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1. Opening

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open uw 

vergadering. Ik meld u dat bericht van verhindering is 

ontvangen van mevrouw Van Dongen en de heer De 

Niet. Het gaat goed met de heer De Niet, hoewel het 

er aanvankelijk slecht uitzag. Hij laat u groeten en zegt 

dat u zich geen zorgen hoeft te maken. De heer Bis-

schop komt wat later. 

2. Ingekomen stukken

1.   Brief van Bewonersvereniging te Bilthoven-

Noord d.d. 4 september 2003 betr. Spoorlijn en 

stationsgebied Bilthoven.

2.   Brief van drs. L.W. Verhoef te Wijk bij Duurstede 

d.d. 10 december 2003 betr. Jaarrekening 2002.

De VOORZITTER: Ik stel u voor dat afhandeling 

van ingekomen stuk nr. 1 via de commissie zal lo-

pen. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig de 

voorgestelde wijzen van afhandeling met inachtne-

ming van de wijziging betreffende ingekomen stuk 

nr. 1.

3. Vragenhalfuurtje

De VOORZITTER: Een punt van orde. De provincie 

mag zich vandaag verheugen in veel belangstelling 

van het publiek. Ik ga ervan uit dat die belangstel-

ling geldt voor alle agendapunten, maar mocht er 

enige voorkeur van de kant van het publiek bestaan 

voor het agendapunt “Bestuurlijke herinrichting 

Heuvelrug”, dan denk ik dat de Staten het goed 

vinden, op voorspraak van de fractievoorzitters, dat 

wij derhalve beginnen met dit agendapunt. Aldus is 

besloten.

PS2004BEM03 

Bestuurlijke herinrichting Heuvelrug

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Uit 

de binnengekomen reacties blijkt weer hoe maat-

schappelijk zinvol het organiseren van werk- en 

hoorbijeenkomsten is. Het in de daarvoor bedoelde 

procedures van direct betrokkenen aangedragen 

krijgen van suggesties heeft altijd zijn waarde. Bij 

het voorliggende herindelingsvoorstel blijkbaar niet 

alleen voor ons, Provinciale Staten, ook op gemeen-

telijk niveau is er immers beweging gekomen; er is 

verder nagedacht en overlegd over de herindelingva-

rianten, nadere keuzes zijn gemaakt. 

Wat de gevolgde procedure betreft: wij willen die 

werkwijze vasthouden, ook in de toekomst. Het 

is goed dat burgers en collega-overheden weten, 

dat – als overheden hen gelegenheid bieden hun 

ideeën in te brengen – er ook de intentie leeft om 

die inbreng daadwerkelijk te wegen en af te wegen.

Met betrekking tot de herindeling op de Heuvelrug 

hebben wij sinds de werk- en hoorzittingen en de 

overleggen die daarop gevolgd zijn, van verscheidene 

gemeenten vernomen dat het onderzoeken van zo-

wel de varianten MALD(D) (Maarn, Amerongen, 

Leersum, Doorn en Driebergen-Rijsenburg) en/of 

van de variant WAL (Wijk bij Duurstede, Ameron-

gen, Leersum) en Drie/MaDo (Driebergen-Rijsen-

burg, Maarn, Doorn) op prijs gesteld wordt. Er zijn 

gemeentebesturen expliciet voor MALD(D), anderen 

zijn juist voor WAL. De gemeenten Driebergen en 

Wijk bij Duurstede hebben daarbij een eigen positie: 

het zijn gemeenten, waarvoor de herindeling wat GS 

betreft niet noodzakelijk is. 

In de commissie Bestuur en Middelen (BEM) heb-

ben wij onze positie met betrekking tot het voor-

liggend voorstel vanuit verschillende invalshoeken 

toegelicht. Vandaag kan ik dan ook kort zijn. 

1.   Het is van belang, dat betrokken burgers kun-

nen overzien op basis waarvan hun overheden 

voor de ene variant kiezen of voor de andere. 

Van belang is dan ook dat voor de betrokken 

gemeenschappen inzichtelijk en transparant 

gemaakt gaat worden wat de mogelijke voors en 

tegens van beide varianten zijn.

2.   Het inzichtelijk maken daarvan moet natuur-

lijk gebeuren zonder dat, als gevolg juist van de 

gekozen procedure, de burgers met de voorkeur 

voor de ene variant meer kansen krijgen dan 

degenen die de andere variant voorstaan; gelijk-

waardig dus.

3.   Ons is ambtelijk meegedeeld, dat binnen de 

Arhi-procedure (Algemene regels herindeling) 

een en ander mogelijk is. Het gelijkwaardig on-

derzoeken blokkeert dus niet het ingaan van de 

Arhi-procedure.
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4.   Voor alle duidelijkheid ten aanzien van de door-

looptijd van de Arhi-procedure: voor het onder-

zoek behoeven geen externe bureaus te worden 

ingeschakeld; dat vertraagt onnodig. De kennis 

binnen de provincie en binnen de gemeenten en 

het reeds beschikbare onderzoeksmateriaal zal 

voldoende zijn om de gevraagde inzichtelijkheid 

op korte termijn te leveren.

De gedeputeerde heeft duidelijk gemaakt de Sta-

ten tussentijds van de inventarisatie van de voors 

en tegens op de hoogte te houden en de Staten bij 

hun definitieve besluitvorming van die informatie 

te voorzien. Die informatie is nodig om hun ver-

antwoordelijkheid in dezen te kunnen dragen. Ook 

onze fractie staat een dergelijke aanpak voor. Op de 

wijze waarop de lokale gemeenschappen in het ver-

volgtraject hun inbreng krijgen, komen wij te zijner 

tijd terug; onze lijn is u bekend. 

Graag horen wij van de gedeputeerde of het col-

lege dezelfde aanpak, als zojuist door mij verwoord, 

voor de nu aan de orde zijn Arhi-procedure voor 

ogen heeft. Mogelijk is een motie het instrument 

om daarover duidelijkheid te krijgen, maar mogelijk 

is een motie overbodig, omdat de duidelijkheid er 

al is. Mijn college Bijkerk zal hierop nader ingaan. 

Wij wachten het antwoord van het college in eerste 

termijn af. 

Mevrouw VAN BRUGGEN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De belangrijkste reden om tot herinrich-

ting van de Heuvelruggemeenten over te gaan is een 

gebrek aan bestuurskracht nu en in de toekomst. De 

keuze voor een bepaalde herindelingsvariant wordt 

vooral bepaald door een optimaal draagvlak. De 

fractie van de PvdA is van mening dat er over het 

algemeen sprake is van een gedegen afweging van de 

verschillende belangen door de diverse bestuurslagen. 

Op een aantal onderdelen zijn zeker opmerkingen te 

maken, maar over het algemeen zijn wij positief. Wij 

hebben goed geluisterd naar de argumenten die door 

de verschillende partijen zijn aangedragen en hebben 

het schriftelijk materiaal en het materiaal van diverse 

websites van onder andere de gemeenten in onze 

overwegingen meegenomen. 

Wij zagen twee vragen waarop wij een antwoord 

moesten geven: 

-     gemeentelijke herindeling of vérgaande samen-

werking?; 

-     welke gemeenten dienen samen te werken om 

onderdeel uit te maken van de herindeling?

De vijf betrokken gemeenten, Maarn, Amerongen, 

Leersum, Doorn en Driebergen, zijn het erover eens 

dat er iets moet gebeuren. Zij zijn inmiddels alle vijf 

voor herindeling; ook Leersum is voor en wij heb-

ben veel waardering voor deze stap van Leersum. 

Alleen over de wijze waarop de herindeling moet 

plaatsvinden – wie met wie – zijn de meningen niet 

unaniem. De keuze voor de herindelingsvariant is 

voor de PvdA het draagvlak onder de bevolking, 

zoals verwoord in het standpunt van de gemeentera-

den; een zeer belangrijk gegeven. 

Wij vinden dat het draagvlak onder de gemeen-

teraden als gekozen vertegenwoordigers van de 

bevolking zo groot mogelijk dient te zijn, waarbij 

wij uiteraard graag hadden gezien dat alle gemeen-

teraden dezelfde voorkeur hadden gehad. Helaas is 

dat niet het geval en bij een aantal gemeenteraden 

hebben wij duidelijk een worsteling gezien, vooral in 

Driebergen en in Amerongen. Wij hebben de versla-

gen gelezen van de raadsvergaderingen waarin tot 

besluitvorming is gekomen. Bij sommige gemeen-

ten riep het nauwelijks discussie op, terwijl het bij 

andere gemeenten tot verhitte discussies leidde. Dit 

bleek ook uit bezoeken die wij aan het gebied heb-

ben gebracht. 

Het bezoek aan de gemeenten en de hoorzitting wa-

ren zeer verhelderend. Het maakte het voor ons mo-

gelijk te toetsen hoe standpunten tot stand gekomen 

zijn en in hoeverre bepaalde standpunten vastlagen 

of nog aan discussie onderhevig waren. Ook was het 

voor ons mogelijk te bezien of er nog andere opties 

waren dan de door GS voorgestelde opties. De PvdA 

heeft expliciet gekeken naar second-bestopties bij de 

verschillende gemeenten. 

Wij zien deze herindeling als een herindeling van 

onderop en niet als een herindeling van bovenaf 

opgelegd. De rol van de provincie hierin is vooral 

een faciliterende en een richtinggevende rol. Al 

jaren wordt er geprobeerd meer samen te werken, 

ondermeer gestimuleerd door het Heuvelrugberaad. 

Tijdens ons bezoek aan die vijf gemeenten was één 

ding zeer duidelijk: elke gemeente wil dat er iets 

gebeurt en dat er meer wordt samengewerkt. Alleen 

de wijze waarop en de partners waarmee, zijn pun-

ten van discussie. 

Iedereen vond het een goed idee de komende tijd 

aan een kaderstellend document te werken, zoals 
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onder andere is voorgesteld door Driebergen. Dit 

vinden wij een zeer goede zaak. Wij willen de ge-

meenteraden van de betrokken gemeenten dan ook 

oproepen daaraan serieus mee te werken en de be-

langen van de burgers van de eigen gemeente daarin 

goed te dienen. Vooral het handhaven van voorzie-

ningen voor de burgers is daarbij van groot belang, 

zoals reeds in moties van diverse gemeenteraden is 

vermeld. Bij een goede herindeling hoeft er voor 

de burgers niet zo veel te veranderen, maar daarin 

hebben de huidige gemeenteraden een eerste ver-

antwoordelijkheid. Er zijn voorbeelden, ook in onze 

provincie, van herindelingen die bepaald niet vlek-

keloos verlopen zijn. Laten wij daarvan leren; maak 

goede afspraken, waaraan eenieder zich gebonden 

voelt. Met de huidige wijze van herindeling ligt het 

succes ervan immers in eerste instantie in handen 

van de huidige gemeentebesturen: zij leggen het 

fundament van de nieuwe gemeente. 

De fractie van de PvdA is van mening dat MALDD 

de beste optie is en dat daarvoor het grootste draag-

vlak aanwezig is. Vier van de vijf betrokken gemeen-

ten zijn voor, alleen Leersum is tegen. Voor andere 

opties is geen meerderheid. Voor optie Drie/MaDo/

WAL is dat wat drie gemeenten betreft in elk geval 

niet de optie waarvoor men in eerste instantie zou 

kiezen, zoals Amerongen, of men is mordicus tegen, 

zoals Doorn en Maarn. Wij constateren dus dat het 

draagvlak voor deze opties kleiner is dan voor de 

optie MALDD. 

Aan Provinciale Staten wordt vandaag gevraagd een 

besluit te nemen en niet om met nog meer varian-

ten aan te komen. Dat werkt alleen vertragend en 

dat wil niemand. De gemeenteraden van de betrok-

ken gemeenten krijgen de komende zes maanden de 

gelegenheid te komen tot een kaderstellend docu-

ment. 

Als je voor de zuiverheid uitgaat van de vier ge-

meenten die samen moesten gaan, omdat geconsta-

teerd was dat zij nu of op termijn afzonderlijk niet 

voldoende bestuurskracht zouden hebben, dan is 

formeel de opvatting dat drie van de vier gemeen-

ten op dit moment tegen een onderzoek van Drie/

MaDo en WAL zijn. Alleen Leersum is voor. 

De gemeenteraad van Amerongen heeft in no-

vember 2003 een motie aanvaard, waarin expliciet 

MALD(D) als eerste optie staat. De motie van 

Amerongen luidt als volgt: “grondig door GS wordt 

onderzocht of deelname van Wijk bij Duurstede 

haalbaar is”. Er wordt nadrukkelijk niet gesproken 

van een WAL-optie. Wijk bij Duurstede kan evenals 

Driebergen aanhaken of op een andere wijze bin-

nen de Heuvelrug samenwerken. Er is duidelijk niet 

gesproken van de WAL-optie.

