idee gaat 

het om een drietal zaken:

1. Een heldere rolverdeling tussen betrokken par-

tijen.

2. Het vraagstuk van de de-annexatie.

3. De lessen voor de toekomst. 

1. Rolverdeling. 

De Grondwet heeft voor provincies, maar overigens 

ook voor gemeenten, geen specifieke competenties 

gereserveerd. Over de manier waarop provincies 

en gemeenten invulling geven aan die algemene 

competenties, en hoe en in welke mate zij invulling 

geven aan de diverse rollen die zij hebben, bestaan 

geen eenduidige teksten in de wet- en regelgeving 

van het Rijk. Het Rijk heeft als wetgever over de 

specifieke positie van gemeenten en provincies ook 

helemaal geen visie van enige betekenis ontwikkeld. 

Dus dat moeten wij zelf doen. 

Wel is duidelijk dat de provincie als volwaardige 

overheid een eigen en zelfstandige bijdrage zal moe-

ten leveren aan, wat wij zo mooi noemen, de checks 

and balances in de bestuurlijke verhoudingen. Het 

past een beetje bij “partnership”. En dat brengt mij 

dus ook op het begrip “partnerschap”. Een begrip 

dat in de discussie over de interbestuurlijke ver-
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houdingen regelmatig opduikt, maar waarover geen 

eensgezinde opvattingen bestaan. Het is daarom 

belangrijk het begrip “partnerschap” nauwkeuriger 

te beschouwen, waardoor duidelijk wordt wie voor 

wat verantwoordelijk is. In de discussie van afgelo-

pen dinsdag kwam naar voren dat sprake zou moe-

ten zijn van faciliterend partnerschap. De voorzitter 

noemde het al in zijn inleiding. Dat wil zeggen dat 

de provincie een proces dat moet leiden tot herstel 

van vertrouwen, faciliteert met kennis en middelen. 

Tevens fungeert zij als klankbord voor het gemeen-

tebestuur. Volgens Gedeputeerde Staten toont de 

provincie daarmee ook haar betrokkenheid bij het 

oplossen van de knelpunten en de problemen en er-

kent zij ook dat de gemeente zelf verantwoordelijk 

is en blijft voor het oplossen van het probleem. 

2. De-anexatie.

Voor de Commissie van Rapporteurs is dat geen 

reële optie. Dat is het ook niet voor Gedeputeerde 

Staten. De argumenten van de Commissie van 

Rapporteurs zijn overtuigend, maar het bestuurlijke 

en politieke klimaat in Nederland wijst evenmin in 

die richting. 

3. Lessen voor de toekomst. 

Het college van Gedeputeerde Staten vindt het bij-

zonder positief dat de Commissie van Rapporteurs 

aanbevelingen heeft gedaan voor toekomstige her-

indelingen. Er is al verwezen naar het proces op de 

Heuvelrug. Eén aanbeveling springt daarbij vooral 

in het oog: de kwestie van de nazorg bij een ge-

meentelijke herindeling. Formeel heeft de provincie 

geen rol meer nadat een herindeling in werking is 

getreden. Het vormgeven van de nieuwe gemeente 

en het functioneren van de nieuwe gemeente na een 

herindeling, is primair de verantwoordelijkheid van 

de nieuwe gemeente zelf. 

De aanbeveling van de Commissie van Rapporteurs 

om ook na het juridische besluit tot herindeling als 

provincie betrokkenheid te blijven tonen met het 

verdere proces, nemen wij wel over. Dit aspect zal 

daarom een plaats krijgen in het definitieve voorstel 

“Herindeling Heuvelrug”. 

Ten slotte zijn wij ervan overtuigd dat op basis van 

de uitkomsten van dit rapport en de daaruit vol-

gende inzet van alle betrokken partijen om daad-

werkelijk en waarachtig tot een oplossing te komen, 

deze gemeente en haar inwoners elkaar zullen 

vinden in het samen bouwen aan wat wij een van 

de mooiste gemeenten van onze provincie Utrecht 

vinden.

De VOORZITTER: (Mevrouw Kallen): Dan is nu 

het woord aan de commissaris van de Koningin, de 

heer Staal. 

De heer STAAL (commissaris van de Koningin): 

Mevrouw de Voorzitter! Het is nieuw voor mij om 

hier te staan en voor mevrouw Kallen om daar 

te zitten. Zo zie je maar: af en toe eens in elkaars 

huid kruipen, is helemaal niet verkeerd. Wat ik 

u, Staten, vraag, is ook een beetje in mijn huid te 

kruipen. Zoals gezegd, voer ik hier het woord strikt 

als commissaris van de Koningin – wij noemen het 

vaak: rijksorgaan – en niet namens het college van 

Gedeputeerde Staten. 

Als u het mij toestaat voorzitter, zeg ik dat ook nog 

eens tegen de mensen op de publieke tribune. Ik sta 

hier niet als iemand van de provincie, maar ik sta 

hier nu een beetje als het verlengstuk van het Rijk. 

Dat geeft mij de vrijheid een paar dingen waar te 

nemen en een paar dingen te zeggen over de rol 

van een commissaris van de Koningin en mis-

schien hier en daar enig advies te laten doorklin-

ken. Ik zal dus ook enigszins reageren op hetgeen 

aan de orde is en ik zal duidelijk maken wat mijn 

rol als commissaris daarin kan zijn. 

Laat ik voorop stellen dat ik met respect vanuit die 

specifieke positie kennis heb genomen van wat er 

gebeurt. Niet omdat wij daar nu zo blij mee zijn. Ik 

denk dat zowel initiatiefnemers als college en raad 

van de gemeente De Bilt niet blij zijn met zoiets. 

Maar het respect is zodanig bedoeld, dat het dus 

kennelijk toch zo kan zijn, ook met die nieuwe 

regel van het burgerinitiatief, dat wij het over dit 

soort onderwerpen kunnen hebben. Dat respect 

gaat dus uit naar degenen die het initiatief hebben 

genomen. Het gaat vanuit mijn positie gezien ook 

zeker uit naar de Commissie van Rapporteurs. Het 

gaat ook uit naar de gemeente De Bilt; de manier 

waarop de raad en het college van de gemeente De 

Bilt in eerste instantie hebben gereageerd, is het 

respect waard. Natuurlijk is het iets wat is ontstaan 

en waarvan je kunt vinden dat daar een rol is ge-

speeld of niet is gespeeld door raad en college. Het 

is echter een geheel en in dat geheel zijn wij nu in 

een stadium waarin ook de raad en het college zeg-

gen dat zij hun verantwoordelijkheid zullen nemen. 



- 7 oktober 2004, pag. 15 -

Ik neem aan dat dit in de raadsvergadering van De 

Bilt ook aan de orde zal zijn. 

Als men mij vraagt wat er dan precies aan de hand 

is, dan denk ik dat het mij past daarover geen waar-

deoordeel te geven. Het past mij veel meer om te 

zeggen dat er iets in beeld is gebracht, maar vooral 

dat er iets in beweging is gezet. Ik denk dat de raad 

en het college en ook de initiatiefnemers er verstan-

dig aan doen zich daarop te concentreren. Struikel 

niet, zo zou ik willen zeggen, over begrippen als 

“vertrouwen”. Vertrouwen kun je heel zwaar opvat-

ten, maar je kunt het ook licht bedoelen. Het is een 

zwaar woord, maar wat veel belangrijker is, is ons 

te realiseren dat er iets gaande is - anders zouden 

wij niet op deze manier bij elkaar zitten – en dat 

dat voldoende reden is om iets in beweging te zet-

ten. Dat in-beweging-zetten roept natuurlijk wel de 

vraag op: wie zet er dan iets in beweging? Daarover 

wil ik graag heel helder zijn. De Commissie van 

Rapporteurs heeft iets in beeld gebracht en heeft 

daarmee iets in beweging gezet, maar dat levert nog 

geen rol op. Natuurlijk is het begrijpelijk dat wij 

spreken over het aanbod van het partnership, maar 

daarmee is de provincie geen probleemeigenaar. 

Daarmee is de provincie wel betrókken. Daarmee 

voel ik mij als commissaris ook betrokken. De actie 

en de daadkracht echter, zullen moeten uitgaan 

van de raad en het college van De Bilt. Partnership 

is namelijk een begrip dat duidt op iets wat je sa-

men hebt en wat je samen gaat doen. Maar mag ik 

het toch eens hardop zeggen: wij hebben niet iets 

samen. Deze week hoorde ik de voorzitter van de 

Commissie van Rapporteurs naar ik meen, zeggen 

dat het uiteindelijk een lokale aangelegenheid is. 

Hij zal het niet zo hebben bedoeld, en ik compli-

menteer hem hierbij graag met dit proces, maar het 

is niet uitéindelijk een lokaal probleem, het is pri-

mair een lokaal probleem. U, De Bilt, burgers, raad 

en college, zult het moeten oplossen. De provincie, 

en dat hebt u kunnen horen van Gedeputeerde 

Staten, is graag bereid om te laten zien dat zij een 

bijdrage kan leveren door het in beweging te zetten 

dankzij het burgerinitiatief. Ook kan de provincie 

een bijdrage leveren door zich betrokken te voelen, 

te vragen hoe het gaat en, als daarom wordt ge-

vraagd, diensten aan te bieden. U, in De Bilt, zult 

het uiteindelijk – nee: primair – moeten oplossen.

Een andere waarneming zal ik u niet onthouden. 

In het rapport is terecht iets gezegd over de-an-

nexatie. Ik zeg het volgende nogmaals nadrukkelijk 

niet als provinciaal orgaan maar als commissaris 

van de Koningin en enigszins zicht hebbend op 

hetgeen zich afspeelt in het Rijk en ook enigszins 

kijk hebbend op processen zonder daarover onmid-

dellijk een politiek oordeel te hebben. Het college 

heeft ook gezegd dat de-annexatie niet in de rede 

ligt. Ook in het rapport wordt daarover iets gezegd: 

er wordt even verwezen naar het feit dat dit drie 

jaar zou duren. Ik wil daaraan mijn waarneming 

en daarbij mijn advies in de richting van het bur-

gerinitiatief toevoegen, namelijk dat de-annexatie 

een volstrekt onbegaanbare weg is. Dat hangt niet 

af van die factor van drie jaar, het hangt ook niet 

af van geld, zoals ik in de pers heb gelezen; als 

zouden burgers een x-bedrag ervoor over hebbend 

de-annexatie wel degelijk als optie op tafel kunnen 

houden. Ik zeg u echter heel neutraal en zonder 

politieke opvatting, dat dit niet aan de orde is. Dit 

land komt van 1800 gemeenten, er zijn er nu 450 en 

wij zijn op weg naar minder dan 450. In die stroom 

is veel politiek geharrewar waarbij ik regelmatig 

ben betrokken. Soms is er stilstand. Soms zijn er 

kabinetten die zeggen niets meer te doen aan her-

indeling. Soms zijn er kabinetten die zeggen dat dit 

alleen van onderop moet komen. Soms zijn er ka-

binetten die blauwdrukken neerleggen. Er is echter 

nog geen politieke beweging geweest die gemeenten 

splitst of scheidt. Dan moeten wij elkaar niets wijs-

maken, ook niet door te denken dat het met geld 

te regelen is en ook niet door te denken dat wij het 

alleen niet doen omdat het lang duurt. 