In een andere motie die in dezelfde vergadering is 

aanvaard, staat: “dat bij het op gang brengen van 

een eventuele Arhi-procedure voor de Heuvelrug-

gemeenten nog te handelen nieuwe samenwerkings-

overeenkomsten met andere dan de MALD(D)-

gemeenten qua opzet en inhoud niet frustrerend 

mogen werken op het samenvoegen van de gemeen-

telijke organisaties van de MALD(D)-gemeenten”. 

Wat betreft de door Driebergen gestelde voorwaar-

den in hun brief en motie steunen wij dus niet het 

standpunt van de gedeputeerde op dit punt. Het 

is wellicht nuttig dat de gedeputeerde hier voor de 

volledigheid nogmaals zijn opvattingen daaromtrent 

uitspreekt. 

De positie van Leersum: wel of niet mee in de her-

indeling? De PvdA is in principe tegen gedwongen 

herindeling, tenzij er zwaarwichtige redenen voor 

zijn. Het lijkt ons echter niet wenselijk Leersum 

buiten de herindeling te houden. Wij hopen dat 

Leersum, zij het in het begin met frisse tegenzin, 

toch loyaal wil meewerken aan het vormgeven van 

een kaderstellend document. Wij hebben begrepen 

van de andere gemeenten dat zij de inbreng en het 

meedoen van Leersum van belang vinden. Wij ho-

pen dan ook dat bij het opstellen van een kaderstel-

lend document men wederzijds water bij de wijn 

wil doen, om tot een zo optimaal mogelijk resultaat 

voor iedereen te komen. 

Provinciale Staten nemen nu het besluit tot het star-

ten van de Arhi-procedure. Als wij goed gerekend 

hebben is er omstreeks oktober een heroverwegings-

moment en dan zullen wij als Provinciale Staten en 

als fractie een oordeel vellen over het proces tot nu 

toe. Wij hopen dat de contacten met de volksverte-

genwoordigers en anderen dan weer tot vruchtbare 

discussies leiden. Wij stellen voor zonder uitstel te 

beginnen met de start van de herindelingsprocedure 

en daarbij buurgemeenten te betrekken. 

De heer DITEWIG (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Dit voorstel om te besluiten tot bestuurlijke 
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herinrichting op de Utrechtse Heuvelrug middels 

de Arhi-procedure is de uitkomst van een lang de-

bat, gevoerd door de betrokken gemeenten vanaf 

de jaren negentig, over gemeenschappelijke, sociale, 

economische en infrastructurele knelpunten. Eerst 

vanuit Maarn en Doorn, aansluitend ook vanuit 

Amerongen en Leersum, werd geconstateerd dat de 

aanpak en de gewenste oplossing van die knelpunten 

de individuele gemeentelijke schaal te boven gingen. 

Een integrale benadering bleek de beste gebiedsge-

richte oplossingen te bieden, door de gebiedssamen-

hang in de cultuurhistorische identiteit van de Heu-

velrug als uitgangspunt te nemen. De thematische 

analyse ten aanzien van de sociale infrastructuur in 

de voorzieningen, de ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen, de verkeersmobiliteit, recreatie en 

toerisme en de daaruit geformuleerde strategische 

doelen, leidde onherroepelijk tot de vraag of de 

daartoe vereiste bestuurskracht van de betrokken 

gemeenten met hun schaalgrootte voldoende zou 

zijn om de individuele gemeentelijke zelfstandig-

heid te kunnen handhaven. Maarn en Doorn kozen 

voor een gemeentelijk fusieproces van onderop, 

waar Amerongen zich tot slot ook bij voegde. Leer-

sum wilde een niet-vrijblijvende samenwerking, 

vooralsnog uitmondend in een federatiegemeente. 

De Heuvelruggemeenten waren bereid de bestuurs-

kracht te verbeteren om de vereiste bestuurskwaliteit 

te kunnen leveren. De startnotitie “Naar een nieuw 

bestuurlijk perspectief” was daarvan de uitkomst 

en is in de raden aangenomen. Ook de raad van 

Driebergen heeft dit voorstel aangenomen en is gaan 

deelnemen in het gezamenlijk overleg; het Heuvel-

rugberaad. 

Vanaf eind 2002 hebben wij als Staten ermee inge-

stemd dat de provincie de regie zal nemen in het 

overleg met de MALDD-gemeenten, om de kwali-

teitsslag te maken voor een krachtig lokaal bestuur 

op de Heuvelrug. Dit ondersteunen wij ten zeerste. 

Het Heuvelrugberaad en GS hebben naar aanleiding 

daarvan een plan van aanpak “Bestuurlijke indeling 

Heuvelruggemeenten” opgesteld, dat door de vijf be-

trokken gemeenten is aangenomen. Dit resulteerde 

in het voorstel van GS “Naar een bestuurskrachtige 

Heuvelrug” van juli 2003. Vanuit het nieuwe toet-

singskader van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) - te weten: 

draagvlak, bestuurskracht, duurzaamheid, interne 

samenhang van de nieuw te vormen gemeente, regi-

onale samenhang en evenwicht, planologische ruim-

te – heeft het college van GS zijn zorgen uitgespro-

ken over de bestuurskracht in de MALD-gemeenten. 

Wij delen die zorg. 

Voorts is het college van GS van mening dat de 

realisering van de strategische doelen uit het SGP 

(Strategisch Gebiedsperspectief) en de zekerheid 

aangaande een blijvende goede dienstverlening aan 

de burgers, blijvend onder druk staan. Het college 

concludeert daarom in zijn voorstel van juli 2003, 

gelet op die situatie en het verzoek om verbetering 

van de bestuurskracht door de gemeenten zelf, de 

verzamelde informatie, Maarn, Amerongen, Leer-

sum en Doorn samen te voegen tot één gemeente 

en Driebergen zelf te laten beslissen. De raden van 

Maarn, Amerongen en Doorn hebben zich voor deze 

herindeling uitgesproken. Leersum koos voor een 

niet-vrijblijvende samenwerking met Amerongen, 

eventueel uit te breiden naar Wijk bij Duurstede. 

In twee raadsvergaderingen heeft Driebergen zich 

uitgesproken voor deelname aan de MALDD-ge-

meenten. Duidelijker kan het niet. Vier van de vijf 

betrokken gemeenteraden – Maarn, Amerongen, 

Doorn en Driebergen, het voor de Staten te toet-

sen draagvlak – hebben zich dus voor de nieuw te 

vormen Heuvelruggemeenten in deze samenstelling 

uitgesproken. 

Bij het college van Leersum, gehoord hebbende tij-

dens de inspraak en gelezen de open brief, blijkt dat 

voor Leersum herindeling bespreekbaar is. Dit be-

spreekbaar maken vinden wij van wezenlijk belang 

bij onze afweging in het proces van onderop. 

Wij delen het antwoord van het college van GS aan-

gaande de twee door Driebergen gestelde condities, 

zoals verwoord in de samenvatting in de toelichting 

op dit voorstel. Wij verzoeken het college hierin 

uiterste zorgvuldigheid te betrachten in het open 

overleg van de Arhi-procedure. 

Het lijdt geen twijfel dat een herindelingsvoorstel 

gepaard gaat met individuele en collectieve emoties. 

Het gaat gepaard met afwegingen en worstelingen 

ten aanzien van proces en uitkomst. Dat geldt ook 

voor ons, als fractie. Alle betrokkenen dienen daar-

om met begrip en respect met elkaar om te gaan en 

om te blijven gaan. Immers, bestuurlijke processen 

zijn menselijke processen, van en voor burgers. 

Gelet op genoemde feiten, ontwikkelingen en de 
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opgave om de gebiedskwaliteit voor de Heuvelrug 

te kunnen waarborgen en te kunnen versterken, de 

grote waarde die wij hechten aan gebiedssamenhang, 

behoort dit gebied onder één krachtig gemeentebe-

stuur te komen, te vormen uit Maarn, Amerongen, 

Leersum, Doorn en Driebergen. Wij stemmen in met 

de te starten Arhi-procedure en het daarbij behorende 

open overleg. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! In 

commissieverband hebben wij een tweetal keren uit-

gebreid gesproken over dit onderwerp. Dat betekent 

dat wij ons nu in de Statenvergadering tot de echte 

hoofdlijnen kunnen beperken. Op veel onderdelen 

hebben wij ook heel heldere antwoorden gekregen, 

hetzij van de gedeputeerde, hetzij van de gemeenten 

en soms ook van burgers. 

Voor GL, dat geldt ook voor andere partijen, is ge-

meentelijke herindeling geen gemakkelijk onderwerp. 

Wij staan voor een traditie van kleinschaligheid, van 

gemeenten-dicht-bij-de-burger en wij staan ook 

voor het beklemtonen van het belang van de lokale 

gemeenschappen; de leefbaarheid van kleine kernen. 

Bij ons leeft heel sterk de vrees – de ervaring heeft 

ons ook wel wijzer gemaakt – dat schaalvergroting 

ook iets kan zijn dat alleen leeft bij bestuurders en bij 

beleidsambtenaren. Ik heb in een commissievergade-

ring al eens gesproken over mijn grote vrees voor een 

prachtig nieuw gemeentehuis, ergens midden op de 

Heuvelrug, helemaal gevuld met doctorandussen. Ik 

ben er zelf ook een, dus ik weet waarover ik spreek. 

De VOORZITTER: U doet alsof het openbaar bestuur 

geen juristen nodig heeft. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

voeg er de categorie “meesters” aan toe. Dat maakt het 

beeld niet vrolijker. (Hilariteit.)

Tegelijkertijd is het volkomen helder dat op de Heuvel-

rug een reëel probleem bestaat; een probleem op het 

vlak van bestuurskracht. Wij onderschrijven de grote 

lijnen van de analyses die terzake zijn gemaakt. Het is 

ook volkomen helder dat er een verlammende situatie 

is op de Heuvelrug van eindeloos palaveren over de 

bestuurlijke herindeling, zonder dat het tot besluiten 

komt. Daarom is ook GL voor het starten van een her-

indelingsprocedure; voor het ingaan van fase 1, de fase 

van het open overleg. Dat willen wij doen op basis van 

een aantal heldere uitgangspunten en doelstellingen. 

De hoofdlijn bestaat voor ons uit de drieslag: zorg-

vuldigheid, transparantie en optimaal resultaat. 

Zorgvuldigheid betekent dat het terecht was dat deze 

Staten zes weken meer tijd hebben genomen om tot 

deze discussie te komen en deze discussie niet even 

snel in december erdoor te jassen. Zorgvuldigheid 

staat ook voor het feit dat je alle relevante feiten en 

opties onder ogen moet zien en in beeld moet bren-

gen. 

Transparantie staat voor het feit dat er een afweging 

moet worden gemaakt, die voor burgers, voor ge-

meenten, maar ook voor ons op provinciaal niveau 

helder is en verifieerbaar, dat niets onder het tapijt 

verdwijnt, dat opties die eveneens reëel zijn niet op 

voorhand worden afgevoerd. 

Die transparantie en die zorgvuldigheid leiden vol-

gens ons tot een optimaal resultaat. Zo’n procedure 

bevordert het politiek en maatschappelijk draag-

vlak. Zo’n procedure bevordert de kwaliteit van de 

oplossing. Uiteindelijk gaat het om een blijvende 

meerwaarde voor de burgers van de Heuvelrug. Dat 

is waarvoor deze hele ingewikkelde en technische 

discussie uiteindelijk moet worden gevoerd. 

Essentieel in het verband van de drieslag zorgvul-

digheid, transparantie en een goed resultaat, is wat 

ons betreft dat naast de optie MALDD ook de optie 

DrieMaDo/WAL serieus wordt bekeken. Het is een 

optie die leeft bij een groot deel van de Staten, maar 

wat veel belangrijker is, het is een wens vanuit het 

gebied zelf, die serieus moet worden bekeken. In 

Leersum, recentelijk in Driebergen met een motie, 

en in Amerongen, waar de meeste besluiten met zes 

tegen vijf vallen, is volgens mij ook steun voor het 

serieus bekijken van deze gedachte. 

Beide opties dienen bekeken te worden. Dat kan 

zonder tijdverlies. Dat kan keurig binnen de wettelij-

ke procedure. Het gaat ons erom dat er een open en 

faire procedure wordt gevolgd. Wij vinden het van 

groot belang dat het college en de gedeputeerde hier 

klare wijn schenken. Daarom wil ik een motie indie-

nen, zoals de heer Ruijs al aankondigde, aangaande 

de alternatieve optie. Men kan mij vragen waarom 

ik de motie niet in tweede termijn indien, maar 

het luistert wat ons betreft dermate nauw, ook het 

antwoord van het college, dat wij elkaar niet graag 

willen misverstaan. Het antwoord van het college is 

voor ons, zoals dat ook voor andere fracties geldt, 

ook weer van groot belang voor het bepalen van het 

eindoordeel over dit voorstel.
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Motie 1 (GL, CDA, ChristenUnie, SGP)

Provinciale Staten van Utrecht, in openbare vergade-

ring bijeen op 19 januari 2004;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 

november 2003;

gelet op het besprokene in de vergaderingen van de 

Statencommissie Bestuur & Middelen van 24 no-

vember 2003 en 5 januari 2004;

overwegende:

-    dat Gedeputeerde Staten zich voor wat betreft 

de bestuurlijke inrichting van de Heuvelrug 

voornamelijk laten leiden door de uitkomsten 

van het Strategisch Gebiedsperspectief, waarin 

de MALDD-gemeenten (Maarn, Amerongen, 

Leersum, Doorn, Driebergen-Rijsenburg) parti-

cipeerden;

-    dat de uitkomst van dit gebiedsperspectief voor 

Gedeputeerde Staten aanleiding is geweest aan 

Provinciale Staten voor te stellen te besluiten 

het open overleg ingevolge de wet Algemene Re-

gels Herindeling (Arhi) te starten en daarvoor 

naast de MALDD-gemeenten ook de gemeen-

ten Rhenen, Wijk bij Duurstede, Woudenberg 

en Renswoude uit te nodigen;

-    dat er, op basis van de bij de bespreking van 

het voorstel van Gedeputeerde Staten in de 

vergaderingen van de Statencommissie Bestuur 

& Middelen van 24 november 2003 en 5 ja-

nuari 2004 gewisselde argumenten, voldoende 

en reële termen aanwezig zijn om naast een 

combinatie van de MALDD-gemeenten ook de 

alternatieve combinaties DrieMaDo (Drieber-

gen-Rijsenburg, Maarn, Doorn) en WAL (Wijk 

bij Duurstede, Amerongen, Leersum) zorgvul-

dig te onderzoeken en de beide opties tegen 

elkaar af te wegen;

-    dat zo’n onderzoek en afweging recht doen aan 

het karakter van het open overleg en passen bij 

het streven via een zorgvuldige en transparante 

procedure tot een optimaal en breed gedragen 

resultaat te komen;

spreken vanuit hun kaderstellende rol uit:

-     dat in het te starten open overleg ingevolge de wet 

Arhi, waarvoor buiten de MALDD-gemeenten 

ook de gemeenten Rhenen, Wijk bij Duurstede, 

Woudenberg en Renswoude worden uitgeno-

digd, naast de optie van fusie van de gemeenten 

Maarn, Amerongen, Leersum, Doorn en Drieber-

gen-Rijsenburg (MALDD) tevens de mogelijkheid 

van fusie van de gemeenten Driebergen-Rijsen-

burg, Maarn en Doorn (DrieMaDo) enerzijds 

en Wijk bij Duurstede, Amerongen en Leersum 

(WAL) anderzijds als gelijkwaardige optie dient 

te worden onderzocht;

-     dat dit onderzoek moet leiden tot een voor ge-

meenten en burgers transparante afweging, mede 

aan de hand van toetsing van beide opties aan de 

beoordelingscriteria zoals deze zijn opgenomen in 

de brief van de minister van BZK van 18 decem-

ber 2002 aan de voorzitter van de Tweede Kamer;

-     dat de Staten over elke fase van het proces tijdig 

dienen te worden geïnformeerd in het kader van 

de verdere besluitvorming als bedoeld in de wet 

Arhi,

en gaan over tot de orde van de dag. 

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-

kend en maakt derhalve onderdeel uit van de beraad-

slagingen. De motie zal worden vermenigvuldigd en 

rondgedeeld.

 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzit-

ter! Ik wil de heer Bijkerk graag vragen of het wel 

verstandig is de motie in te dienen. Niet alleen wordt 

er een mooie, nieuwe gewoonte met voeten getreden  

geen moties in de eerste termijn; eerst luisteren wat 

het dagelijks bestuur in onze provincie erover te zeg-

gen heeft als men met een bepaalde gedachte komt, er 

is ook iets anders. Als de heer Bijkerk een motie in-

dient en hij weet dat hij de kans loopt dat die motie 

verworpen wordt, betekent dat iets voor de inhoud 

van de gedachte die hij daar heeft neergelegd. Vindt 

hij dat niet een lastige aangelegenheid? Realiseert hij 

zich dat helemaal? De heer Bijkerk kan de motie nog 

intrekken.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

ben erg blij met de oprechte zorg van collega Leve-

ring. Die motie is echter heel bewust ingediend en 

samen met de andere indieners besef ik dat het in de 

Staten zogezegd fifty-fifty ligt. Wij hebben de motie 

in eerste termijn ingediend, omdat het erg nauw 

luistert en wij graag van de gedeputeerde op dit punt 

een volkomen helder antwoord willen horen. Als er 
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inderdaad een volkomen helder antwoord komt, kun-

nen wij ons nader beraden op dat antwoord. Dat lijkt 

mij in het belang van de zuiverheid van de discussie 

een groot goed. Ik ben het met de heer Levering eens 

dat een motie normaal gesproken in tweede termijn 

wordt ingediend, maar politieke spelregels zijn er om 

zodanig toe te passen dat je komt tot een optimaal 

resultaat. 

De heer LEVERING (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij zullen zien.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Namens mijn fractie heb ik in algemene zin gezegd, 

als het gaat om die nieuwe gemeente, dat wij twijfels 

hebben bij de samenhang van wat MALDD wordt 

genoemd. Tegelijkertijd wil ik beklemtonen, ook in het 

verlengde van de motie die ik zojuist heb ingediend, 

dat wij tevens met betrekking tot MALDD voor een 

open discussie staan en bereid zijn ons op basis van 

argumenten te laten overtuigen. Als GL zullen wij een 

aantal heel heldere criteria hanteren als het college 

in het najaar terugkomt met zijn uiteindelijke eerste 

herindelingsvoorstel. 

Hoe is het proces verlopen? Hoe zit het met het politiek 

en maatschappelijk draagvlak? Hoe zit het met de kwa-

liteit van de lokale democratie in de nieuwe gemeente of 

nieuwe gemeenten? Hoe zit het met het leefklimaat, de 

voorzieningen en de sociale cohesie van kernen? Wij wil-

len geen losse einden als het gaat om Elst of de positie 

van Overberg, ook waar het gaat om het stationsgebied. 

Driebergen en de relatie Driebergen-stationsgebied/BRU. 

Wij willen voor alles aan de burgers kunnen uitleggen 

dat die burgers aantoonbare meerwaarde hebben bij 

datgene wat wij hier allen zitten te doen. 

Wij verwachten bij dit alles een heel actieve rol van 

de provincie, in het bijzonder van het college van 

GS dat hier de eerste taak heeft. Wij zijn het wat dat 

betreft eens met datgene wat de gedeputeerde tot nu 

toe over deze onderwerpen heeft gezegd. 

Driebergen: wij zijn het eens met het college dat 

het stationsgebied Driebergen hoort bij de nieuw te 

vormen gemeente c.q. gemeenten. Het stationsge-

bied is voor ons de poort naar de Heuvelrug en niet 

de uitloper van het grootschalige stadsgewest. Dat is 

de ratio achter die afweging. 

Wij zijn het ook eens met het college als het gaat 

om het antwoord aangaande de wensen van de 

Driebergse raad. Wij moeten gewoon de wettelijke 

procedure volgen. Wij zullen de argumenten van 

Driebergen, evenals de argumenten van andere ge-

meenten, zwaar laten wegen. Driebergen heeft een 

wat andere positie, in die zin dat Drieberen de optie 

heeft zelfstandig door te gaan, waar andere gemeen-

ten die optie niet hebben. Er is wat ons betreft ech-

ter geen status aparte voor Driebergen en niet een 

soort veredeld vetorecht. Ook daarover dienen wij 

helder te zijn.

Ik ben zeer benieuwd naar het antwoord van het 

college c.q. de gedeputeerde op de mogelijkheid van 

het open en fair bezien van de alternatieve mogelijk-

heid van herindeling in dit gebied. 

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! In de commissie heb ik al opgemerkt dat het 

bij herindeling meestal om emoties gaat; die spelen 

daarbij een grote rol. Dat is ook begrijpelijk, om-

dat iedereen graag zijn of haar eigen gemeente wil 

behouden. Men is vooral bang de eigen identiteit te 

verliezen. Die vrees is volgens mij niet altijd terecht. 

Ik woon zelf in een heringedeeld dorp en als er een 

ding behouden wordt, zo niet versterkt wordt na een 

herindeling, dan is het wel de eigen identiteit. Daar-

over hoeft men zich in eerste instantie zeker geen 

zorgen te maken. 

Wel zorgelijk is het feit dat vier van de vijf gemeen-

ten op de Heuvelrug een bestuurlijk probleem heb-

ben, en dat moet opgelost worden. In mei 1992 is er 

door de gezamenlijke D66-afdelingen en –fracties op 

de Heuvelrug al een visie neergelegd over de be-

stuurlijke samenwerking in het Heuvelrug-Kromme-

Rijngebied. Men opteerde toen al voor MALDD. In 

de vorige Statenperiode heeft de fractie van D66 

herhaalde malen aan het college van GS gevraagd 

actie in dezen te ondernemen. Al met al heeft het 

jaren geduurd voordat er een voorstel van het col-

lege van GS kwam. Nu wordt het tijd de knoop door 

te hakken. 

Vier van de vijf gemeenteraden hebben inmiddels 

zelf duidelijk gemaakt dat zij voor MALDD willen 

gaan. Leersum wilde in eerste instantie zelfstandig 

blijven, maar als er een herindeling moet komen, 

dan kiest men voor WAL/DrieMaDo. Maarn en 

Doorn zien die optie echter helemaal niet zitten en 
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zo zijn de afgelopen jaren alle mogelijkheden onder-

zocht, maar er is geen oplossing gevonden waarin 

iedereen zich kan vinden. Het is niet tot een goede, 

vrijwillige samenwerking gekomen. Wij hebben 

daarom geen behoefte aan het opnieuw onderzoeken 

van deze al eerder onderzochte mogelijkheden. Het 

is wat ons betreft geen goed signaal als de Staten na 

jaren van studie en overleg wederom andere opties 

openhouden. 

Inhoudelijk vinden wij MALDD de beste optie. De 

genoemde gemeenten hebben veel zaken gemeen-

schappelijk en kampen met problemen die het best 

in samenhang opgelost kunnen worden. 

In het Heuvelruggebied zijn tal van zaken die om 

een integrale benadering vragen. Voor de hand 

liggende voorbeelden zijn: het Nationaal Park de 

Utrechtse Heuvelrug, de Stichtse Lustwarande, de 

stiltegebieden, de Reconstructiewet, bedrijventerrei-

nen, de provinciale weg N225, de A12, het openbaar 

vervoer, in het bijzonder de bus- en spoorverbin-

dingen met inbegrip van de stations Driebergen 

en Maarn. De vereiste integrale benadering kun je 

moeilijk verwachten van kleine, weinig bestuurs-

krachtige gemeenten, die in tal van opzichten ook 

nog eens in onderlinge wedijver leven. Een grote 

gemeente heeft meer bestuurskracht en meer zeg-

genschap en heeft haar burgers meer te bieden. Als 

gesprekspartner in het maatschappelijk krachtenveld 

staat een grote gemeente veel sterker dan de kleinere 

dorpskernen. Zo’n gemeente kan bijvoorbeeld ade-

quater optreden ten aanzien van ontwikkelingen in 

de zorgsector binnen de Heuvelrug. Denk bijvoor-

beeld aan de sluiting van de polikliniek in Doorn en 

de locatiekeuze voor huisartsenposten. 

Het trekken van een scheidslijn tussen Doorn en 

Maarn enerzijds en Leersum en Amerongen anderzijds, 

door te kiezen voor WAL/DrieMaDo, zal volgens ons 

historisch gezien een bestuurlijke blunder blijken te 

zijn. Het dient het behoud van de Heuvelrug niet. 

De gemeenteraad van Driebergen heeft twee verzoe-

ken aan de Staten gedaan, waarmee wij wel kunnen 

instemmen. De argumentatie van Driebergen, als in 

gesprekken blijkt dat het toch geen goed geheel is en zij 

zich eventueel willen terugtrekken, zou wat ons betreft 

kunnen. Dat het grondgebied met daarin het station 

ongedeeld blijft, is een punt waarmee wij volledig in-

stemmen. Wijk bij Duurstede zou bij de gesprekken 

betrokken worden, zo staat in het besluit. Wij vinden: 

praten kan altijd. Het lijkt onze fractie overigens raad-

zaam ook de optie van de zogenaamde Kromme-

Rijngemeenten te overwegen, bestaande uit Wijk bij 

Duurstede, Odijk, Werkhoven, eventueel Bunnik en, 

wie weet, ook Houten. Deze gemeente zou het mooie 

Kromme-Rijngebied in stand moeten houden en de 

verkeersproblemen die deze gemeenten in dit gebied 

hebben, gezamenlijk moeten oplossen, zoals de Heu-

velruggemeente dat voor de Heuvelrug moet doen. 