Nogmaals: dat is niet iets wat ik en wat het college 

van Gedeputeerde Staten kunnen zeggen. Daarmee 

zou je namelijk een politieke opvatting vermoeden 

over herindelen. Het is in dat opzicht politiekwaar-

devrij.

Een derde onderwerp: de rol van de commissa-

ris sec. In dat licht bezien moeten wij met elkaar 

vaststellen dat de commissaris deel uitmaakt van 

de bestuurskolom: minister - commissaris van de 

Koningin – burgemeester. Dat is niet een hiërarchi-

sche kolom, maar wel een kolom waarin de ambts-

instructie voor een commissaris mogelijkheden 

geeft om zaken in de bestuurskolom bespreekbaar 

te maken. Dat betekent ook dat er regelmatig over-

leg is tussen een commissaris en een burgemeester 

en dat er werkbezoeken worden gebracht aan een 
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gemeente. Dat is iets wat de ambtsinstructie ook 

voorschrijft. Als die werkbezoeken zaken ople-

veren die het bespreken waard zijn, zelfs als dat 

betekent dat ze hoger in de bestuurskolom moe-

ten worden besproken, dan gebeurt dat ook. Dat 

is één kant. 

Ten tweede is er een onderfunctie voor de com-

missaris: hij moet beschikbaar zijn voor alle sig-

nalen uit de samenleving. Die heb ik ook gehad, 

ook in een vroeg stadium vanuit Maartensdijk. 

Ik kan zeggen dat de contacten over de integratie 

Maartensdijk – De Bilt wat mij betreft al dateren 

van vóór de formele herindeling. Ook in mijn 

contacten met beide burgemeesters destijds is uit-

voerig aan de orde geweest welk probleem er op 

je af komt als men een herindeling lang probeert 

tegen te houden en dat je dan je oude gemeente 

moet gidsen in de manier waarop samenvoeging 

plaatsvindt in een nieuwe gemeente. Dat is een 

lastig traject. Als je tot aan de poorten van de 

Eerste Kamer ‘teuge’ bent, zogezegd, is het lastig 

om dat tweede spoor in te zetten, namelijk hoe je 

toch gegeven het feit dat het onomkeerbaar is, dat 

op een goede manier integreert. Dat lukt op heel 

veel plekken. Dat is in De Bilt nog niet gelukt. Ik 

zeg er nadrukkelijk bij, als je het rapport goed 

leest, dat je ziet dat er elementen in staan die 

breder zijn dan alleen Maartensdijk. Die raken de 

bestuurscultuur – zo kan men het noemen – of 

die de verhouding raken tussen raad en inwoners. 

Hoe men het ook wil noemen en welk element 

men er ook aan wil toevoegen: er worden enige 

zaken in het rapport genoemd die niet alleen het 

grondgebied van Maartensdijk betreffen. En dat 

is iets wat met name in zo’n contact tussen burge-

meester en commissaris aan de orde komt en dat 

inderdaad ook aan de orde is geweest. 

Een commissaris ziet ook toe op samenwerkende 

besturen. Dus nadrukkelijk kijk ik ook naar de 

vraag wat nu de verhouding is tussen de provincie 

en die gemeente. Dat deed ik en dat zal ik blij-

ven doen. Dat gebeurt gaande het proces en dat 

gebeurde de afgelopen dagen. Als ik hoor dat er 

verwarring is over wel of geen inspreekmogelijk-

heden voor de burgerij in raadsvergaderingen, 

dan hébben een burgemeester en een commissaris 

contact en dan probeert een commissaris zich te 

vergewissen van de vraag hoe dat opgelost kan 

worden en waar de mogelijkheden liggen. Ook 

als het gaat om het voortgangstraject liggen er wel 

degelijk momenten waarop je als commissaris en 

burgemeester inventariseert wat de volgende stap 

zou moeten zijn; als het gaat om externe hulp, om 

de vraag hoe die betrokkenheid van de provincie 

nu precies gekleurd moet worden en helemaal als 

het gaat om de vraag wiens probleem het nu eigen-

lijk is. Met dat laatste eindig ik: het is en blijft het 

probleem van de gemeente De Bilt. Tegen de inwo-

ners zeg ik: u hebt daar uw gemeentebestuur, en wij 

moeten elkaar geen visioenen aanpraten die er niet 

kúnnen zijn: de-annexatie, ik noem het nog maar 

een keer, Wij moeten elkaar echter wél kunnen 

aanpraten dat er een betrokken provinciebestuur is 

dat graag daarin zijn diensten aanbiedt en dat graag 

faciliteert om De Bilt zijn eigen probleem te laten 

oplossen. Als commissaris van de Koningin deed ik 

dat en dat zal ik blijven doen: het gesprek gaande 

houden met degene die mijn eerste aanspreekpunt 

is, namelijk de burgemeester van De Bilt. Ik kan u 

verzekeren dat ik mij er op dit moment van over-

tuigd heb, dat hetgeen nu in beweging is gebracht 

door het rapport, een vervolg verdient, een vervolg 

dat actie verlangt en een vervolg waarvan ik mij 

absoluut kan voorstellen dat de raad als eerstver-

antwoordelijke in De Bilt daarop nauwlettend zal 

toezien.

De VOORZITTER: (Mevrouw Kallen): Ik kan mij 

voorstellen dat er vragen zijn. Toch is het misschien 

beter, zoals wij hebben overlegd, dat wij eerst het 

rondje afmaken. 

De heer RUIJS (CDA): Mevrouw de Voorzitter! 

“Werken aan vertrouwen”: een goede titel voor een 

rapport over een bijzonder probleem. 

Namens onze fractie begin ik met een compliment 

aan onze Commissie van Rapporteurs. Indringend 

in haar adviezen waar dat nodig is, terughoudend 

in haar oordeel waar het zaken betreft waar het 

ons als provinciebestuurders niet past daarover een 

oordeel te vormen. En wat nog belangrijker is: wel 

ingaan op het verleden zonder de weg naar de toe-

komst daarmee onnodig te belasten. 

Het is goed nog even stil te staan en in te gaan op 

de gevolgde werkwijze. Terecht stellen de rappor-

teurs dat de oorzaken van de ontstane problemen 

breder liggen dan alleen bij de gemeente De Bilt. Ik 

ga dan in op de provinciale rol en op die van het 

Rijk en de gemeente.
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Om bijons zelf te beginnen. De kritiek op de rol 

van de provincie, vooral wat het stellen betreft 

van randvoorwaarden in het belang van de in-

woners van de heringedeelde gemeente en het 

toezicht op de invulling daarvan, is het punt dat 

ons moet aanspreken. Overigens, de rapporteurs 

stellen nadrukkelijk: het niet-invullen daarvan. 

Uit de door de rapporteurs gedeelde kritiek op 

de provincie zelf, moeten wij lering trekken. De 

conclusie op pagina 21 vinden wij overigens wat 

voorbarig. Ik citeer het rapport: “Gezien de fun-

damentele wijzigingen die zich inmiddels met 

betrekking tot het proces van herindeling heb-

ben voltrokken, acht de commissie op dit punt 

het gevaar van precedentwerking voor mogelijke 

toekomstige herindelingen niet aanwezig”. Ook 

gewijzigd beleid kan problemen in zich bergen, 

die wij vandaag nog niet kennen. Het feit dat wij 

er geen ervaring mee hebben, wil nog niet zeggen 

dat het per definitie niet weer tot spanningen zal 

leiden. Laten wij als provincie niet over onszelf 

tevreden zijn, maar laten wij alert blijven. Zaken 

kunnen immers anders uitvallen dan wij dachten 

bij het vaststellen van die gewijzigde aanpak, hoe 

goed de bedoelingen ook zijn en zijn geweest. 

Dat herindelingen niet per definitie de oplos-

sing van problemen zullen zijn, zal niet betwist 

worden. Dat herindelingen net zoals fusies van 

bedrijven en instellingen altijd spanningen tus-

sen culturen en de mensen in die samengevoegde 

organisaties met zich meebrengen, zal ook her-

kend worden. Dat geldt voor alle heringedeelde 

gemeenten en dat geldt ook De Bilt. Overigens, 

ook in gemeenten met een jarenlange staat van 

dienst kunnen bewoners van buurtschappen zich 

ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de 

bewoners van de centrumgemeente ongelijk be-

handeld voelen of ongelijk behandeld weten. Met 

andere woorden: de provincie zal bij herindelin-

gen nadrukkelijk de belangen van de burgers van 

tevoren goed in kaart gebracht moeten hebben, 

om die tijdens het proces te kunnen bewaken. De 

nieuwe herindelingsaanpak biedt daartoe goede 

kansen, maar is nog geen garantie. Kan het col-

lege ons wat dat betreft toezeggen dat de Staten 

in de gelegenheid worden gesteld zich vóór be-

sluitvormingen rond herindelingen er goed van 

te vergewissen dat de bedoelde randvoorwaarden 

in het belang van de burgers maatschappelijk ook 

gedragen worden?

Het tweede punt betreft de rol van het Rijk. Ook 

daaruit kunnen wij lering trekken. Aandacht vraagt 

immers een opmerking van de rapporteurs over 

de rol van het Rijk op pagina 18. Naar aanleiding 

van de kritiek op de provincie staat daar vermeld: 

“Hoewel de provinciale handelwijze deels is te ver-

klaren doordat de provincie een verzoek van het Rijk 

uitvoerde, namelijk een alternatief voor de toen be-

oogde stadsprovincie Utrecht te ontwikkelen, is ….”. 

Het zal duidelijk zijn dat dit de kritiek van de bur-

gers van de gemeente Maartensdijk extra begrijpelijk 

maakt. De provinciale afweging en klaarblijkelijk die 

van de nationale overheid had, zo geven de rappor-

teurs aan, niet primair als motivatie de belangen van 

de burgers van Maartensdijk te dienen noch die van 

De Bilt. Het herindelingsproces begon dus onder een 

slecht gesternte en onder de verkeerde toonzetting. 