Over zaken als financiële consequenties, stationsge-

bied Driebergen, het BRU, enzovoort, spreken wij 

vandaag niet. Waar komt het gemeentehuis, moet 

er wel of geen loket in de gemeenten, wie wordt de 

burgemeester: dat zijn vragen waarover wij het als 

provincie niet hebben. Die laten wij over aan de 

gemeenten zelf.

In het kader van de op te starten Arhi-procedure is 

ons advies dan ook de MALDD-optie verder uit te 

werken. Aan de ingediende motie hebben wij geen 

behoefte. Ik heb het al gezegd: Wijk bij Duurstede 

en ook andere gemeenten zullen bij de gesprekken 

betrokken worden. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Er 

wordt zo gemakkelijk gesproken over een bestuurlijke 

blunder als er een grens zou komen te liggen tussen 

Doorn enerzijds en Leersum anderzijds. Die woorden 

hoor ik van D66 op dit punt overigens voor het eerst. 

Wij gaan echter een open overleg in via de wettelijke 

procedure. Dat betekent toch, als er vanuit het gebied 

aangedrongen zou worden op een alternatief en er zelfs 

steun voor zou zijn, dat D66 dat serieus mee wil wegen?

Mevrouw VAN KEULEN: (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! De ingediende motie gaat echter veel verder. 

In het besluit staat dat met de omliggende gemeen-

ten gesproken gaat worden. Laten wij dat dan ook 

doen. Ons eerste uitgangspunt blijft echter MALDD. 

De heer Bijkerk wil er wel andere gemeenten bij 

sleuren – de WAL –, waar Amerongen helemaal niet 

op zit te wachten. Maarn en Doorn hebben heel 

duidelijk gezegd daartegen te zijn. Ik begrijp dan 

ook niet waarom de heer Bijkerk spreekt over een 

draagvlak en dat dit van onderaf komt.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

ben een beetje de manier aan het aftasten waarop 
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wij omgaan met procedures. Als bij voorbaat al wordt 

gezegd: zo is het en niet anders en de rest is een be-

stuurlijke blunder, dan kunnen mensen zich veel 

moeite besparen. Als mevrouw Van Keulen echter zegt 

dat zij bereid is te luisteren naar argumenten uit het 

gebied zelf, dan gaan wij een open procedure in en 

een zinvol overleg. Dat geldt ook voor D66. 

Mevrouw VAN BRUGGEN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! De heer Bijkerk ontkracht met zijn woor-

den over een open overleg zijn eigen motie. Juist het 

stellen van randvoorwaarden en opties die opgelegd 

worden door Provinciale Staten, waarbij wij in het 

gebied geconstateerd hebben dat er geen behoefte aan 

is, leggen een hypotheek op het overleg. Juist wij wil-

len een open overleg en daarvoor is alle mogelijkheid 

binnen het door het college gestelde kader. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Wij 

naderen nu het stadium van semantiek: wat is open 

overleg? Als ik mevrouw Van Bruggen hoor dan heeft 

zij een bepaald idee van een open overleg, en dat is het 

dan. Dat noem ik gesloten overleg. Ik constateer dat 

Leersum een alternatieve optie heeft ingebracht. Drie-

bergen heeft nota bene vorige week bij motie dat nog 

eens als tweede mogelijkheid vastgelegd. Wij weten 

allen dat bijvoorbeeld de zaak in Amerongen betref-

fende de achtergronden wat genuanceerd ligt. Wat dat 

betreft is het zinvol dat de Staten aangeven dat zij se-

rieus naar die gemeenten willen luisteren en als er een 

optie is dat zij die inderdaad serieus nemen. Mevrouw 

Van Bruggen is echter aan het dichttimmeren ….

Mevrouw VAN BRUGGEN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Integendeel. Wij willen alle opties open-

laten. De heer Bijkerk wil de zaak tot drie opties be-

perken. Wij zeggen dat één optie als startoptie moet 

worden genomen en dat in overleg gegaan moet wor-

den met omliggende gemeenten en dat bekeken moet 

worden wat daar uitkomt. De startoptie wordt op dit 

moment – let wel: op dit moment – gedeeld door het 

merendeel van de inwoners. Wij moeten niet bevoog-

dend doen tegenover de gemeenteraden in het gebied. 

Laat die gemeenteraden zelf met een goed kaderstel-

lend document komen en laten wij daarnaar kijken. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Het 

is inderdaad heel merkwaardig als mij gezegd wordt 

dat ik bevoogdend werk. Ik probeer juist te luisteren 

naar datgene wat uit het gebied komt en mevrouw 

Van Bruggen is op een heel technocratische wijze 

bezig een bepaalde richting uit te duwen. Zij zegt dat 

zij een open discussie wil, maar de enige reële optie 

die hier op tafel ligt, naast MALDD – die wij helemaal 

niet op voorhand afwijzen – is DrieMaDo/WAL. Die 

probeert zij nu onder het tapijt te vegen.

Mevrouw VAN BRUGGEN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Dat proberen wij juist niet, maar dan 

moet wel de meerderheid voor een bepaalde optie 

zijn; dan moeten niet drie van de vijf gemeentera-

den tegen zijn. Dat is het enige wat wij zeggen.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Daar-

mee zegt mevrouw Van Bruggen het al wat anders dan 

in het begin. Dat wordt interessant. 

Mevrouw VAN BRUGGEN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik zeg niets anders dan wat wij in de 

commissie ….

De heer DITEWIG (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Het is prettig dat de heer Bijkerk het antwoord van 

de gedeputeerde alvast naar voren haalt, maar het 

zou in elk geval zuiver zijn indien wij dat antwoord 

in eerste termijn zouden krijgen.

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

denk dat het heel moeilijk gaat worden. Ik wilde na-

melijk precies hetzelfde zeggen als de heer Ditewig. 

Wij wachten dus de woorden van de gedeputeerde 

af. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Na de langdurige bespiegelingen in de 

commissie BEM denk ik dat wij hierover vanmiddag 

kort kunnen discussiëren. De fractie van de Chris-

tenUnie vindt dat er spijkers met koppen moeten 

worden geslagen. Daarin blijkt duidelijk vanuit de 

gesprekken over het SGP op de Heuvelrug en de 

procedure zoals die tot nu toe door het college is 

gevolgd dat wij hierin verder moeten. 

Wat verder van belang is te signaleren, is dat er op 

de Heuvelrug iets in gang gezet is door deze pro-

cedure. Wij hebben dan ook met erkentenis kennis 

genomen van de standpuntbepaling in Leersum. 

Ook de discussie rondom Wijk bij Duurstede is op 

gang gebracht, onder andere door het feit dat er 
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vanuit Amerongen op aangedrongen is dat Wijk bij 

Duurstede alsnog bij het proces betrokken zou moe-

ten worden. Het komt er nu voor de Staten op aan 

dat wij ons op dit moment niet laten verleiden tot 

het maken van rekensommetjes over voor- of tegen-

standers. Deze conclusie kun je zelfs niet trekken 

als er één variant nog helemaal niet is onderzocht, 

dus dan kun je ook nog niet zeggen hoeveel par-

tijen daarvoor zijn. Juist in het open proces dat wij 

voorstaan met de Arhi-procedure en de facilitering 

als provincie is alle ruimte. Die ruimte is er naar 

ons inzien, als duidelijk is dat Gedeputeerde Staten 

niet alleen de MALDD-optie daarin een kans geeft, 

maar ook de DrieMaDo/Wal, die door sommige 

gemeenten nadrukkelijk is onderschreven en door 

andere als tweede voorkeur is aangegeven. Nadruk-

kelijk moet komen vast te staan of dat niet een 

betere maatvoering is, die beter bij het gebied past. 

Dat laatste moet dan niet tot stand komen volgens 

het oordeel van de Staten; dat de Staten zeggen: dit 

of dat lijkt ons leuker op de kaart. Dat moet komen 

vanuit het draagvlak onder die gemeenten zelf; de 

gemeentebesturen en de bevolking. 

Wij sluiten als fractie op dit moment geen enkele 

voorkeur uit. Dat is onze bijdrage aan het open 

proces. 

Wij hebben er in het verleden en ook in de commis-

sie geen misverstand over laten bestaan dat wij voor-

lopig vinden dat DrieMaDo/WAL wat minder groot-

schalig is en wat dichter bij de burger staat, zodat er 

wat meer kansen zijn voor sociale cohesie. Misschien 

zien wij dat echter verkeerd, dat zal het proces uit-

wijzen en dan zullen wij ook voor de MALDD-optie 

kiezen. Ook de MALD-optie is een mogelijkheid, 

want ook wij erkennen de bijzondere positie van de 

gemeente Driebergen in dit proces. 

Wij zijn erg benieuwd naar het antwoord van de ge-

deputeerde. Wij verwachten niet anders van het col-

lege en van de gedeputeerde dat het proces optimaal 

zal worden gefaciliteerd om het optimale draagvlak 

te bereiken en dat er vandaag geen beslissingen val-

len, zodat zaken worden dichtgetimmerd. 

Wij zijn ook erg benieuwd naar de visie van het 

college op de motie die onze collega van GL heeft 

ingediend. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! De 

SP is niet principieel tegen gemeentelijke herindelingen. 

Echter, wij zijn van mening dat schaalvergroting niet 

automatisch de oplossing biedt voor allerlei problemen. 

Sommige zaken kun je als je groter bent wat makkelijker 

regelen, maar aan de andere kant loop je extra risico’s 

op het gebied van communicatie en afstemming. En 

zeker als je van plan bent maar liefst vier of vijf gemeen-

ten samen te voegen, stelt de SP de volgende vragen:

-    Is de democratische betrokkenheid van de bur-

ger bij het bestuur na herindeling groter dan 

voorheen?

-    Zal er sprake zijn van een verbeterd voorzie-

ningenniveau?

-    Functioneert het gemeentelijk apparaat na de 

fusie beter dan voorheen?

-    Zullen de gemeentelijke lasten niet worden 

verhoogd door de fusie?

Het draagvlak onder de burgers is voor ons een 

voorwaarde. Het liefst zien wij dat draagvlak geme-

ten door middel van referenda. Wij betreuren het 

zeer dat in Maarn, Doorn en Amerongen geen enke-

le poging is gedaan het draagvlak onder de burgers 

te peilen. Ook met de opstelling echter van Drieber-

gen heeft de SP grote moeite; wel een opiniepeiling 

houden en dan de uitslag naast je neerleggen.

Volgens het college van GS is er sprake van draag-

vlak wanneer de meerderheid van de betrokken 

gemeenteraden akkoord is. Dus, het “nee” van Leer-

sum wordt door het college van GS compleet over-

ruled. Wij hebben hiermee grote moeite. Voor alle 

duidelijkheid: zowel de gedeputeerde als minister 

Remkes spreken zeer helder uit: “Eén gemeente kan 

een herindeling niet tegenhouden”.

Daarnaast is hier sprake van een herindelinginitia-

tief van Gedeputeerde Staten. Gemeenten zelf kun-

nen ook zelf het initiatief nemen. 

Wij kunnen dus maar één conclusie trekken: wij 

spreken hier over een, voor Leersum, gedwongen 

herindeling. 

Het moet ons van het hart dat de kwaliteit van de 

door het college van GS aangeleverde stukken, op 

basis waarvan wij als Statenleden onder andere ge-

acht worden tot een besluit te komen, onvoldoende is 

geweest. De stukken zijn te veel in de richting van één 

oplossing geschreven – de door het college van GS 

gewenste oplossing – en andere mogelijkheden zijn 

onvoldoende onderzocht en beschreven. 

Gedeputeerde Staten schrijven dat de beoordeling ten 

aanzien van de bestuurskracht gebaseerd is op de me-
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ningen van gemeentesecretarissen en burgmeesters. 

Nu heeft de SP veel waardering voor gemeentesecre-

tarissen en burgemeesters, maar wij laten een derge-

lijk oordeel liever niet alleen afhangen van de mening 

van niet-gekozen functionarissen. 

De wijze waarop door het college van GS over “in-

terne samenhang” en “regionale samenhang” wordt 

geoordeeld, is voor de SP een mistige brij. 

Veel fracties, inclusief de fractie van de SP, vragen 

zich af waarom er geen onderzoek is gepleegd naar de 

optie DrieMaDo/WAL. Hetzelfde geldt overigens voor 

de samenwerkingsvormen, zoals de bestuurlijke fede-

ratie en het SETA-model (Samen En Toch Apart). 

Laat er geen misverstand over bestaan: de SP onder-

schrijft ten volle de toezichthoudende rol van de 

provincie op de gemeenten. Het feit dat wij tegen 

deze herindeling zijn wil dus niet zeggen dat wij van 

mening zijn dat de provincie, daar waar gemeenten 

steken laten vallen, niet zou mogen ingrijpen. 

Samenvattend. Mijn fractie ziet geen enkele re-

den Leersum te dwingen tot een herindeling tot 

MALD(D). Wij zijn tegen dit voorstel.

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de Voor-

zitter! Wij hebben onze bijdrage gehuld in de flyer 

van het ontwerp-Streekplan. Niet zonder reden. Het 

ontwerp-Streekplan is een voorbeeld van een proce-

dure die zorgvuldig gestart is, waar overlegmomen-

ten zijn geweest, waar procedurele afspraken zijn 

gemaakt die eigenlijk nooit goed zijn vastgelegd. In 

die fase lag een en ander ook nog niet erg helder.

Helaas moeten wij op dit moment spreken van enig 

geruis rondom de verdere voortgang van een heel 

belangrijk moment in de Streekplanperiode, name-

lijk de inspraakperiode. Het is buitengewoon lastig, 

ook voor de insprekers, te moeten constateren dat 

de Staten op dit punt niet met het college van GS 

een eenduidige lijn naar buiten toe kunnen presen-

teren. Om te voorkomen dat wij in dit buitenge-

woon belangrijke proces van herindeling opnieuw 

zo’n fase zouden moeten constateren in de periode 

van de heroverweging, vinden wij het van belang 

op dit moment onze posities helder neer te leggen. 

Vandaar dat ik het in dit ontwerp heb verpakt. 

Het gaat in de komende periode om een ontwik-

keling, waar onze fractie nu niet direct om staat te 

juichen. Schaalvergroting, gelet op de bestuurskracht 

die nodig is, is voor ons een item dat wij moeten 

kunnen meemaken. Dat is de realiteit van vandaag. 

Echter, het gaat om het behoud van de vitale ge-

meenschap en de betrokkenheid van de burger is net 

zo’n belangrijk item. In dat spanningsveld beoor-

delen wij het voorliggende voorstel. Daarbij hebben 

wij tot op heden een proces achter ons liggen, dat 

vergeleken met hetgeen wij in het verleden heb-

ben meegemaakt, een heel duidelijke plus kent. In 

dat opzicht geef ik een compliment aan het college 

dat ons die ruimte geboden heeft en daarop heel 

duidelijk ingestoken is. Dat betekent dat wij, na een 

werkbezoek, een hoorzitting en twee commissies, nu 

staan voor een belangrijk strategisch beslismoment. 

Het zou erg slecht zijn nu niet helder te maken 

welke mogelijke opties er liggen in het gebied en 

die niet van meet af aan mee te nemen. Dat kan in 

het proces buitengewoon vertragend gaan werken, 

temeer daar de gemeente Driebergen, en ook an-

dere gemeenten, straks staan voor een moment van 

zes maanden voor een grondleggend, kaderstellend 

document dat het product in hoge mate gaat bepa-

len. Vandaar het belang dat de gemeente Driebergen 

hieraan hecht. Als je dat zegt, is het ook van belang 

de nu zichtbaar naar voren tredende opties van het 

kaderstellende document in het onderzoek tegelijk 

mee te nemen, om zo snel mogelijk met de partners 

die straks daarin participeren het proces in te gaan, 

gefaciliteerd door de provincie. 

Wij, en ook Gedeputeerde Staten, hebben betoogd: 

laten wij niet na een heel lange procedure van 

overleggen – een ontwikkelde SGP-visie en heel veel 

beraad; een wat stroperig proces – gaan vertragen. 

Het belang van dit gebeuren heeft ons er wel van 

overtuigd een en ander niet in één commissie af 

te hameren. Laten wij echter wel van meet af aan 

helder insteken op de voorliggende opties, temeer 

daar ook de gemeente Driebergen zich uitgesproken 

heeft voor zo’n optie als mogelijkheid – wat daaruit 

komt weet nog niemand – en het benoemd heeft als 

“vitale, compacte bestuurseenheden”. Ik denk dat 

dit een optie is die wij zeker niet moeten vergeten. 

Wij streven immers naar bestuurskracht, maar ook 

naar duurzaamheid. Kijk je naar andere voorbeel-

den, dan zie je daar geen duurzaamheid ontstaan. 

Dat heeft te maken met de vraag of daar voldoende 

of onvoldoende draagvlak voor was ontwikkeld en 

of die samenhang op de goede wijze tot stand was 

gekomen. Ik denk dat het leermomenten zijn die 

ons op dit moment nadrukkelijk in een open hou-
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ding het proces moeten doen starten met een open 

Arhi-procedure. In die openheid past het moment 

dat wij nu vaststellen dat er andere opties zijn. Drie-

bergen is genoemd, Amerongen is genoemd. Wijk 

bij Duurstede: het college aldaar heeft zich uitge-

sproken voor een WAL-optie evenals de fracties, op 

één na. Met andere woorden: er zijn bewegingen uit 

die hoorzittingen en uit andere overleggen gekomen, 

die op dit moment een andere strekking laten zien 

dan toen het voorstel van het college van GS werd 

geproduceerd. 

Gelet op het feit dat de gedeputeerde in de afge-

lopen commissievergaderingen een heel heldere 

beantwoording heeft gegeven en open is ingegaan 

op de suggesties, verwacht de SGP niet anders dan 

dat de gedeputeerde de beraadslagingen van deze 

middag horende, openheid en het open karakter 

van de Arhi-procedure in de start, van meet af aan 

kwalitatief op een gelijkwaardige wijze zal meene-

men. Vandaar dat de fractie van de SGP de motie 

van de fractie van GL ondersteunt. Van meet af aan 

hebben wij overigens het standpunt met GL gedeeld 

dat de WAL- en de DrieMaDo-optie kan en mag 

worden meegenomen. De redenen heb ik zojuist al 

verwoord. 

Ten aanzien van de motie-Driebergen als het gaat 

om de formele en materiële positie en om het zelf-

standig uittreden uit de Arhi-procedure, heeft de 

gedeputeerde op 5 januari jongstleden een antwoord 

gegeven. Het verbaast mij hogelijk dat de gemeente-

raad opnieuw die uitspraak doet. Het lijkt mij ook 

goed dat de gedeputeerde nu opnieuw zijn stand-

punt helder op tafel legt en dat nadrukkelijk mee-

neemt in de start van de Arhi-procedure om op dat 

punt, tijdens de procedure, geen ruis te krijgen.

Onze fractie wil graag met het college meedenken 

en meegaan in een open Arhi-procedure, waar 

vervolgens ook die openheid in het overleg met de 

gemeenten is – daaraan bewaar ik vanuit het verle-

den niet al te plezierige herinneringen – en waar ook 

die openheid naar de Staten is. Dan kunnen wij met 

elkaar ons op een open wijze ontwikkelen naar het 

heroverwegingsmoment om te voorkomen dat er op 

het punt van de procedure opnieuw ruis zou zijn 

ontstaan.

Als de gedeputeerde daarop helder kan antwoorden, 

willen wij graag meegaan in het voorstel, gelet op de 

problematiek en gelet op het feit dat ook een ge-

meente als Leersum zich positief uitgesproken heeft 

en gelet op het feit dat er in het gebied draagvlak 

is voor een bestuurlijke herindeling, maar nog niet 

voldoende draagvlak voor één optie. Dat willen wij 

graag met de twee andere opties in een open proce-

dure doen vervolgen. Wij wachten het antwoord af. 

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): 

Mijnheer de Voorzitter! De vragen die bij gemeen-

telijke herindeling gesteld worden zijn: ben je voor 

of tegen en welke samenvoeging heeft dan de voor-

keur? Het duizelt mij een beetje, want het gaat vaak 

om dorpen of steden waar ik niet dagelijks kom, 

omdat ik aan de andere kant van de provincie woon. 

De vraag of wij überhaupt moeten samenvoegen of 

herindelen, lijkt al een beetje verleden tijd. Ik vraag 

mij altijd af waarom dat nu allemaal plotseling 

moet, hoe dit zo is gekomen en wat wij eruit kun-

nen leren. Wij denken dat het een beetje komt door 

een dichtgeslibde bestuurscultuur. In de meeste ge-

meenten is de brug weggeslagen tussen de bevolking 

en het bestuur. De meeste gemeentehuizen zitten tot 

de nok volgestampt met ambtenaren en in plaats van 

faciliterende opstellingen naar de burger, ervaart men 

dit meer als een moderne gesel. Ook bij de provincie 

hebben wij zo’n soortgelijke situatie en ook hier moet 

gesaneerd dan wel gesneden worden. Mensen moeten 

zich dus afvragen hoe dat komt, wie die opdracht 

daartoe gegeven heeft en wie het zouden moeten gaan 

oplossen. 

Wellicht is de geringe interesse van de bevolking in 

het lokale bestuur een teken aan de wand; dat zie je 

bij alle verkiezingen. Wij vinden dat er eens met heel 

andere ogen gekeken moet worden naar het lokale 

bestuur; meer met ondernemersogen, van de kost en 

de baat, enzovoort. Wij pleiten zelfs voor schaalver-

kleiningen en wij zouden er liever nog veel meer ge-

meenten bij zien komen. Dus ja, ik voel mij hier een 

beetje als een vis op het droge, zogezegd. Wij vinden 

namelijk dat de burger dichterbij de politiek en het 

bestuur moet komen, of andersom. Kijkt u maar eens 

om u heen, naar onze grote multinationals: de trots 

van ons land. Voorlopig is echter alles wat koninklijk 

is besmet. Die samenvoegingen en die aankopen in 

het buitenland hebben de zaak geen goed gedaan. 

Denk aan Ahold, Unilever, KPN en Koninklijke Olie. 

De schaalvergrotingen die daar hebben plaatsgevon-

den hebben zeker niet tot hogere koersen op de beurs 

geleid. Vertaalt u deze situatie nu eens naar de lokale 
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bevolking en zie wat er dan van terecht komt. 

Tot voor kort leek het erop dat burgers in ons land 

konden gaan wonen in de omgeving waar zij zich qua 

cultuur en bevolkingssamenstelling prettig konden 

voelen. De gemeente, als afspiegeling van de bevol-

king, was een afspiegeling van een gemeenschappelijk 

gedachtegoed en de interesse van de bevolking in 

haar omgeving bepaalde vooral de kwaliteit en de 

ontwikkeling van die omgeving. Als je mensen warm 

kunt krijgen voor het aanleggen van een bosje of voor 

het opsmukken van de stad en zij voelen zich daar 

prettig, dan zullen zij daaraan graag meewerken. In 

mijn ogen zijn wij daar veel te ver van afgedwaald. 

Wij hebben aan de ene kant een ambtenarij en een 

heel eind verderop is de bevolking. Dat moet weer 

dicht bij elkaar komen. 

Wij zien dus eigenlijk liefst een toename van het 

aantal gemeenten, maar op een moderne manier. 

Wij moeten niet terug naar af, maar vooruit. De 

kleine gemeenten betrekken weliswaar weer het 

oude stadhuis, maar proppen dat zeker niet vol met 

ambtenaren. Er zou in onze visie een kleine stad 

onder leiding van een burgemeester, gemeentesecre-

taris en eventueel een wethouder moeten worden 

neergezet en alle overheidsdiensten zouden moeten 

worden ingekocht op een zich te ontwikkelen quasi 

markt voor instellingen van gemeentelijke over-

heidsdiensten. Men koopt dus kennis in, slechts 

indien gewenst. U kunt zich afvragen waarom ik 

daarmee nu kom, maar het hele herindelingverhaal 

komt voort uit het feit dat men niet goed op de zak 

met centen heeft gepast. 

Voorzover het mogelijk is, moeten volgens ons juist 

ook particuliere initiatieven worden ingeschakeld 

in de gemeenten, zeker op het gebied van juridische 

kennis. Wij hebben het al gehoord: alle doctoran-

dussen kunnen hun tijd beter aan iets anders beste-

den. 

Bij bovengemeentelijk belang dat door de Staten 

wordt gesignaleerd, kan de gedeputeerde dan die 

wethouders van de kleine groepen bij zich roepen 

voor overleg. Na besluitvorming en/of stagnatie 

hieromtrent kunnen de Staten dan een eindoordeel 

geven. 

Nogmaals willen wij vragen hoe het zo ver is gekomen 

en niet van: wij zitten er nu mee en wij gaan het oplos-

sen. Straks moeten wij nog twintig keer over herinde-

ling praten. 

Wij zijn dus tegen gedwongen herindeling. In dit geval 

zijn er vier gemeenten die zich hebben uitgesproken 

voor herindeling. Wij zijn zeker nog niet overtuigd dat 

het dan wel goed komt. Ik deel wat dat betreft de visie 

van de SP. Wij willen de zaak echter niet verder traine-

ren, dus wij zouden het bij dit ene geval willen laten. 

Nogmaals: wij zijn bang dat die schaalvergroting niet 

het positieve naar boven haalt. Wij hopen echt niet 

dat door dit geval een soort bestuiving plaatsvindt naar 

andere gemeenten. 

Ik hoop dat ik het goed heb geduid: wij zijn dus ak-

koord met het voorstel van het college van GS, omdat 

er een feitelijk onhoudbare situatie begint te ontstaan, 

maar liever zouden wij preventief willen kijken hoe wij 

die gemeenten weer financieel gezond kunnen maken 

in plaats van over verdere herindelingen te moeten 

praten. 