De gewenste positieve cultuuromslag werd daardoor 

voor alle betrokkenen niet makkelijker. 

Wat de daaruit te trekken lessen betreft, acht onze 

fractie het noodzakelijk primair de belangen van 

de burgers centraal te stellen bij besluitvormingen 

rondom herindelingen en niet als blauwdrukken 

voor structuren. Niet blauwdrukken moeten cen-

traal staan bij besluitvorming over al dan niet een 

herindeling, maar de breed onderzochte en breed 

gedragen belangen van die burgers, waarover wij 

vandaag spreken. Ook op dit punt zal onze fractie 

bij toekomstige herindelingsvoorstellen extra alert 

zijn. 

De rol van de gemeente. In het verlengde van Rijk 

en provincie gaan de rapporteurs in op de rol van 

de gemeente. Zoals de rapporteurs al aangaven, was 

de startpositie vanuit Rijk en provincie allerminst 

ideaal. De bevindingen die aan de orde komen met 

betrekking tot de relatie burger enerzijds en bestuur 

en ambtelijk apparaat anderzijds, worden duidelijk 

toegelicht. Gebrek aan communicatie is daarbij 

een sleutelbegrip. Tegelijk – en dat is de kracht van 

het rapport – wordt het verleden niet verwoord om 

alleen maar probleeminventariserend te zijn. De 

bedoeling van het rapport is wat de lokale situatie 

betreft – de heer Bijkerk heeft dat in de commissie 

gisteren duidelijk verwoord – juist met het rapport 

een bijdrage te leveren aan de oplossing. En dat 

waarderen wij sterk. Vanuit die invalshoek, die ik 

van harte deel, ga ik dan ook verder in op de toe-

komst. “Werken aan vertrouwen” is terecht de titel 

van het rapport. 
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De-annexatie – dat deelt onze fractie – is geen op-

lossing. Het kost alleen maar tijd en geld en leidt 

tot nieuwe schade, zoals herindelingen en annexa-

ties overigens ook doen. Dat wordt bij de herinde-

lingsafwegingen wel eens te weinig belicht. 

De oplossing van een partnership, waarbij de pro-

vincie faciliterend meedenkt en meewerkt, komt op 

ons goed over; nadrukkelijk, zoals wij dat eergiste-

ren in de commissie al verwoord hebben, binnen 

de verantwoordelijkheden die er zijn. Het gemeen-

tebestuur is verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen van de gemeente. Het gemeentebestuur werkt 

duaal. Het college van b. en w. zal primair zelf het 

voortouw moeten nemen om te werken aan het 

vertrouwen, de raad stelt kaders en controleert. De 

burgers hebben de laatste stem, de belangrijkste: zij 

kiezen in 2006 de nieuwe gemeenteraad.

De provincie kan faciliteren in de vorm van het 

inzetten van een ‘kristallisator’; een man dan wel 

vrouw zonder formele positie binnen de gemeente, 

maar met wijsheid, die in het proces een klank-

bordfunctie heeft. Dit, zonder in de verantwoor-

delijkheid van het gemeentebestuur te treden. Wij, 

als Staten, zullen ons door deze gedeputeerde op de 

hoogte laten houden en daarover onze mening blij-

ven vormen. Duidelijk moet zijn dat de gemeente 

De Bilt aan zet is. Duidelijk moet zijn dat de inwo-

ners van de heringedeelde gemeente zich serieus 

genomen weten: eenieder, niet alleen in De Bilt, in 

Bilthoven of in Maartensdijk, maar eenieder in de 

nieuwe gemeente.

Ik hoop dat alle betrokkenen een weg weten te vin-

den om het vertrouwen in elkaar op te bouwen, te 

herstellen of welk woord dan ook dat men daarvoor 

wil gebruiken. Ik verwacht dat de faciliterende rol 

van de provincie daaraan kan bijdragen. In wijs-

heid en met respect voor alle betrokkenen. De heer 

Lokker wens ik daarin succes, te beginnen aan-

staande maandag op het moment dat de gemeente-

raad uitspreekt onze facilitering op prijs te stellen.

De vraag is gesteld of wij de aanbevelingen wil-

len overnemen en tot de onze rekenen. Dat doen 

wij graag en wij hopen dat het proces tot een goed 

resultaat voor alle betrokkenen leidt. 

De heer VAN BOKKEM (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Mijn bijdrage zal bestaan uit een korte 

beschouwing op het werk van de Commissie van 

Rapporteurs, uit een reactie op de aanbevelingen en 

uit de vraag: hoe verder in de toekomst?

In eerste instantie stelt de PvdA vast dat de rap-

porteurs zeer zorgvuldig te werk zijn gegaan en dat 

zij, naar eigen zeggen, over een volledig pakket van 

informatie hebben kunnen beschikken. Vervolgens 

vinden wij dat zij er erg goed in geslaagd zijn om 

alle stakeholders op de verschillende momenten in 

het proces optimaal te betrekken en in het eind-

stadium grondig te informeren. Wij weten dat dit 

ontzettend veel tijd heeft gevergd. De PvdA wil 

hiervoor een expliciet compliment geven aan de 

Commissie van Rapporteurs.

Naar aanleiding van de bevindingen van de 

Commissie van Rapporteurs zijn er nog wel enige 

opmerkingen te maken. 

Uit het verslag blijkt dat de wijze van communi-

ceren een factor van betekenis is geweest. Op dit 

moment zou hoogstens opgemerkt kunnen worden 

dat de Commissie van Rapporteurs er in elk geval 

in geslaagd is de communicatie open en waardevrij 

te voeren. Voor ons is dat alvast een eerste stap in 

de goede richting. 

De aanbevelingen die gericht zijn op de specifieke 

situatie van De Bilt neemt de PvdA integraal over 

van de Commissie van Rapporteurs. Daarbij be-

nadrukken wij dat alleen wanneer alle betrokken 

partijen de ernst onder ogen zien, en tevens alle 

betrokken partijen de actieve bereidheid tonen een 

rol te willen spelen in een oplossing, er een kans 

bestaat dat deze situatie ten goede wordt gekeerd. 

Wij benadrukken nogmaals dat deze bereidheid 

voor ons een strikte voorwaarde vooraf is.

De provincie moet een stimulerende en onder-

steunende rol op zich nemen. De Commissie van 

Rapporteurs heeft daarvoor de term “partnership” 

opgevoerd. Ook in de Van Dale staat achter deze 

term “Engels”, dus, zeg ik tegen de heer Van de 

Groep: misschien moeten wij voortaan toch maar 

het woord “partnerschap” gebruiken. Dit partner-

schap, misschien vastgelegd in een convenantachti-

ge tekst, moet wat ons betreft extern worden geleid, 

omdat daarmee optimaal de ruimte gegeven wordt 

aan partijen om zich te uiten. Als wij inzoomen op 

zo’n externe begeleiding dan moeten wij denken 

aan een relatief buitenstaander, die van alle partijen 
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het vertrouwen heeft en die niet zozeer alleen op 

communicatie maar ook op bestuurlijke aspecten 

inzetbaar is.

Wij zijn blij met de woorden van gedeputeerde 

Lokker. In grote lijnen kunnen wij ondersteunen 

welke rol hij zichzelf geeft. Wij zullen in kaderstel-

lende zin vanuit Provinciale Staten dadelijk nog iets 

zeggen over deze rol.

De rol en het advies die de commissaris schetst, 

voldoen aan onze verwachting. Toch zeggen wij dat 

wij van hem – of hij voor of achter de schermen 

werkt, maakt ons niet zo veel uit – een extra pro-

actieve houding verwachten. Wij denken dat dit 

recht doet aan zijn functie en rol.

De evaluatie, of zoals de heer Bijkerk het noemde: 

de balans. 

Wij vinden dat wij hierbij de benadering moeten 

kiezen van: schoenmaker blijf bij uw leest. Wat 

bedoel ik daarmee? Wij vinden dat na ongeveer 

een jaar een evaluatie gemaakt moeten worden van 

de activiteiten die de provincie heeft ondernomen 

om het proces te stimuleren en ondersteunen. Je 

zou ook kunnen denken dat de Commissie van 

Rapporteurs deze taak op zich neemt en verslag 

doet aan Provinciale Staten, zoals zij dat afgelopen 

dinsdag heeft gedaan. Tussentijdse rapportages 

kunnen door de gedeputeerde aan de commissie 

BEM toegezonden worden.

Tot zover specifiek over De Bilt. Nu gaan wij voor-

uit kijken.

De Commissie van Rapporteurs heeft in het verslag 

aanbevelingen gedaan die vooral voor toekomstige 

herindelingen gebruikt kunnen worden. Wij vinden 

dat een goede zaak. Kortom: Utrecht laat zien dat 

zij echt een lerende provincie is. Ook deze aanbe-

velingen zouden wat de PvdA betreft, overgenomen 

moeten worden. Daarover valt echter nog wel de 

volgende opmerking te maken. Het proces van 

herindelingen is altijd een zorgvuldig en gevoelig 

traject. Dat hebben wij ook gemerkt. Naast het 

gegeven dat schaalvergroting niet altijd leidt tot ef-

ficiencyvoordelen en bestuurskracht, roept dat ook 

veel emotie op. Daarmee geven wij aan dat terug-

houdendheid gepast is. 

Wat de PvdA betreft is hierop het begrip “maat-

werk” dus van kracht. Iedere herindeling heeft haar 

eigen dynamiek en zal daarop beoordeeld worden. 

Een al te rigide invulling van beleid daar omheen 

werkt eerder frustrerend dan positief. Daarom zou 

een flexibele checklist met criteria, uitgangspunten, 

mijlpalen en dergelijke ter ondersteuning van het 

proces een goede zaak zijn. Provinciale Staten zou 

hiervoor kaderstellend het initiatief moeten nemen 

en Gedeputeerde Staten moeten dat uitvoeren. Ik 

ben benieuwd of de gedeputeerde daar straks in een 

reactie op in wil gaan.

Nogmaals: een te strak beleidskader lijkt ons con-

traproductief, want laten wij niet vergeten: herin-

delingen blijven mensenwerk en mensen hebben 

ruimte nodig. 

Ik rond af. De PvdA heeft een goed gevoel bij dit 

debat, omdat wij als Provinciale Staten van Utrecht 

hebben laten zien dat de volksvertegenwoordigende 

rol niet alleen bestaat uit het voorbereiden, bedis-

cussiëren en uiteindelijk nemen van besluiten. De 

rol van het luisterend oor – in mijn woorden vrij 

vertaald als de ‘after-sales rol’ – past ons. 