De VOORZITTER: De gedeputeerde zal direct ant-

woorden. Hij heeft het woord. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Als je veel mensen op de publieke tribune wilt 

hebben, moet je dit soort onderwerpen elke maand 

agenderen. Dan weet men na vier jaar wat de provincie 

doet. 

Wij zijn van heel ver gekomen bij dit onderwerp. Dat 

geldt voor de gemeenten, maar ook voor de partijen 

die hebben gesproken. Zoals al is geconstateerd: het is 

zeker geen gemakkelijk onderwerp. Ik ben blij dat wij 

in elk geval elkaar de ruimte hebben gegeven om heel 

zorgvuldig dit vraagstuk op de politieke tafel te leggen. 

Het is vanzelfsprekend dat wij in het vervolg elkaar die 

ruimte blijven gunnen. Alleen dan kun je op een fat-

soenlijke manier met elkaar debatteren en doe je recht 

aan de gemeenten. Voor de gemeenten is het namelijk 

veel belangrijker dan voor de Staten op dit moment. 

Wij zijn van ver gekomen. In dit geval is het goed 

te zeggen dat wij vanuit opgelegd pandoer en via de 

SGP’s nu zijn gekomen tot een andere manier van 

besluitvorming, namelijk luisterend naar wat de ge-

meenten zelf en wat de burgers zelf belangrijk vinden. 

Een van onze belangrijkste taken is goed luisteren. Op 

grond van dat luisterend vermogen van de Staten en 

van het college, is gekomen tot een voorstel dat kan 

rekenen op maximaal draagvlak. Dat is niet alleen voor 

ons een cruciale term, maar ook voor het Rijk. De 

Staten weten evengoed als ik, dat als wij eruit zijn met 
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elkaar, er ergens in Den Haag een gremium is – soms 

hebben wij daar last van, soms hebben wij daar gemak 

van – dat uiteindelijk in de finale besluitvorming een 

zeer belangrijke stem, zo niet de doorslaggevende stem 

heeft. Dan moeten wij overtuigend kunnen aantonen 

dat hetgeen wij hier besloten hebben, maximaal draag-

vlak heeft. 

Ik zal proberen in niet mis te verstane bewoordingen 

de opvatting van dit college te verwoorden, klare wijn 

te schenken, zodat wij uiteindelijk met elkaar die spij-

kers met koppen kunnen slaan. 

In de commissiebehandeling die wij hier niet over-

nieuw doen, hebben wij geconstateerd dat een 

overgrote meerderheid van de Staten bereid is de 

Arhi-procedure te starten. Daarover is geen discus-

sie meer. Daarbij hebben wij niet gekozen voor een 

getalsbenadering, een schaalbenadering, maar veel 

meer voor een kwalitatieve benadering. Dat heb ik 

in de commissie duidelijk verwoord. Waar het in 

dit Statenbesluit om gaat, is dat Provinciale Staten 

ermee instemmen en dat Gedeputeerde Staten die 

Arhi-procedure formeel starten. De eerste stap in 

deze procedure is dat Gedeputeerde Staten colleges 

van burgemeester en wethouders van de betrokken 

gemeenten in de gelegenheid stellen met hen het 

overleg te voeren over de wens tot wijziging van de 

gemeentelijke indeling. Dat moet binnen een ter-

mijn van zes maanden gebeuren. Dat is zo ongeveer 

de letterlijk tekst van de wet. 

Dit eerste overleg is oriënterend en verkennend. Dat 

betekent dat er alle ruimte is om argumenten en 

standpunten uit te wisselen over de mogelijkheden 

van herindeling en de voorkeuren van fusievarian-

ten. Daarbij zal tevens gebruik worden gemaakt van 

reeds beschikbaar onderzoeksmateriaal. Ik ben blij 

dat gezegd is dat verder onderzoek nu niet nodig 

is, omdat de Heuvelrug al drie maal door allerlei 

organen is onderzocht en van rapporten is voorzien. 

Er is een stapel dossiers, waar je niet meer overheen 

kunt kijken. Dat zullen wij dus niet nog een keer 

dunnetjes overdoen. 

Door gebruik te maken van dat onderzoeksma-

teriaal, kunnen het voor en het tegen van de ver-

schillende varianten op een goede manier worden 

beoordeeld en aan de Staten worden voorgelegd. 

Duidelijk is dat het college van GS wel een helder 

eigen standpunt heeft, maar bereid is zonder voorin-

genomenheid het draagvlak voor de tweede variant 

te onderzoeken. 

Van de uitkomsten van dat eerste overleg dat met 

de afzonderlijke colleges van b. en w. wordt gevoerd, 

wordt een verslag gemaakt dat later in het herin-

delingontwerp wordt opgenomen. Als het nodig is 

zal er een tweede overlegronde worden gevoerd, om 

duidelijkheid te krijgen over specifieke vraagpun-

ten. Ook daarvan wordt een verslag gemaakt en dit 

wordt opgenomen in het herindelingontwerp. Op 

die manier is het overleg een volkomen open en 

transparant proces. In die zin spoort het met dat-

gene wat door velen in de Staten is benoemd: laat 

vooral duidelijk zijn, voor ons als Staten, maar ook 

voor de gemeenten en de burgers wat er allemaal 

gebeurt. 

Op basis van alle relevante gegevens, zoals de uit-

komsten van het gevoerde overleg met de betrokken 

gemeenten, provinciale kaders en het beleidskader 

van het Rijk, stellen Gedeputeerde Staten een voor-

lopig herindelingontwerp vast. Bij de toetsing van 

het GS-voorstel aan het Rijkskader wordt vervol-

gens aandacht besteed aan de aspecten: draagvlak, 

bestuurskracht, duurzaamheid, interne samenhang 

en ook regionale samenhang. In dit voorlopige fu-

sievoorstel van Gedeputeerde Staten worden beide 

samenvoegingvarianten besproken en beoordeeld. 

Volgens mij kan ik het niet helder genoeg naar vo-

ren brengen. 

Het is heel belangrijk dat dit voorlopig herindeling-

ontwerp voor iedereen, dus ook voor Provinciale 

Staten, ter inzage wordt gelegd en wordt toegezon-

den aan de gemeenten en aan de minister van BZK. 

Dan is het volgende moment minstens zo belangrijk: 

de besturen van de gemeenten leggen het voorlopige 

herindelingontwerp ter inzage en de gemeenteraden 

kunnen dan binnen drie maanden na ontvangst van 

dit ontwerp hun zienswijzen kenbaar maken. 

Het mag duidelijk zijn dat de zienswijzen van ge-

meenten voor de provincie van groot belang zijn, 

omdat daarmee het draagvlak voor een nieuwe ge-

meente zichtbaar wordt. Een fusie van gemeenten is 

met name en vooral een zaak van de gemeenten zelf. 

Pas nadat die gemeenten hun standpunten kenbaar 

hebben gemaakt, stellen Gedeputeerde Staten op 

basis daarvan hun definitieve standpunt vast. Dus: 

nadat zij zorgvuldig en uitvoerig al die binnenge-

komen reacties hebben beoordeeld. Daarna zijn in 

finale zin Provinciale Staten aan zet. Zij bespreken 

het ontwerp-herindelingsadvies van GS en stellen 

het vervolgens vast. Het laatste woord is en blijft 
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daarmee aan de Staten. Daarna sturen Gedeputeerde 

Staten het besluit van de Staten aan de minister van 

BZK en volgt parlementaire behandeling. 

Het is mij duidelijk geworden dat een groot deel 

van de Staten het college van GS vraagt om met 

betrekking tot fusie niet alleen de voorkeursvariant 

van het college van GS, zijnde MALDD, maar ook 

een andere variant, zijnde WAL/DrieMaDo, in het 

overleg aan de orde te stellen. De wens om ook deze 

variant aan de orde te hebben, strookt overigens met 

de wens van een aantal betrokken gemeenten dat via 

moties en anderszins aandringt op een afweging van 

MALDD ten opzichte van WAL/DrieMaDo.

De vraag naar de kansen van de optie WAL/

DrieMaDo zal daarom door het college mede wor-

den onderzocht en beantwoord. Dit past volkomen 

in het kader van het open overleg, dat immers be-

doeld is de standpunten, wensen en opvattingen van 

de betrokken gemeenten te horen en af te wegen 

ten opzichte van het voorstel dat door het college 

van GS is gedaan. De Staten kunnen ervan op aan 

dat het college van GS dit voldoende zorgvuldig zal 

doen, zodat de Staten én het parlement een welover-

wogen besluit kunnen nemen. 

Uit mijn antwoord blijkt dat de motie van de frac-

ties van GL, het CDA, de ChristenUnie en de SGP 

ons inziens overbodig is. Het open overleg dat ik 

met de gemeenten zal voeren, biedt genoeg garantie 

dat de onderzoeksoptie WAL/DrieMaDo als vol-

waardig alternatief voldoende tot zijn recht komt. 

Daarbij zal vooral het draagvlak een prominent 

criterium zijn. Het spreekt overigens vanzelf, dat 

de Staten precies, volledig en tijdig op de hoogte 

gehouden zullen worden. Dat hebben wij in de aan-

loop van dit proces voortdurend gedaan en dat zal 

ik blijven doen, evenals de Staten ook zelf hun oor 

in het proces te luisteren leggen bij de gemeenten 

in dit hele proces. De Staten hebben echter al zoveel 

lijnen gelegd, dat dit wel goed zal lopen. 

Ik meen namens het college voldoende antwoord te 

hebben gegeven op de vraag over DrieMaDo/WAL, 

MALDD en opties. 

Dan zijn er vragen gesteld met betrekking tot de 

opstelling van Driebergen en het verzoek om een en 

ander nog eens helder duidelijk te maken. De Staten 

zijn hiervan reeds schriftelijk op de hoogte gesteld.

Driebergen heeft gezegd aan dit proces te willen 

deelnemen binnen de Arhi-procedure en verzoekt of 

er een moment kan zijn dat zijzelf een overweging 

kunnen maken om uit het proces te stappen. Ik heb 

al gezegd dat dit niet past binnen de wettelijke mo-

gelijkheden. 

Wat wij wel hebben gezegd, is dat er voor het college 

en ook voor de Staten een heroverwegingsmoment 

is, waarin natuurlijk de argumenten en de zienswij-

zen van de gemeente Driebergen nadrukkelijk aan 

de orde kunnen komen. Dan is het aan de Staten 

op een gegeven moment zelfstandig te beslissen 

of Driebergen er goed aan doet bij die nieuwe ge-

meente te gaan behoren. Het grondleggend docu-

ment speelt daarin een fundamentele rol. Om dat 

tot stand te brengen, willen wij als provincie daarin 

faciliteren. Ik denk, als overheden zo met elkaar 

omgaan – gelet op het feit dat wij niet van onderop 

voortdurend bezig zijn dit op te bouwen – dat wij 

niet topdown een andere beslissing zouden nemen. 

Over het stationsgebied is de opvatting van het col-

lege van GS volstrekt helder. Het stationsgebied 

behoort tot het grondgebied van Driebergen. Op dit 

moment is er geen enkele reden – dat geldt ook voor 

de fase van het hele proces – daarover nu diepgaand 

en fundamenteel met elkaar te discussiëren. De 

uitgangspunten zijn helder. Het kader dat de Staten 

hebben gesteld is eveneens helder en ik denk dat wij, 

als Gedeputeerde Staten, aan dat kader voldoen.

De VOORZITTER: Tot zover de eerste termijn. 

De heer BIJKERK(GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

zou het op prijs stellen een korte schorsing te heb-

ben in verband met onderling overleg, ook verband 

houdend met de motie en de beantwoording door 

de gedeputeerde. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 15.16 – 15.42 uur.

(De heer Bisschop is inmiddels ter vergadering geko-

men.)

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

heb begrepen dat de gedeputeerde eerst nog een 

toelichtend woord zou willen spreken.
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De VOORZITTER: Dat kan, maar ik geef altijd eerst 

het woord aan degene die om schorsing heeft ge-

vraagd. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Soms zijn schorsingen erg nuttig om 

hoor en wederom nog eens te laten plaatsvinden. 

Dat past volledig in het hele proces. 

Ik wil enkele dingen nog eens helder neerzetten. Ik 

zal dat samenvatten in enkele zinnen. 