Zoals de heer Bijkerk al zei, is dit het eerste burge-

rinitiatief. Wij zijn dan ook verheugd dat een groep 

inwoners van Utrecht ons als Provinciale Staten 

op deze eigentijdse wijze gevonden heeft. Wij gaan 

ervan uit dat deze stap een rol van betekenis zal 

spelen in de verdere bestuurlijke situatie van de 

gemeente de Bilt en in bijzonder voor de relatie met 

inwoners van de kern Maartensdijk. 

Wij wensen de gemeenteraad en het college van b. 

en w. van de gemeente De Bilt aanstaande maandag 

en in de periode daarna veel wijsheid toe. U weet 

allen dat één zwaluw nog geen zomer maakt. En 

het is dus echt: aan het werk voor vertrouwen. 

De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Vanavond is dan de finale oordeelsvorming aan 

de orde van onze Staten over het verslag van de 

Commissie van Rapporteurs inzake het burgeriniti-

atief. Namens mijn fractie begin ik met waardering 

uit te spreken naar allereerst de meest betrokkenen 

bij deze rapportage en als vanzelfsprekend naar de 

Commissie van Rapporteurs zelf. De VVD vindt 

dat er een rapport is verschenen, waarin op afge-

wogen en adequate wijze wordt ingegaan op de vele 

aspecten die spelen in de gesignaleerde vertrou-

wenscrisis. De rol van de provincie wordt in de rap-

portage regelmatig niet gespaard. Het is een goede 
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zaak dat de Commissie van Rapporteurs ervoor 

gekozen heeft onze eigen rol nog eens kritisch tegen 

het licht te houden. 

Allereerst moet vastgesteld worden dat er in de 

Maartensdijkse situatie sprake is geweest van een 

verzoek van het Rijk aan de provincie om een 

volwaardig alternatief voor de stadsprovincie te 

ontwikkelen. De provincie heeft vervolgens het 

initiatief genomen aan dit verzoek tegemoet te 

komen via een herindeling, die dus van bovenaf 

is opgelegd. De VVD is van mening dat wij ons 

gelukkig mogen prijzen dat herindelingen in de 

toekomst moeten voldoen aan de wens van de be-

trokken gemeenten zelf om tot herindeling over te 

gaan. Een proces derhalve van onderop en niet van 

bovenaf. Juist bij een herindeling van bovenaf ligt 

duidelijk een versterking van de problematiek op de 

loer, waarmee wij nu in het kader van het burgeri-

nitiatief te maken hebben.

Gelet op de rol van Rijk en provincie ten tijde van 

deze herindeling, kan ons als provincie niet ont-

zegd worden dat wij een medeverantwoordelijkheid 

hebben om een rol te spelen in de huidige situatie. 

Hierbij is overigens van belang op welke wijze deze 

rol wordt ingevuld, omdat hier sprake is van de ge-

meentelijke autonomie. Ik kom hier later op terug.

De kern van de zaak is dat het vertrouwen tussen 

gemeentebestuur en inwoners van de heringedeelde 

kernen – en dat is meer dan Maartensdijk – wordt 

hersteld. Het doet ons dan ook deugd dat alle par-

tijen, zij het onder voorwaarden, bereid zijn volle 

energie te steken in dit herstel van het vertrouwen. 

De commissie heeft hiertoe de aanzet gegeven en 

alleen daarom al is er sprake van vooruitgang. 

Belangrijk is het gegeven dat zowel de gemeente-

raad van De Bilt als het college van b. en w. van 

deze gemeente het probleem erkennen en de bereid-

heid hebben zich in te spannen om het vertrouwen 

terug te winnen.

Het burgerinitiatief is derhalve alleen al om bo-

venstaande redenen nuttig geweest. Toch zijn wij 

er nog lang niet. Het komende proces zal van we-

zenlijk belang zijn om werkelijk te laten zien dat de 

situatie verbeterd kan worden.

De aanbevelingen voor de toekomst van de provin-

cie. Als wij kijken naar de algemene aanbevelingen 

naar de toekomst vanuit het rapport in de richting 

van de provincie dan merk ik namens mijn fractie 

op dat wij grosso modo kunnen instemmen met 

deze aanbevelingen. Toch een kanttekening: de 

fractie van de VVD hecht bijzonder aan de gemeen-

telijke autonomie. Als men derhalve kijkt naar de 

aanbevelingen voor de toekomst, dan houden wij 

deze autonomie als strakke randvoorwaarde in het 

oog. Hierbij zijn wij van mening dat de provincie 

een faciliterende rol kan hebben en dat die, indien 

en voorzover de gemeenten dit zelf een goede zaak 

vinden, ook zeker gestalte gegeven moet worden. 

Als het dan gaat over bijvoorbeeld een checklist, 

over een stimulerende en hulpverlenende rol, dan 

kunnen wij ons daar zeer wel in vinden. Echter, 

daar waar de provincie gaat optreden als werkelijke 

partner, worden wij bevreesd. De autonomie van 

de gemeenten betekent wat ons betreft dat diezelfde 

gemeenten de verantwoordelijkheid hebben en 

houden en dat de provincie, uitsluitend op verzoek, 

faciliterend kan zijn. Dat betekent derhalve dat de 

provincie bijvoorbeeld gevraagde deskundigheid 

kan leveren. De probleemhouder blijft steeds de 

betrokken gemeente. De provincie treedt derhalve 

uitsluitend voorwaardenscheppend en op verzoek 

c.q. afspraak op.

In dit kader ontgaat ons enigszins de waarde van de 

effectmeting na één raadsperiode voor de provin-

cie. Weliswaar is een effectmeting zeer nuttig, maar 

de provincie kan daarmee bijzonder weinig doen, 

gelet op die automie en gelet op haar eigen staats-

rechtelijke rol. Die effectmeting kan wat ons betreft 

alleen gaan over de inzet en de facilitering van de 

provincie. 

Als we nu naar de situatie in De Bilt gaan, dan legt 

de VVD daarom ook daar de nadruk op de facilite-

rende rol van de provincie. Een in het rapport van 

de commissie genoemd bestuurlijk partnership is 

wat ons betreft een slechte term, omdat deze im-

mers geïnterpreteerd kan worden als iets anders 

dan de door ons bedoelde faciliterende rol. Daarom 

is het een zeer goede zaak dat de commissie een 

heldere uitleg heeft gegeven aan wat zij met dat 

partnership bedoelt.

In de evaluatie zit volgens ons ook nog een onhel-

derheid. Daar heb ik hiervoor al over gesproken. 

Wat ons betreft gaat de provinciale evaluatie daar-

om niet over de in het rapport van de commissie 

genoemde evaluatie of en in hoeverre de problemen 

zijn opgelost, maar over het nut en de voortgang 
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van zaken rond de faciliterende rol. Ook de PvdA 

heeft hierover al iets gezegd. Gaan wij in op een al-

of-niet oplossing van de problemen, dan treden wij 

immers in de gemeentelijke autonomie en wij heb-

ben dan geen enkel middel, anders dan faciliterend 

en op verzoek, om aan de situatie iets te doen

Dit laatste laat als vanzelfsprekend onverlet dat de 

VVD het proces met meer dan normale belangstel-

ling zal volgen. Wij wensen alle betrokkenen veel 

succes en sterkte toe in het zo belangrijke proces 

dat gaat komen.

De heer NUGTEREN (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Voordat ik op het rapport inga, eerst een paar 

woorden van waardering die wij als GroenLinks 

willen uiten. Allereerst het burgerinitiatief zelf. Het 

is al eerder gezegd dat dit bijzonder was en dat het 

goed was. Dat vinden wij ook. Het is een moment 

om even bij stil te staan. De mensen die eraan heb-

ben meegewerkt, verdienen alle waardering. Er 

wordt vaak gezegd dat mensen weinig betrokken 

zouden zijn, dat het burgerschap wegzakt en dat 

soort zaken. Hier is echter toch een fraai voorbeeld 

van mensen die opkomen voor hun gemeenschap, 

voor hun lokale gemeenschap, en die proberen bin-

nen het mogelijke daarvoor te werken.

Waardering spreken wij uit voor de reactie die door 

het gemeentebestuur van De Bilt is gegeven; voor 

de betrokkenheid die daarbij verwoord is, ook voor 

de toekomst. 

Waardering spreken wij uit voor de werkwijze 

die er binnen de Staten en met name door de 

Commissie van Rapporteurs is gekozen. Een com-

missie van deze samenstelling, in deze breedte en 

de wijze waarop men te werk is gedaan, is de goede 

kant van het dualisme. Er ligt dan ook een uitste-

kend en overtuigend rapport op tafel. De eensge-

zindheid waarmee een en ander geformuleerd en 

gepresenteerd is, sterkt ons in de gedachte dat het 

werkelijk de goede kant op kan gaan en dat er mo-

gelijkheden zijn om de problemen bij de horens te 

vatten.

Ik zal mij beperken tot een aantal algemene opmer-

kingen, omdat in de commissies alle details al aan 

de orde zijn geweest. Het rapport geeft duidelijk 

aan welk probleem er is, maar ook dat er mogelijk-

heden zijn om tot een oplossing te komen. Daartoe 

zijn enige aanbevelingen gedaan die wij als Staten 

willen en moeten overnemen. Het is duidelijk: 

het is primair aan de gemeente en aan de lokale 

gemeenschap om tot oplossingen te komen. In het 

rapport, de afgelopen dinsdag en ook door de voor-

gaande sprekers is daarover duidelijk gesproken. Zo 

kijkt ook onze fractie daartegenaan. Dat versterkt 

alleen maar de waardering voor de eerste reacties 

die door de initiatiefnemers en door het gemeen-

tebestuur zijn geuit. Dat zijn reacties met een grote 

betekenis. 

Wij zijn het eens met de analyses in het rapport 

over de rol van de provincie, zowel in het heden 

maar ook in het verleden. De samenvoeging is naar 

ons idee indertijd veel te bestuurlijk ingezet van bo-

venaf, en er is veel te weinig gekeken naar de burger 

en de problemen die er zouden kunnen ontstaan.

Ter verduidelijking: het is niet zoals de provincie in 

het proces rond de Heuvelrug momenteel opereert. 

Daar is het zo dat een aantal gemeenten zelf pleit 

voor samenvoeging; dat geeft een heel andere po-

sitie. De provincie kijkt – dat heeft zij wel geleerd 

natuurlijk – veel meer naar het gebied als geheel. 

Dat neemt niet weg dat wij het onderdeel uit het 

besluit, de aanbeveling die er is gedaan, ondersteu-

nen, waarbij er een wat meer algemeen beleidska-

der komt waarbinnen de provincie kan opereren. 

Er zijn onder andere door de fractie van de PvdA 

opmerkingen over gemaakt, die ik graag wil over-

nemen. 

De basis is er, maar nu het verdere traject. Er wordt 

gepleit voor een voortvarende start, voor heldere 

verantwoordelijkheden, voor het in gezamenlijk-

heid opstellen van een plan van aanpak en voor 

evaluatie na één jaar. En niet onbelangrijk: de pro-

vincie verklaart zich bereid het proces van werken 

aan vertrouwen te faciliteren. Inhoud en vorm blij-

ven echter een zaak van de betrokken partijen zelf. 

Laat duidelijk zijn: het proces van de-annexatie is 

wat ons betreft geen optie. Het is niet te verwachten 

dat dit zal kunnen worden gerealiseerd. Dat kost 

tijd en creëert onzekerheden en dat laat ook het 

momentum liggen dat er nu ligt om problemen die 

er daadwerkelijk zijn op te lossen. Er liggen kansen 

en mogelijkheden, dus laten wij die benutten. Wij 

kijken dan ook met veel verwachting uit naar de 

komende vergadering van de gemeenteraad vol-

gende week maandag. Daar zal het proces werkelijk 

in de steigers gezet moeten worden. De provincie 

moet, het is al gezegd, dit proces niet overnemen. 
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Als echter de start wordt gemaakt, moet de provin-

cie ronduit bereid zijn dit proces te faciliteren. 

Wij denken dat in het proces twee dingen in het 

bijzonder spelen, namelijk: niet treuzelen, maar 

aanpakken, tempo houden en de noodzaak van een 

externe gespreksleider of hoe het ook mag heten, 

die het vertrouwen van beide partijen geniet. 

Ook wat de evaluatie betreft, blijft dit de primaire 

verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en 

de lokale gemeenschap. Ik denk echter dat de pro-

vincie, Provinciale Staten in algemene zin naar het 

verloop van het proces moeten kijken en ook moe-

ten kijken of de facilitering op de goede wijze heeft 

gefunctioneerd.

Wij verwachten veel van het komende debat in De 

Bilt en wij verwachten dat dit een goede basis wordt 

en de start van het proces zal zijn. Wij verwach-

ten dat er tempo gemaakt wordt. Wij verwachten 

ook dat direct na de besluitvorming aldaar door 

Gedeputeerde Staten contact wordt opgenomen om 

te bezien op welke wijze het proces kan worden 

ondersteund. De opmerkingen van de gedeputeerde 

en de commissaris in deze zin kunnen onze in-

stemming hebben.

De betrokken lokale gemeenschap – Maartens-

dijk, Groenekan, Hollandsche Rading; de mensen 

aldaar – hebben getoond dat zij vitaal zijn, om het 

modern uit te drukken. Zij zijn actief bij datgene 

wat hen zelf aangaat en bij hun gemeenschap. Het 

gemeentebestuur heeft getoond serieus te willen in-

gaan op het probleem: allereerst door het probleem 

te erkennen en ten tweede door mee te werken en 

voor een oplossing zorg te dragen. Voorwaarde: 

goede ingrediënten. 

Onze conclusie is: er gloort licht aan de horizon en 

laten wij allen de steven daarnaar toe wenden.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Samen met de PvdA hebben wij destijds 

het voorstel tot het burgerinitiatief ingediend. Met 

het moment van indienen, dat weet ik nog, was niet 

iedereen even blij, maar men stemde er uiteraard 

wel mee in. 

Wij zijn blij dat door de bewoners van 

Maartensdijk van het burgerinitiatief gebruik is 

gemaakt al hadden wij, eerlijk gezegd, destijds een 

dergelijk onderwerp niet helemaal in het vizier. 

Maar, zoals de commissaris al heeft gezegd, hebben 

wij respect daarvoor. De initiatiefnemers haalden 

ruimschoots het benodigde aantal handtekeningen. 

Als gevolg van dit initiatief hebben de Staten be-

sloten een werkgroep uit hun midden in te stellen, 

waarvan D66 overigens geen deel uitmaakte. Het 

idee is echter wel geopperd door ons in een uitzen-

ding van Radio M en het blijkt toch een aardig idee 

geweest te zijn. 

De werkgroep heeft veel gesprekken gevoerd en 

een rapport uitgebracht. Dit alles in zeer korte 

tijd, waarvoor onze complimenten. Voordat ik op 

het rapport en de aanbevelingen inga, wil ik hier 

wel gezegd hebben dat de toenmalige D66-frac-

tie unaniem tegen het herindelingsvoorstel heeft 

gestemd om Maartensdijk bij De Bilt te voegen. 

Overigens waren er meer fracties tegen dit voor-

stel. Volgens ons werden niet alle noodzakelijke 

opties onderzocht. Wij hebben gezegd dat er een 

gebiedsperspectief voor dat gebied bekeken moest 

worden. Het grootste punt was dat er ineens voor 

elke gemeente een ander voorstel werd gedaan 

en dat vonden wij niet goed. Daarom hebben wij 

toen tegengestemd. Onze voorkeur ging destijds 

uit naar het door Maartensdijk ingebrachte al-

ternatief: de Noorderparkgemeente. Wij vonden 

overigens ook dat er gekeken moest worden naar 

het Vecht- en plassengebied. Dus breder dan alleen 

naar De Bilt. Dat voorstel werd afgewezen door 

Gedeputeerde Staten. Commissie Van Splunder, 

een commissie ingesteld door de minister van 

Binnenlandse Zaken, oordeelde dat in de procedure 

onvoldoende recht gedaan was aan de belangen van 

Maartensdijk. Dit alles was tevergeefs, de herinde-

ling ging door. 

Uit de gesprekken die de werkgroep heeft gehou-

den, is gebleken dat iedereen inziet dat er proble-

men zijn en dat die opgelost moeten worden. De 

werkgroep heeft aangegeven dat het nu een psycho-

logisch moment is om iets te gaan doen, te gaan 

werken aan het opbouwen van het vertrouwen. Het 

is nu of nooit. 

De vraag, die mijn fractie ook na lezing van het 

rapport bezig houdt, is: wat kan er het beste gedaan 

worden? De werkgroep doet hiertoe vier aanbeve-

lingen. Het komt erop neer dat alle betrokkenen de 

ernst van de situatie erkennen, dat er een concreet 

plan van aanpak moet komen, inclusief tijdpad en 

kosten, dat de provincie een partnership aanbiedt 
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en dat er na één jaar een evaluatie moet komen. 

Wat onze fractie nog niet helemaal duidelijk is, is 

met wie het college nu precies moet gaan praten. 

De initiatiefnemers, de dorpsraad, afzonderlijke 

boze burgers? In feite hebben we daar ook niks mee 

te maken, maar in elk geval is het duidelijk dat er 

serieuze gesprekken gevoerd moeten worden en de 

communicatie moet ook verbeteren.

Inmiddels is er wat meer duidelijkheid gekomen 

over wat partnership zou moeten inhouden. Het zal 

een facilitair partnership worden en daarin kan de 

fractie van D66 zich wel vinden. Een partnership 

bijvoorbeeld in de vorm van het leveren en eventu-

eel financieren van een extern begeleider die mee 

kan helpen het proces rondom gesprekken en het 

plan van aanpak tot een goed einde te brengen. 

Een evaluatie zonder gevolgen lijkt ons nogal vrij-

blijvend. Ook vragen wij ons af of die evaluatie niet 

eerder moet gebeuren. In elk geval moeten wij heel 

goed de vinger aan de pols houden. Blijkt bijvoor-

beeld dat er na drie maanden nog niets gebeurt, 

dan moeten wij of iemand anders ingrijpen. Dat is 

overigens elke keer het probleem: wie moet wan-

neer ingrijpen?

In de commissie opperde de heer Ruijs dat de eva-

luatie ook wel iets zou kunnen zijn voor de verkie-

zingen. Dan wordt duidelijk gemaakt of de politiek 

van De Bilt het wel of niet goed heeft gedaan. Wij 

hebben daarover nog eens nagedacht, maar dat is 

natuurlijk heel betrekkelijk. Stel dat er een nieuwe 

partij komt, een Maartensdijkse partij, die twee 

zetels haalt. Of er dan verbetering komt, is dan nog 

maar de vraag. 

Wat de fractie van de PvdA opmerkte over de eva-

luatie leek onze wel aardig. Daar moeten wij maar 

eens verder mee gaan.

In elk geval is het duidelijk dat de bal bij De Bilt 

ligt. Zo staat het ook te lezen in het rapport. De 

burgemeester zei tijdens de persconferentie, waar-

bij leden van mijn fractie aanwezig waren, dat de 

provincie aan het partnership dan maar handen 

en voeten zou moeten geven. Ojé, dacht ik toen ik 

dat hoorde, daar gaan we weer. De Bilt moet nu 

echt het voortouw nemen en een visie geven op het 

partnership. 

In Het Utrechts Nieuwsblad van 30 september 

jongstleden stond in een analyse met de kop 

“Provincie geeft een doekje voor het bloeden”, dat 

het nog maar de vraag is of de serieuze gesprekken 

die gevoerd moeten worden en de heldere com-

municatie die er moet komen, zal kunnen met de 

huidige burgemeester die voor veel Maartensdijkers 

het symbool van ‘regentesk De Bilt’ is. Dit schijnt 

de werkgroep zich niet afgevraagd te hebben, al-

thans het staat niet vermeld in haar rapport. D66 

vraagt zich dat echter wel af. 

De samenstelling van het college is inmiddels 

gewijzigd en dat zou aan een oplossing kunnen 

bijdragen. Volgens ons zal ook de raad zijn steen-

tje moeten bijdragen; tenslotte wordt die gevormd 

door de volksvertegenwoordigers, en de burgers in 

hun gemeente mogen toch wat van hen verwachten. 

Zij zullen de kaders moeten stellen en het college 

moeten controleren. Echter één ding moet nog 

duidelijk zijn: het college van b. en w. van De Bilt is 

de probleemeigenaar en niet Gedeputeerde Staten 

noch Provinciale Staten. 

De werkgroep doet niet de aanbeveling om de 

herindeling ongedaan te maken. D66 lijkt dat ook 

niet de oplossing voor de problemen. In het reeds 

genoemde artikel uit Het Utrechts Nieuwsblad staat 

dat de initiatiefnemers van het burgerinitiatief ge-

matigd positief zijn, misschien tegen beter weten in. 

Mijn fractie kan zich daarbij aansluiten.