De inzet van het college is altijd geweest, en niet 

zonder reden, te onderzoeken: een fusie van 

MALDD of MALD. Dat hebben wij kristalhelder 

geformuleerd, maar ook beargumenteerd. Het is 

natuurlijk niet zo dat wij deze variant zonder meer 

op vloer leggen. De inzet voor het open overleg is 

MALDD of MALD. Anders zijn wij geen knip voor 

onze eigen neus waard en zouden wij onze eigen va-

riant niet eens serieus nemen. Er is ook een “maar” 

of een “plus”. In het open overleg zijn er alle moge-

lijkheden, en die moeten ook benut worden, om een 

tweede variant zo die aan de orde is, te onderzoe-

ken, opdat er een volwaardige afweging plaatsvindt 

van de verschillende belangen DrieMaDo/WAL 

en MALD(D). Doen wij dat niet, dan zullen wij 

eigenlijk door de Tweede Kamer worden terug-

gefloten. Het ministerie van BZK en de Tweede 

Kamer eisen – dat is de toets die zij uitvoeren – dat 

er meer, met name uit de streek zelf, dan deze vari-

ant aan de orde wordt gesteld. Dan kunnen wij het 

niet afdoen met een briefje: sorry, het zat niet in ons 

voorstel, komt u morgen maar terug. Wij zullen dat 

onderzoek moeten doen en dan zullen wij moeten 

luisteren en de opvattingen en de argumenten moe-

ten wegen. Die moeten wij volwaardig wegen. Dat 

heb ik de Staten toegezegd en zo zal het gebeuren. 

Uiteindelijk beslissen de Staten zelf over de uitein-

delijke keuze die wij, als college van GS, op grond 

van de argumenten en die afwegingen aan de Staten 

voorleggen. 

Ik heb heel goed geluisterd naar de woorden van de-

genen die zeiden dat het absoluut niet de bedoeling 

is en mag zijn van het onderzoek naar de tweede 

variant, dat het onderzoek wordt vertraagd. Ik zeg 

toe dat het binnen de termijn van zes maanden zal 

moeten gebeuren. Het college laat in elk geval geen 

vertraging toe. 

De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! De 

reactie van de gedeputeerde maakt duidelijk dat de 

gedeputeerde de zorgvuldigheid zal gaan toepassen, 

zoals wij die bedoeld hebben. Dat is wat onze fractie 

betreft een goede zaak. Ik denk dat wij vanuit deze 

optiek geen reden hebben om de motie te handha-

ven. Ik zal echter nog even overleggen met de col-

legae.

Mevrouw VAN BRUGGEN (PvdA): Mijnheer de 

Voorzitter! Voor de schorsing was er enige verwar-

ring over wat de gedeputeerde bedoelde. Wij zijn blij 

met de toezegging van de gedeputeerde dat de inzet 

MALDD is. Er zal open overleg komen en mocht 

een tweede variant aan de orde zijn, dan zal deze als 

variant onderzocht worden. Dat hebben wij steeds 

in de commissie gezegd. Het is heel belangrijk dat de 

gedeputeerde heeft gezegd: dat deze variant vanuit 

het gebeid aan de orde wordt gesteld. Dat lijkt mij 

inderdaad juist. Deze moet door het gebied en niet 

door Provinciale Staten aan de orde worden gesteld. 

Het gesteggel over de variant nam weer een hoge 

vlucht. Het is belangrijk dat er vanuit de gezamen-

lijkheid een kaderstellend document wordt gemaakt. 

Vanuit de gezamenlijkheid moeten wij komen tot 

goed overleg en tot een eventuele variant, waarbij 

die voor iedereen een reële optie is. Het moet zo zijn 

dat de polarisatie gezocht wordt of de verschillen, 

maar dat duidelijk gekozen wordt voor de gemeen-

schappelijkheid. 

De heer Bijkerk sprak over het gehalte doctorandus-

sen en meesters in de rechten in het ambtenarenap-

paraat. Ik wil daaraan toevoegen dat het wellicht 

zou helpen als er meer ingenieurs als ambtenaar 

zouden worden aangesteld, omdat zij vaak meer 

oplossingsgericht dan probleemgericht werken. Dit 

echter terzijde. 

De heer DITEWIG (VVD): Mijnheer de Voorzit-

ter! Het antwoord van het college heeft in elk geval 

een stuk duidelijkheid gecreëerd. Er is afstand van 

de motie genomen. De inzet van MALDD is het 

vertrektraject, natuurlijk overeenkomstig de bijbe-

horende juridische procedure. In het open over-

leg  iedereen kan dat in de wettekst lezen  kunnen 

colleges hun eigen inbreng vanuit het gebied zelf 

ten opzichte van oplossingen of varianten hebben. 

Duidelijk wil ik nog eens zeggen dat voor de VVD 

primair de inzet MALDD is. 
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De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

vind, zowel voor als na de schorsing, dat de gede-

puteerde heel klare wijn heeft uitgeserveerd met de 

wijze waarop hij een en ander heeft verwoord. Ik 

begrijp heel wel dat het college natuurlijk gaat voor 

een eigen voorstel – MALD(D) –, maar tegelijkertijd 

is duidelijk dat het alternatief volwaardig zal worden 

meegewogen. Dat is betekenisvol.

Er is klare wijn geschonken. De motie is daarmee 

overbodig geworden. Ik zeg er wat onze fractie be-

treft ook bij, dat de inzet blijft het vasthouden van 

het momentum.

Mevrouw VAN KEULEN (D66): Mijnheer de Voor-

zitter! In tegenstelling tot de heer Bijkerk vond ik 

niet dat de gedeputeerde in eerste termijn klare wijn 

had geschonken. Volgens ons ging hij wat glijden. 

In de motie is gezegd dat WAL/DrieMaDo een ge-

lijkwaardige optie is. Het wordt een woordspelletje: 

het wordt nu een volwaardige optie. Ik heb in eerste 

termijn al gezegd dat wij gaan voor MALDD en ik 

heb daarbij gezegd: tenzij uit het gebied komt dat 

het eventueel anders is. Die geluiden heb ik nog niet 

echt duidelijk gehoord. Over Wijk bij Duurstede 

wordt nog steeds gefluisterd dat zes van de zeven 

fractievoorzitters wel iets willen, maar de raad heeft 

zich nog steeds niet uitgesproken. Dit zijn verhalen 

die de ronde doen en op verhalen kun je niet bou-

wen. Als fractie met vier leden hebben wij niet veel 

poten meer om op te staan. Wij willen niet dat het 

college recht afstevent op WAL/DrieMaDo in het 

open overleg, want dat is niet de afspraak en dat 

staat ook niet in het besluit dat wij nu nemen. Met 

iedereen overleggen vind ik prima, maar MALDD 

blijft onze eerste optie. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Onze fractie dankt de gedeputeerde 

voor de beantwoording. Wij zijn daarmee zeer tevre-

den en wij denken dat zowel PS als GS als het be-

sluit wordt genomen, recht doen aan de geluiden die 

uit het gebied tot ons komen via geruchten, brieven, 

waaronder een brief van de gemeente Leersum, en 

een motie van de gemeente Driebergen-Rijsenburg. 

Laten wij op dat punt open zijn en niet zeggen dat 

wij niets hebben gehoord. Het is altijd toch in het 

debat aan de orde geweest: de gedeputeerde heeft 

duidelijk laten zien hoe wij verder gaan. Wij kunnen 

dit voorstel van harte steunen.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Onze fractie heeft geen behoefte aan een tweede 

termijn. 

De heer VAN LEEUWEN (SGP): Mijnheer de 

Voorzitter! Onze fractie heeft gepleit voor de zaken 

draagvlak, helderheid en snelheid. De beantwoor-

ding van de gedeputeerde past daarbij en sluit naad-

loos aan op hetgeen wij betoogd hebben. Een open 

procedure, waarin draagvlak een kernelement is als 

het gaat om het proces dat wij insteken. Dan kun je 

lang discussiëren over gelijkwaardig of volwaardig. 

Laten wij echter zeggen: niet gelijktijdig. Het col-

lege begint in de procedure met MALDD en neemt 

daarna WAL/DrieMaDo tegelijk mee. Dat vind ik 

volwaardig en wat dat betreft kan het ook bijna 

gelijkwaardig zijn.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): 

Mijnheer de Voorzitter! Ook wij zijn blij vandaag. 

Dat de gedeputeerde zo breed insteekt komt erg 

goed over. Ik heb er wel vertrouwen in. Ik begrijp 

dat er goed onderzoek is en wordt gedaan. Wij zijn 

ook blij dat er uiteindelijk toch weer een nieuwe 

gemeente bij komt. Minder leuk is dat er daarvoor 

in de plaats een paar gemeenten verdwijnen.

Wij willen graag meegeven of niet eens onderzocht 

kan worden hoe die wij die gemeenten financieel ge-

zond kunnen maken, zodat wij in de toekomst niet 

verder behoeven te herindelen. Als het zo doorgaat 

houden wij maar een paar grote gemeenten over. 

Wat is in de toekomst dan onze taak nog?

(Hilariteit.)

De VOORZITTER: Heeft de gedeputeerde nog be-

hoefte aan een tweede termijn? Een bemoedigend 

woord wellicht?

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Dank u wel.

De VOORZITTER: Voor wie dat “dank u wel” is laat 

ik in het midden. 

Ik sluit hiermee de beraadslagingen over dit onder-

werp.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij willen aantekening tegen het voorstel van GS te 

zijn.
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Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, waarbij 

de fractie van de SP geacht wordt tegen het voorstel 

gestemd te hebben.

Interpellatie

Verzoek van J.F.M. Kloppenborg betreffende het 

houden van een interpellatie conform artikel 46, 

lid 2 van het Reglement van Orde inzake de proce-

dure van het Streekplan.

De VOORZITTER: Zoals het Reglement van Orde 

voorschrijft dienen de Staten in te stemmen met het 

houden van deze interpellatie. Ik neem aan dat de 

Staten instemmen. Ik geef het woord aan de heer 

Kloppenborg. 

De heer EKKERS: Mijnheer de Voorzitter! Mag ik 

verzoeken om een korte schorsing?

De VOORZITTER: Prima. Ik schors de vergadering. 

Schorsing van 15.56 – 16.01 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! Deze interpellatie is mede-ondersteund door 

alle overige aanwezige Statenfracties. 

In 2001 is de procedure gestart voor het maken van 

een nieuw streekplan voor de provincie Utrecht, 

voor de periode 2005-2015. In een vroegtijdig sta-

dium is afgesproken dat Provinciale Staten nauw 

betrokken zouden worden bij de totstandkoming 

van het ontwerp-Streekplan. Dit werd in de proce-

dure van de behandeling vastgelegd en in dat kader 

werd in juni 2002 de zogeheten Keuzenota door de 

Staten vastgesteld.

Op 23 oktober 2003 besprak de commissie Ruimte 

en Groen (REG) het ontwerp-Streekplan, dat Ge-

deputeerde Staten in juli als voorlopig standpunt 

hadden vastgesteld. Aan de commissie REG werd 

de vraag gesteld of dit concept beantwoordde aan 

de Keuzenota en of het concept inspraakrijp was. 

Na uitvoerige discussie beantwoordde de commissie 

deze beide vragen met ja. 

Volgens planning zouden Gedeputeerde Staten op 

25 november 2003 een definitief besluit nemen over 

het ontwerp-Streekplan. Een week tevoren ontving 

de commissie REG een notitie met aanzienlijke 

wijzigingsvoorstellen ten aanzien van het op 23 

oktober besproken concept. De notitie gaf namelijk 

specifiek het voornemen aan de locatie Abrona/

Sterrenberg – deel uitmakend van het Agenda-2010-

project “Hart voor de Heuvelrug”, – alvast binnen de 

rode contour te trekken, de bouw van Rijnenburg te 

starten binnen de Streekplanperiode en een vierde 

kern bij Bunnik – 5000 woningen – op te nemen in 

de reservelocatie die, eventueel onder voorwaarden, 

al binnen de planperiode kon worden benut. Dit 

alles expliciet afwijkend ten opzichte van het eerdere 

concept, zoals geaccordeerd door deze commissie op 

23 oktober 2003.

Deze notitie werd geagendeerd bij het agendapunt 

Mededelingen van de commissievergadering REG op 

24 november 2003. De behandeling van genoemde 

notitie in deze commissievergadering maakte dui-

delijk dat het voornemen op een zo laat moment 

na genoemde behandeling in de commissie REG 

van het ontwerp-Streekplan op 23 oktober derge-

lijk ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het 

ontwerp, door de commissie REG unaniem en met 

klem werd ontraden. Daarvoor bestonden verschil-

lende redenen. De belangrijkste was dat de commis-

sie niet voor niets haar oordeel over het ontwerp op 

23 oktober 2003 had gegeven en dat dergelijke wij-

zigingen naar de mening van de commissie in strijd 

waren met gemaakte afspraken over het Streekplan-

proces. 

Daarnaast was er een breed gedragen gevoelen in de 

commissie dat de, kennelijk mede door de inhoud van 

de nota Structuurvisie van het BRU de dato 24 novem-

ber 2003 ingegeven inhoudelijke wijzigingen ten aanzien 

van Rijnenburg en de vierde kern bij Bunnik, niet spo-

ren met de unaniem op 10 november tijdens de behan-

deling van de begroting door de Staten aangenomen 

motie, waarin is uitgesproken dat de kaderstellende rol 

op het gebied van ruimtelijke ordening bij de provincie 

ligt. 