D66 wenst eenieder veel wijsheid toe en hoopt van 

harte dat er een werkbare situatie zal ontstaan zo-

dat ook de burgers van Maartensdijk zich uiteinde-

lijk gehoord en prettig zullen voelen in de gemeente 

De Bilt.

Ten slotte zijn er aanbevelingen gedaan door de 

provincie zelf. Ik zal deze niet stuk voor stuk nalo-

pen en ons commentaar daarop geven. Onze fractie 

vraagt zich echter wel af of wij bijvoorbeeld in aan-

beveling II – de VVD duidde daar ook al enigszins 

op – niet een stapje te ver gaan. Wij kunnen de 

gemeente voorstellen aan al die punten aandacht 

te besteden, maar volgens mij kunnen wij dat niet 

voorschrijven. Wij kunnen dat zeker niet geven als 

een blauwdruk van bovenaf, want dan gaan wij het 

verkeerde pad op. De gemeente moet het ermee 

eens zijn dat dit soort dingen goed afgesproken 

moet worden.

In de commissie is al duidelijk gemaakt dat in die 

aanbevelingen de rollen tussen Provinciale Staten 

en Gedeputeerde Staten niet duidelijk zijn. Met 

name de ChristenUnie sprak hierover en die frac-
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tie zou met een voorstel of een eigen aanbeveling 

komen. Ik wacht dat nog even af en kom in tweede 

instantie daarop terug. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Namens de fractie van de 

ChristenUnie mag ik op het ontwerp-Statenbesluit 

dat voorligt een reactie geven. Ik zal daarbij zeker 

wel enkele punten raken die vanavond al eerder 

zijn genoemd. In eerste instantie wil ik echter een 

reactie geven aan de hand van de voorliggende vijf 

besluiten.

Aan ons wordt in de eerste plaats voorgesteld het 

verslag van de Commissie van Rapporteurs te aan-

vaarden. Dat is een gewijzigd voorstel. Eerst was 

ons voorgesteld dit verslag vast te stellen. Ik denk 

dat de wijziging een verbetering is, namelijk: het 

rapport te aanvaarden. Ik vind het echter wel erg 

kort door de bocht geformuleerd, omdat ik het op 

z’n minst ‘in grote dank’ zou willen aanvaarden. 

Ik denk dat alle voorgaande sprekers ook woorden 

van deze strekking hebben uitgesproken, dus een 

tekstwijziging hebben wij hiervoor niet nodig. Toch 

wil ik het wel graag zo lezen. Ik denk namelijk dat 

de Commissie van Rapporteurs erin is geslaagd 

dit op een buitengewoon zorgvuldige wijze aan te 

pakken. Ik denk ook dat de manier waarop dit is 

opgepakt – gedeputeerde Lokker heeft hieraan gere-

fereerd toen hij de commissie en Staten op dit punt 

toesprak – niet zonder betekenis is als wij straks 

met elkaar ook gaan praten over de vraag hoe het 

dualisme werkt in de Staten en hoe de verschillende 

organen in dit huis hun rol oppakken. Dan is dit 

volgens mij een heel positieve bijdrage geweest aan 

wat een volksvertegenwoordiging zelf kan doen. 

Dus dank voor alle betrokkenen op dit punt. 

Het tweede voorstel is het college van Gedeputeerde 

Staten te verzoeken een voorstel aan de Staten voor 

te leggen, waarin de algemene aanbevelingen voor 

toekomstige gemeentelijke herindelingen nader zijn 

uitgewerkt. Ik heb in de commissie op dit punt 

het woord ‘beleidskader’ laten vallen. De heer Van 

Bokkem en mevrouw Van Keulen hebben het in 

hun bijdragen ook al genoemd. Waar ik met name 

benieuwd naar ben, en ik wil dat graag nog weten 

van de gedeputeerde, is of hij de visie deelt die 

wij in de commissie naar voren hebben gebracht. 

Op het punt van de herindeling zijn er formele 

beslissingsmomenten voor zowel Provinciale 

Staten als Gedeputeerde Staten. Over de rollen die 

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten echter 

vervullen c.q. kunnen vervullen bestaat wat ver-

schil van inzicht, zo niet onduidelijkheid. Ik denk 

dat wij met elkaar, sinds wij de herindelingen zoals 

de Heuvelrug aanpakken, gegroeid zijn als het gaat 

om die duidelijkheid en die rollen. Ik ben er dan 

naar op zoek of Gedeputeerde Staten dit ontwerp-

besluit zo willen verstaan dat zij zeggen dat zij 

met name in het voorstel dat zij daarvoor maken, 

ingaan op de onderscheiden rollen van Provinciale 

Staten en Gedeputeerde Staten. Ik denk dat dit ons 

helderheid kan geven en dat een beleidskader voor 

Provinciale Staten glashelder zou moeten zijn. Ik 

zeg daarbij overigens tegen de heer Van Bokkem 

dat Gedeputeerde Staten wel speelruimte moeten 

hebben. Dat is echter een kwestie van differentiatie. 

Bij dit punt vraag ik de commissie of men mijn 

mening deelt en vraag ik de gedeputeerde of hij dat 

eveneens zo ziet en bereid is het zo uit te werken.

Het derde beslispunt gaat over de bereidheid te 

willen faciliteren door middel van een partnership. 

Ik heb in de commissie gevraagd of wij niet beter 

“partnerschap” kunnen zeggen. Ik hoorde van-

avond zelfs “partnerschip”, maar samen het schip 

ingaan willen wij natuurlijk niet. Het maakt mij 

niet uit hoe wij het noemen. Het begrip “partner-

ship” is blijkbaar eerder al in stukken neergelegd, ik 

heb dus geen grote bezwaren tegen Engelse termen, 

als ze maar werken. Over de invulling zoals die nu 

wordt gegeven omtrent het faciliteren, zoals wij die 

hebben besproken in de commissie en zoals wij 

die vanavond bespreken in de Staten – ik verwijs 

daarbij naar de woorden van de heer Swane – mag 

geen misverstand bestaan. Ik vind het woord 

“partnership” en overigens ook “partnerschap” 

lastige woorden in de communicatie. Dat roept bij 

mensen toch een wat andere verhouding op, dan 

de feitelijke invulling die eraan wordt gegeven. De 

doelstelling van het geheel is natuurlijk dat er ver-

beteringen worden aangebracht door de gemeente 

De Bilt in de relatie met burgers en dat burgers 

zich thuisvoelen in de gemeente De Bilt. Als wij 

namelijk kijken naar het pak papier – dan kom ik 

bij het burgerinitiatief zelf terecht – dan is er niet 

alleen het burgerinitiatief, maar ook de pakken 

papier die daar omheen zijn gekomen. Dat spreekt 

voor zichzelf. Als je de krant openslaat, dan dringt 

de gedachte zich aan je op, dat dit een van de vele 
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soorten televisieprogramma’s is waar nooit een 

einde aan komt. U kent het wel, zo’n soap. Je zou 

bijna spreken over de soap ‘De Bilt en de Beautiful’. 

U zult echter van mij begrijpen dat ik niet op een 

voortzetting van die soap uit ben, maar op een zeer 

spoedig einde, omdat er geen slecht nieuws meer 

is te vertellen uit die contreien. Cruciaal is dat wij 

in het derde beslispunt de woorden niet alleen uit-

spreken, maar dat volgens de woorden in het vierde 

besluit voor een dergelijk partnership bestuurlijk 

draagvlak bestaat. 

De eerste geluiden zijn bemoedigend en de raads-

vergadering zien wij tegemoet, maar ik denk toch 

dat wij er dan nog niet zijn. Wij bieden als provin-

cie de faciliteiten, maar de mate waarin daarvan 

gebruik gemaakt gaat worden is een beslissing die 

in De Bilt ligt. Daartoe zeg ik dat het goed zou 

zijn dat wij met elkaar kijken naar de uitwerking 

van dat faciliteren. Dat zou overigens heel goed 

kunnen in de commissie. De commissie zou kun-

nen zeggen: opstellen en uitwerken. Het college 

van Gedeputeerde Staten zou dat kunnen doen, 

prima, en daarbij kunnen de Staten betrokken 

worden. Dat kan gaan om de commissie Bestuur 

en Middelen, maar ik acht het ook zeer denkbaar 

dat de Commissie van Rapporteurs een vervolgrol 

krijgt. Dan zal er echter toch een moment komen, 

waarop wij hier ten provinciehuize zeggen: zo gaan 

wij ermee akkoord en zo vinden wij het werkbaar. 

Ik hoop en verwacht niet dat het gebeurt, maar het 

is natuurlijk mogelijk dat een zodanig magere in-

vulling van het begrip tot stand komt, dat je je als 

provincie afvraagt, waarom wij dan zouden voort-

gaan als wij maar zo weinig kunnen doen. Ik hoop 

dan ook van harte dat de reactie van de gemeente 

De Bilt royaal zal zijn.

De toelichting van de voorzitter van de Commissie 

van Rapporteurs heeft mij ervan overtuigd dat het 

goed is inderdaad na een jaar de balans op te ma-

ken en niet te spreken van een evaluatie. Evalueren 

heeft namelijk in zich dat wij daarna overgaan tot 

een soort voortgezet beleid. De beperking in de tijd 

brengt mee dat, onvoorziene omstandigheden voor-

behouden, wij met dit project over een jaar kunnen 

zeggen: het is goed geweest; wij stoppen ermee. 

Ik stel het op prijs dat u, voorzitter, als rijksorgaan 

de Staten hebt willen toespreken. Ik deel uw oor-

deel over de-annexatie volledig. Ik ga er dan ook 

verder niet op in, omdat de-annexatie niet aan de 

orde is. Ik heb er goede nota van genomen dat u uw 

rol als rijksorgaan/commissaris van de Koningin 

volledig zult inzetten. Wij hebben dat niet in het 

Statenbesluit aangetroffen. Het gaat de Staten 

overigens ook niet aan. Het staat echter wel in de 

stukken als een verzoek en ik stel het op prijs dat 

u op uw manier nadrukkelijk uw rol daarin wilt 

vervullen. 

De ChristenUnie wenst alle betrokkenen in de 

gemeente De Bilt alle wijsheid toe bij het vervolma-

ken van dit proces. 

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De Commissie van Rapporteurs is al uitvoerig 

geprezen door vorige sprekers. Daar zitten zij niet 

op te wachten. Wie er wel op zitten te wachten, 

dat zijn natuurlijk de initiatiefnemers en de bur-

gers van Maartensdijk. Wij willen deze mensen de 

complimenten geven. Met zoveel woorden heb ik 

dat eigenlijk alleen gehoord van de heren Swane en 

Nugteren. 

Zonder de initiatiefnemers van Maartensdijk en 

zijn burgers zouden wij hier nu niet hebben ge-

staan. Zonder hen zou er ook geen begin gemaakt 

zijn aan een verbeteringsproces en het werken aan 

vertrouwen. Zonder hen zouden de burgers van 

Maartensdijk de dupe zijn gebleven van de annexa-

tie. 

Ik kom terug op de rapportage. Wij achten de 

werkwijze van de Commissie van Rapporteurs cor-

rect en wij achten daarom de resultaten van het 

onderzoek valide. Door ons is afgelopen dinsdag-

avond in de commissie BEM een aantal kritische 

op- en aanmerkingen gemaakt. Die zijn momenteel 

van ondergeschikt belang of ze zijn al op afdoende 

wijze behandeld in de commissie. 

Dan de vraag met betrekking tot het ontwerpbe-

sluit. Wij ondersteunen het ontwerpbesluit onder 

de voorwaarde dat duidelijkheid wordt gegeven 

over wat de eventuele consequenties zijn als de aan-

bevelingen na één jaar niet het gewenste resultaat 

hebben opgeleverd. 

De commissaris van de Koningin heeft al stilge-

staan bij het feit dat de-annexatie beslist geen al-

ternatief is. Misschien is het een alternatief als op 

een gegeven moment blijkt dat de resultaten niet 

behaald worden om een naamswijziging door te 

voeren en in plaats van “gemeente De Bilt” de nieu-
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we gemeente “gemeente Maartensdijk” te noemen. 

Wellicht dat dit een oplossing zou zijn.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Wij staan hier vanavond op een mo-

ment dat wij mogen vaststellen, dat in een situatie 

van veel beweging er een rol vanuit de Staten is 

opgepakt in de Commissie van Rapporteurs die in 

elk geval die bewegingen heeft kunnen kanaliseren. 

Een van de sterkste punten van dit rapport vind 

ik dat de Commissie van Rapporteurs in staat is 

gebleken met alle betrokkenen in gesprek te gaan 

en vervolgens de antenne zo gericht heeft op com-

municatie, dat vervolgens alle betrokkenen zich 

herkennen in de situatiebeschrijving van een pro-

blematiek die diep is ingeslepen in de gemeenschap 

van De Bilt: Maartensdijk. Ik denk dat dit een 

voorbeeldfunctie is die van belang is voor allen die 

betrokken zijn, nu in de realisering van werken aan 

vertrouwen. Juist het helder signaleren en de pijn-

plekken openleggen, en vervolgens zo communice-

ren dat het niet tot verwijdering of tot miskenning 

leidt maar juist tot erkenning, is de sterke kracht 

van objectief, eerlijk maar ook betrokken bezig zijn 

met een problematiek die behoorlijk complex is. Ik 

hoop van harte dat degenen die de probleemeigena-

ren zijn, met diezelfde deskundigheid, objectiviteit 

en ook betrokkenheid – ook emotionele betrokken-

heid – kans zien op deze wijze een vervolg te geven 

aan het rapport van de commissie. Daarvoor zeg-

gen wij de commissie heel hartelijk dank. 

“Werken aan vertrouwen” betekent dat er sprake is 

van gebrek aan vertrouwen. Ik denk dat het goed 

is vast te stellen, dat het ontstaan is in een proces 

waarin wij als Staten zelf ook betrokken zijn ge-

weest. Wij moeten vaststellen dat er in het proces 

van herindeling destijds een bestuurscultuur was 

die zich niet kenmerkte door een goed communi-

catieproces. En als zodanig is het heel eerlijk van de 

Commissie van Rapporteurs dat zij begonnen is om 

aanbevelingen te formuleren naar de provincie; dat 

zij dus zelf in de spiegel heeft willen kijken. 

Dat proces van miscommunicatie heeft geleid tot 

een gebrek aan vertrouwen. En vanuit een toch wat 

scherp ingeslepen positie, waarbij je haast kunt zeg-

gen dat er bijna geen communicatie was, zijn er veel 

bewegingen ontstaan. Dat waren botsende bewe-

gingen. Vervolgens is een burgerinitiatief ontstaan, 

dat die bewegingen in kaart heeft gebracht. Het is 

heel duidelijk dat veel inwoners van Maartensdijk 

behoefte hadden om door middel van het burgeri-

nitiatief kenbaar te maken dat zij beslist ontevreden 

zijn over de huidige situatie in de gemeente De Bilt. 

Helder is ook dat er 9500 inwoners zijn en dat 2600 

zich op dit moment duidelijk hebben uitgesproken. 

Dat maakt duidelijk, als het gaat om de problema-

tiek die er ligt en die wij niet mogen misverstaan, 

dat wij op een zekere wijze realistisch moeten blij-

ven. Soms kan het beeld opgeroepen worden dat 

het een gemeenschap is waar alles mis is. Ik denk 

dat dit geen goed vertrekpunt is voor “Werken aan 

vertrouwen”. 

De Commissie van Rapporteurs heeft vervolgens 

die bewegingen gekanaliseerd en een positieve 

beweging in gang gezet die kansen biedt om geza-

menlijk de schouders eronder te zetten. Nogmaals, 

met veel waardering stellen wij graag vast dat dit 

volgens ons voor alle partijen de kans is om vanuit 

een goed vertrekpunt nu verder te gaan.

Leermomenten zijn er geformuleerd voor ons in 

een proces dat wij zelf hebben ondergaan. Daarvan 

mogen wij nu constateren dat in het huidige proces 

Herindeling Heuvelrug andere bewegingen zijn 

gemaakt en dat van onderaf geprobeerd wordt in 

elk geval een herhaling van zetten te voorkomen. Ik 

heb echter nog wel een vraag. Als de gedeputeerde 

formuleert dat Gedeputeerde Staten in de rol van 

nazorg straks in feite een soort procesbewakers 

zullen zijn, dan vraagt dat een heldere formulering. 

Wij hebben namelijk wel verwachtingen gewekt in 

een samenleving waarin dingen fundamenteel mis-

gegaan zijn. Dat betekent ook dat wij op dit punt 

helder moeten communiceren over wat onze rol zal 

zijn in het komende proces, maar ook als het gaat 

om het vervolg op het proces en ook als wij moeten 

constateren dat dingen anders zijn gegaan dan wij 

beoogd hadden. Wat is onze rol? Ik vind dat de 

commissaris van de Koningin zich op dat punt heel 

helder heeft uitgesproken. Ik denk dat daar dan 

ook een bijzondere rol ligt. De rol van het college, 

de rol van het college van Gedeputeerde Staten, de 

rol van de Staten zelf: ik denk dat die geformuleerd 

is als een faciliterende rol, echter wel in die betrók-

kenheid. Wij laten zien dat het ons aangaat wat 

er gebeurt en dat wij kennis willen aandragen om 

oplossingen aan te reiken. Het college van b. en w. 

en de gemeenteraad zijn daarvan de probleemeige-

naren.
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Het zal erop aankomen dat met respect voor de 

autonomie van de gemeente het proces van “ver-

staan van het probleem en communiceren” met 

elkaar – als gemeenteraad, als college, maar ook 

als dorpsraad – en tevens met de initiatiefnemers 

nu op gang komt. Dan moeten wij als provincie 

niet de idee wekken de vinger aan de pols te zullen 

houden. Die vinger is van de gemeenteraad, van het 

college, en de pols is de gemeenschap van De Bilt. 

Daar liggen de problemen en daar moeten de op-

lossingen vandaan komen. 

Waarover wij ons wel kunnen uitspreken op het 

moment dat wij faciliteren in financiële zin, als het 

gaat om de deskundigheid en de insteek van het 

plan van aanpak, is of wij dat kúnnen en wíllen fa-

ciliteren. Daar ligt voor ons een moment en ik denk 

dat wij dat moment dan ook moeten gebruiken. Ik 

hoor daarover graag een uitspraak van het college 

van Gedeputeerde Staten. 

Als wij met elkaar constateren dat er een basis ligt 

voor een nieuw proces van werken aan vertrouwen, 

dan betekent dit dat alle partijen moeten geloven 

dat er een weg is in het werken daaraan. Ik roep 

alle partijen op dat niet langs elkaar en over elkaar 

heen te doen, maar door om tafel te gaan zitten 

en onder leiding van een procesmanager met een 

helder plan van aanpak en heldere doelstellingen te 

komen tot oplossingen. Daarvoor spreekt de fractie 

van de SGP nadrukkelijk uit dat dit alleen maar 

kan op basis van respect voor elkaar en op basis 

van het vertrouwen in elkaars bedoelingen ook al 

zijn die bedoelingen heel scherp en gecompliceerd 

als het gaat om het probleem dat er ligt. Ook als 

het gaat om de problemen die niet zijn opgepakt 

dan is het nu het moment om die wel op te pakken. 

Dat betekent dat er na vanavond, en zeker na aan-

staande maandag 11 oktober, een duidelijk punt ligt 

dat aan de gemeenschap in De Bilt helder gemaakt 

kan worden, namelijk dat de gemeenteraad van De 

Bilt het probleem oppakt met een duidelijk gefor-

muleerd besluit over het vervolgtraject. 

Als het gaat om de besluiten die wij nemen, wil 

ik graag aansluiten bij hetgeen de fractie van de 

ChristenUnie en andere fracties hebben gefor-

muleerd voor de algemene aanbevelingen voor 

toekomstige gemeentelijke herindelingen en onze 

positie. Wat doen wij met de nazorg zoals wij die 

formuleren voor De Bilt? Beleidskaders? 

Vervolgens denk ik dat vanavond genoegzaam is 

gezegd dat partnership geen medebestuur is, maar 

anderzijds wel betrokkenheid genereert in het pro-

bleem dat er ligt. Wij willen graag alle betrokkenen 

veel wijsheid toewensen om gezamenlijk in het 

belang van de samenleving in De Bilt te komen tot 

een duurzame oplossing, waarin alle partijen zich 

goed kunnen vinden en waarin het erom gaat om 

als burgers in deze samenleving met respect voor 

elkaar op een goede wijze te kunnen samenwerken. 

De heer PUTTERS (LPF): Mijnheer de Voorzitter! 

De fractie van de LPF kan zich volledig vinden 

in datgene wat de voorzitter van de fractie van de 

VVD heeft gezegd. 

De VOORZITTER: Als geen van de Statenleden 

meer het woord verlangt in eerste termijn, stel ik 

voor de vergadering voor tien minuten te schorsen.

Schorsing van 21.05 – 21.20 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering.

Ik meld u dat de orde zal zijn dat de voorzitter 

van de Commissie van Rapporteurs als eerste ant-

woordt. Vervolgens zal ik zelf enige dingen zeg-

gen en zal er gelegenheid zijn daarop te reageren. 

Vervolgens zal de heer Lokker antwoorden. 

De heer BIJKERK (Voorzitter Commissie van 

Rapporteurs): Mijnheer de Voorzitter! Er zijn 

strikt genomen geen vragen meer gesteld aan de 

Commissie van Rapporteurs. Het waren vooral 

statements en vragen aan de gedeputeerde. 

Ik bedank de Staten gaarne voor de dankwoorden 

jegens onze commissie. Ik leid een belangrijk deel 

van die dankwoorden meteen door naar de ad-

junct-Statengriffier, de heer Graafhuis, die de com-

missie voorbeeldig heeft bijgestaan. Daarvoor onze 

dank.

De kern van dit samenzijn, dat wil ik toch kwijt, 

is dat het ons als commissie is opgevallen dat de 

Staten eensgezind gaan voor het proces ‘Werken 

aan vertrouwen’ en dat wij het daarover op pro-

vinciaal niveau zeer eens zijn en dat wij meer dan 

belangstellend kijken naar de aanstaande raadsver-

gadering in De Bilt .

Op één punt wil ik een kleine verduidelijking ge-
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ven. Dat betreft de aanbeveling inzake de evaluatie. 

Het is inderdaad zo dat die evaluatie betrekking 

heeft op de faciliterende rol van de provincie, zoals 

dat door een aantal sprekers is verwoord. Zo dient 

dat onderdeel van het besluit gelezen te worden. 

Dat was het wat betreft de Commissie van 

Rapporteurs. 

De VOORZITTER (Mevrouw Kallen): Het woord is 

aan de commissaris van de Koningin. 

De heer STAAL (commissaris van de Koningin): 

Mevrouw de Voorzitter! Van mijn kant een korte 

reactie met name in de richting van de heren Van 

Bokkem en Van de Groep. Ik zeg graag toe dat de 

rol zoals ik die zelf heb geduid, vanzelfsprekend 

een pro-actieve rol zal zijn. Het zit er nu eenmaal 

aan vast, dat dit veelal achter de schermen zal ge-

beuren en niet erg zichtbaar zal zijn. Ik zeg gaarne 

toe – en ik kan bevestigen dat dit mede de ver-

standhouding van de burgmeester geldt – dat ik mij 

daarin pro-actief zal opstellen.

Voor wat het overige betreft dat is besproken, rest 

mij nog eens te zeggen en van de gelegenheid nog 

maar eens gebruik makend, dat het van belang is 

dat er het een en ander zichtbaar is gemaakt en 

daarmee in beweging is gezet. In eerste termijn 

heb ik dit al gezegd. Van belang is, en daarbij 

wijs ik een beetje op de woorden van de heer Van 

Leeuwen, dat wij ons realiseren dat zo’n proces het 

gevaar in zich heeft dat je zaken dieper maakt dan 

nodig is. Ik geloof dat hij dat zelfs letterlijk zo heeft 

gezegd. Ik sluit daarbij graag aan, hoewel ik daarbij 

opmerk dat het niet oppervlakkiger is dan het lijkt. 

Het is echter niet dieper dan het is. Dat is natuur-

lijk abracadabra, zult u zeggen. Wat ik er echter 

vooral mee wil zeggen, is dat je het niet verder weg 

moet brengen door er op deze manier over te spre-

ken en er mee bezig te zijn. In dat opzicht wil ik 

het wat breder trekken. Ik heb eerder al gezegd, dat 

het probleem uiteraard zit bij het vertrekpunt: de 

herindeling. Het probleem zit echter ook voor een 

belangrijk deel, geografisch gezien, bij de gemeente 

De Bilt als zodanig. Ik wil nog maar eens duidelijk 

te maken hoe het achter de schermen werkt. Als 

ik een drietal processen vergelijk die ik van nabij 

heb meegemaakt – de herindelingen Maartensdijk, 

Harmelen, Vleuten; op hetzelfde moment – die al-

ledrie hetzelfde vertrekpunt hadden en die alledrie 

dezelfde gesprekstof opleverden tussen burgemees-

ter en ondergetekende, waarbij wij ons in alledrie 

gevallen realiseerden dat een periode van verzet 

tegen herindeling moet worden gevolgd door de 

integratie van besturen, ambtelijke apparaten en 

gemeenschappen, dan kan ik niet precies zeggen 

waar het in het proces van Maartensdijk is misge-

gaan. Het volgende wil ik er wel bij zeggen, en dan 

kijk ik naar de twee andere processen. Vleuten had 

een niet mis te verstane weerstand tegen herinde-

ling, waarbij natuurlijk het element opgegeten te 

worden door de grote stad een bijzonder element is. 

Ook Harmelen, qua karakter en gemeenschap ver-

gelijkbaar met Maartensdijk, had eenzelfde aanzet 

van problemen. Ik zeg dit nog maar eens, om ons te 

realiseren dat de wereld groter is dan Maartensdijk 

en De Bilt. Dat maakt het probleem niet kleiner, 

maar dat brengt misschien het besef over de oplos-

sing dichterbij en tastbaarder dan sommigen den-

ken. Het is misschien ook wel een klein beetje het 

bewijs van het feit dat de oplossing gewoon binnen 

de huidige gezamenlijke gemeentegrenzen ligt. 

De VOORZITTER (Mevrouw Kallen): Ik constateer 

dat er geen vragen zijn. Ik geef het woord aan gede-

puteerde Lokker en het voorzitterschap weer aan de 

heer Staal. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Als Gedeputeerde Staten hebben wij 

gemerkt dat er in de opvattingen tussen Provinciale 

Staten en Gedeputeerde Staten een grote eensge-

zindheid bestaat inzake de invulling van onze rol. 

In die zin vind ik het plezierig te ontdekken dat wij 

geen moeilijke discussies hebben over de vraag wat 

nu precies het partnerschap inhoudt. Wij hebben 

dat met elkaar hier keurig gedefinieerd en op deze 

manier gaan wij het dan ook doen.

Wat de aanbevelingen betreft voor toekomstige 

herindelingen stel ik voor om deze vanavond niet 

uitvoerig aan de orde te hebben, maar daarover van 

gedachten te wisselen in de eerstkomende commis-

sievergadering of in die daarna, mede aan de hand 

van het stuk dat de Staten zullen ontvangen over 

de herindeling van de Heuvelrug. Dan kunnen wij 

daarop uitvoerig ingaan en dan is het vanzelfspre-

kend dat alle zaken die hier in de aanbevelingen 

zijn genoemd in die discussie aan de orde komen. 

Gedeputeerde Staten staan daar zeer open voor.

Als het gaat om de evaluatie dan ben ik het zeer 

eens met de voorzitter – ik moet even naar de juiste 
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voorzitter wijzen – dat het in dit proces het gedrag 

van Gedeputeerde Staten betreft en niet het gedrag 

van een gemeentebestuur of, nog minder, van de 

inwoners zelf. Laat dat helder zijn. 

Ik sluit af met inderdaad de bereidheid van 

Gedeputeerde Staten te melden om na het besluit 

van De Bilt – waarnaar wij uiteraard met meer 

dan gemiddelde belangstelling uitzien – met elkaar 

aan de slag te gaan en spoorslags in te gaan op het 

verzoek van De Bilt, zo dit tot ons komt. Wij zul-

len er als Gedeputeerde Staten geen gras over laten 

groeien, wij zijn bereid daarin tijd en middelen te 

stoppen en alles wat wij beschikbaar hebben, om 

duidelijk te maken dat het ons ernst is. In die zin 

zullen wij over dat proces de commissie ook infor-

meren. 

Ik wens de gemeente De Bilt heel veel sterkte aan-

staande maandag met deze moeilijke discussie. Ik 

hoop dat hetgeen u vandaag hier heeft gehoord, 

helpt bij die discussie. 

Ik dank u wel, voorzitters.

De VOORZITTER: Dan kijk ik of er behoefte is 

vanuit de Staten voor de tweede termijn.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Wat punt 2 van het besluit betreft, zul-

len er algemene aanbevelingen door Gedeputeerde 

Staten aan ons worden voorgelegd. Dat doet mij 

genoegen, want dan kunnen wij aanbeveling 2 uit 

het rapport nog een keer bespreken.

Bij punt 4 van het besluit staat: “ … de Staten bij de 

opstelling en de uitwerking daarvan te betrekken”. 

Ik denk dat dit net een tikje te ver gaat. Als wij 

geïnformeerd worden, lijkt mij dat genoeg. 

Ik ben het eens met de facilitaire rol bij punt 5. 

Ik wil nog iets zeggen over uw opmerkingen over 

de herindelingen die destijds plaatsgevonden heb-

ben. Toevallig heb ik vanavond een uur lang de 

notulen gelezen van de debatten van 17 juni 1998. 

Nu, er waren wel wat verschillen; alleen al wat de 

opzet betreft van de herindelingen en de ideeën 

daarover. Ik vond dat hetgeen u zei, een beetje te 

veel over één kam geschoren werd. Verder denk ik 

dat alle fracties bij hun fracties in de gemeenteraad 

de vinger aan de pols kunnen houden om af en toe 

eens te informeren hoe het naar hun inzicht gaat. 

Pas na één jaar evalueren is wel een beetje laat. Je 

moet gewoon tussentijds eens horen of de gesprek-

ken plaatsvinden, of alles lukt, of alles goed gaat en 

of iedereen tevreden is. 

De VOORZITTER: Ik zie dat er geen reden meer 

is om verder te reageren. Van mijn kant merk ik 

jegens mevrouw Van Keulen nog op dat het mij 

er vooral om ging dat integratie integratie is als je 

gemeenten samenvoegt: dat specifieke proces. Ik 

geef graag toe dat de verschillen er waren. Daarop 

heb ik niet willen doelen.

Ik sluit de beraadslagingen over dit onderwerp. 

Verlangt iemand stemming? Dat is niet het geval.

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

De heer R.E. de VRIES (D66): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik wil graag aangetekend hebben dat ik 

persoonlijk niet instem met het rapport.

De VOORZITTER: Waarvan akte. 

- Sluiting

De VOORZITTER: Ik dank eenieder voor zijn of 

haar inbreng en ik dank de aanwezigen op de pu-

blieke tribune voor de belangstelling. 

Ik sluit mij graag aan bij de woorden van de heer 

Lokker voor wat de belangstelling betreft voor de 

raadsvergadering van aanstaande maandag in De 

Bilt. 

Ik sluit de vergadering. 

(Einde van de vergadering om 21.31 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 6 december 2004.

De voorzitter,

De griffier,