Op 11 december 2003 maakte het college van GS de 

inhoud van het definitieve ontwerp-Streekplan bekend, 

zoals dit vanaf morgen ter visie komt te liggen. Het 

blijkt dat de Abrona/Sterrenberg binnen de rode con-

tour is getrokken; dat de bouw van Rijnenburg volgens 

het college van GS al binnen de Streekplanperiode een 

aanvang kan nemen en dat de vierde kern bij Bunnik 

als reservelocatie wordt voorgesteld. Kortom: alles geheel 

overeenkomstig de voorstellen die op 24 november 2003 
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in de commissie REG zijn besproken en daar unaniem 

als aan te brengen wijzigingen zijn verworpen. 

Tijdens de Statenvergadering op 8 december 2003 heeft 

het college bij monde van gedeputeerde Streng als 

volgt nog ontkend dat er sprake zou zijn van werke-

lijk substantiële wijzigingen: “Als mij gevraagd wordt 

of de plannen van het BRU rondom het RSP (Regi-

onaal Structuurplan) nog aanleiding geven tot aan-

passing of opschorting van het ontwerp-Streekplan, 

dan is het antwoord nee”. 

Dat zet ons toch wel wat op het verkeerde been, 

want op dinsdag 2 december 2003 had het college 

van GS al het besluit genomen dat op 11 december 

2003 publiek werd gemaakt. 

Gedeputeerde Staten hebben aldus een ontwerp-

Streekplan vastgesteld, waarin wijzigingen zijn op-

genomen die door de gehele commissie REG op 24 

november 2003 met klem zijn ontraden. Alle fracties 

in de commissie REG vinden deze handelswijze in 

strijd met de afspraken die zijn gemaakt in het kader 

van de procedure van het Streekplan. 

Verder versterken de door het college van GS op 8 

december 2003 tijdens de Statenvergadering gedane 

uitspraken de indruk bij de commissie, dat Provin-

ciale Staten niet serieus worden genomen. En dat bij 

zo’n wezenlijk onderwerp, het Streekplan, waarin de 

ruimtelijke keuzes en ontwikkelingen voor de ko-

mende tien jaar worden vastgelegd. 

Provinciale Staten stellen zich dan ook de vraag of 

Gedeputeerde Staten zich altijd houden aan de door 

Provinciale Staten gestelde kaders. Naast bovenge-

noemde aanleiding tot deze interpellatie doelen wij 

hierbij bijvoorbeeld op de Kaderwetdiscussie en de 

uitvoering van het Agenda-2010-project “Nieuw 

Wonen”. De nieuwe duale werkwijze brengt met zich 

mee, dat Provinciale Staten veel meer dan in het 

verleden kaders zullen stellen voor de uitwerking 

van onderwerpen. Zij moeten erop kunnen rekenen 

dat Gedeputeerde Staten binnen deze kaders zullen 

blijven dan wel na het blijken van de onwenselijk-

heid of de onmogelijkheid ervan, zich tot de Staten 

of de Statencommissie zullen wenden om te bezien 

of de kaders bijstelling behoeven. Vanwege het grote 

belang hiervan hebben de diverse fracties in de com-

missie REG besloten tot deze interpellatie. 

Gelet op het bovenstaande stellen wij de volgende 

vragen:

-    op grond van welke overwegingen hebben 

Gedeputeerde Staten substantiële wijzigingen 

aangebracht in het conceptontwerp-Streek-

plan – “voorlopig standpunt GS” – dat door 

de commissie REG op 23 oktober 2003 nog 

inspraakrijp is bevonden?

-    welke conclusie hebben Gedeputeerde Staten 

getrokken uit het unaniem afwijzende stand-

punt van de commissie REG op 24 november 

2003 ten aanzien van de in een kort daarvoor 

verstuurde notitie gemelde wijzigingen? Op 

grond van welke overwegingen hebben Gede-

puteerde Staten geen gehoor gegeven aan het 

dringende advies van de commissie REG?

-    is het college nog altijd van mening, dat het 

thans gepubliceerde ontwerp-Streekplan niet 

wezenlijk verschilt van het op 23 oktober in de 

commissie REG besproken concept?

-    wat heeft het college bewogen te antwoorden, 

zoals op 8 december jongstleden bij monde 

van gedeputeerde Streng is gebeurd, tegen de 

achtergrond van het genomen GS-besluit?

-    is het college van Gedeputeerde Staten met ons 

van mening dat de provincie voor wat betreft 

het stadsgewest Utrecht kaderstellend op gebied 

van Ruimtelijke Ordening is ten aanzien van 

het BRU? Zo ja, hoe wordt dit concreet vorm-

gegeven?

-    onderschrijft het college de stelling, dat een 

door de Provinciale Staten of Statencommissie 

vastgestelde procedure voor alle betrokkenen 

bindend is en alleen gewijzigd kan worden 

door de organen die deze regeling hebben vast-

gesteld?

-    onderschrijft het college de stelling dat, indien 

de uitvoering of uitwerking van door de Staten 

of Statencommissies gestelde kaders of besluiten 

onmogelijk of ongewenst blijken, er nader over-

leg met de Staten of de commissie moet volgen 

om deze kaders of besluitvorming bij te stellen 

in plaats van er zomaar op een andere wijze 

uitvoering aan te geven?

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Ik begin met te zeggen dat het college 

het belang van de interpellatie onderkent. Het gaat 

immers om een belangrijk politiek feit. U, als Staten, 

voelt zich gepasseerd. Dat is echter niet onze bedoe-

ling geweest. Dat spijt het college en de ondergete-
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kende in het bijzonder. Ik kom daarop aan het eind 

van mijn verhaal nog terug. 

Ik besef dat het zowel om de inhoud als ook om de 

procedure gaat. Hoewel ik vooral op de procedure 

wil ingaan, ontkom ik er, gelet op de vragen, niet 

aan ook even bij de inhoud stil te staan, zodat de 

Staten, vanuit het perspectief van waaruit het college 

heeft gehandeld, daar een beeld bij krijgt. 

Om alle misverstanden te voorkomen, stel ik dat er 

geen onomkeerbare besluiten zijn genomen door 

het college over dit Streekplan. De Staten stellen het 

Streekplan vast, mét Rijnenburg, zonder Rijnenburg, 

mét een eventuele reservelocatie Bunnik-zuid of 

zonder. Laat daarover in elk geval geen misverstand 

bestaan. 

De basis van het proces dat wij hebben doorlo-

pen, ligt in het plan van aanpak. Dat plan is in 

samenspraak met de Staten opgesteld. Een paar 

keer is daarover met de Staten in de commissie 

REG gesproken. De rode draad in dat plan van 

aanpak is het scheiden van de verantwoordelijk-

heid van enerzijds Provinciale Staten en anderzijds 

Gedeputeerde Staten. Dit conform de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. In die wet is vastgelegd dat 

Gedeputeerde Staten belast is met het voorbereiden 

van het Streekplan en dat de Staten het Streekplan 

vaststellen. Over die scheiding van taken hebben de 

Staten getuige kunnen zijn en hebben zij meegedaan 

aan het proces om tot opstelling van ons volgende 

Streekplan te komen. 

De taakverdeling tussen GS en PS heeft ook als 

logische consequentie dat GS het ontwerp vaststel-

len; uiteraard gehoord de commissie REG en dat is 

gebeurd op 24 oktober 2003 aan de hand van het 

voorlopig standpunt dat het college nog net voor de 

zomer had ingenomen over het ontwerp-Streekplan. 

Zowel op 11 september als op 24 oktober heb ik 

getracht duidelijk te maken, dat GS aan de hand van 

de reacties op het voorlopig standpunt het ontwerp 

zouden gaan vaststellen; reacties, niet alleen van de 

commissie, maar ook van een groot aantal wettelijke 

overlegpartners. Dan heb ik het over de gemeenten, 

het BRU, PPC en onder andere ook de waterschap-

pen. Ik constateer nu dat ik er blijkbaar onvol-

doende in ben geslaagd dit onderdeel van het proces 

helder te maken aan de Staten. 

Ik kom bij een ander aspect. Toepassing van het 

Utrechts Model staat hoog in het vaandel bij het 

opstellen van het Streekplan. Diverse keren is mij 

tijdens de behandeling van het Streekplan in de 

commissie gebleken dat ook de Staten hieraan – te-

recht – zeer hechten. Concreet betekent dit Utrechts 

Model dat als een regio met een breedgedragen 

voorstel komt, de bewijslast bij ons ligt als wij het 

niet opnemen in het Streekplan. Eveneens is in de 

commissie door veel fracties de wens uitgesproken 

om te komen tot afstemming van het RSP van het 

BRU en ons Streekplan. 

Een ander punt. De toenemende spanning op de 

woningmarkt en de inbreng van het ministerie van 

VROM onder meer tijdens de PPC-behandeling 

(Provinciaal Planologische Commissie) van het 

voorlopig ontwerp, zijn de belangrijkste redenen 

dat wij als college het woningbouwprogramma nog 

eens kritisch tegen het licht hebben gehouden. Dat 

gaf ons als college aanleiding het woningbouwpro-

gramma te verruimen en versterkte onze opvatting 

over de wenselijkheid tot het opnemen van een re-

servelocatie. 

Het afstemmen van het RSP met het Streekplan, het 

Utrechts Model en die woningmarktsituatie zoals 

die zich in de loop van het proces van het voorlopig 

ontwerp ontwikkelden, heeft geresulteerd in het wat 

naar voren halen van Rijnenburg en het opnemen 

van een onderzoek naar de noodzaak van een zoek-

gebied voor een reservelocatie in het gebied Bunnik-

zuid. 

Ik wil graag nogmaals van de gelegenheid gebruik 

maken te zeggen, dat wij als college juist door het 

opnemen van dat onderzoek voor die mogelijke 

reservelocatie, rekening hebben gehouden met en 

hebben gekeken naar de positie van de Staten als 

vaststeller van het Streekplan dit najaar. 

Zoals ik in de commissievergadering al heb ver-

duidelijkt, is er voor de Staten als vaststeller van 

het Streekplan een keuze: opnemen of schrappen. 

Hadden wij geen zoekgebied opgenomen in ons 

ontwerp – kijkt u wat dat betreft na wat er precies 

staat in de risicoparagraaf – dan hadden de Staten 

geen keuze gehad. Dan was er geen mogelijkheid 

een locatie alsnog op te nemen, zo de Staten dat bij 

de vaststelling zouden wensen. Dat zou een majeure 

afwijking zijn van het ontwerp. 

Het voorkomen van een situatie waarbij wij als col-

lege het de Staten onmogelijk maken te beslissen 

over een ontwikkeling die in lijn is met het Utrechts 

Model, ook gezien de wens van de Staten tot afstem-
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ming van het RSP en het Streekplan, heeft een be-

langrijk rol gespeeld bij ons besluit tot het opnemen 

van dat onderzoek naar die mogelijke reservelocatie. 

Bij de vaststelling van het Streekplan, dit najaar, 

beschikken de Staten over veel meer gegevens met 

betrekking tot die ruimtelijke verkenning c.q. de 

resultaten van dat onderzoek naar de al dan niet 

aanwezige noodzaak voor dit zoekgebied. De Staten 

beschikken dan ook aan de hand van de bedenkin-

gen die ingediend zijn, over inzicht in het maat-

schappelijk draagvlak en hebben zicht op de actuele 

stand van zaken van dat moment van de situatie 

rondom het RSP van het BRU. De Staten beschikken 

dit najaar over veel meer informatie voor het nemen 

van een evenwichtig besluit dan waarover het college 

kon beschikken bij het vaststellen van het ontwerp. 

Ik ga over tot de beantwoording van de zeven vra-

gen die de heer Kloppenborg heeft ingediend. 

De reactie van het college op de eerste vraag, is dat 

in onze wijze van zien, met name als het gaat om 

Abrona en Rijnenburg er geen sprake is van sub-

stantiële wijzigingen. Ze passen in de Keuzenota. Ik 

heb dat in de commissie op 24 november jongstle-

den zo verwoord. 

In de interpellatie over Bunnik-zuid wordt gezegd 

dat er sprake is van een reservelocatie en het opne-

men ervan in het ontwerpplan, maar dat is niet het 

geval. Waar het om gaat is dat wij een onderzoek, 

een verkenning, naar de mogelijkheid van een reser-

velocatie hebben opgenomen. Ik verwijs de Staten 

naar pagina 119 in de risicoparagraaf van het ont-

werp-Streekplan, waar dit staat beschreven. 

De tweede vraag. Heeft het college iets gedaan met de 

beraadslagingen en het unanieme standpunt van de 

commissie op 24 november? Het antwoord daarop is 

ja. Het college heeft het besluit over het ontwerp een 

week uitgesteld, juist om zich te vergewissen van het 

standpunt en alle ins en outs die de Staten opmerkten 

met name omtrent het punt Bunnik-zuid. De tekst is 

ten gevolge daarvan ook aangepast in de richting van 

de Staten. 

Vraag drie. Ik wil nog een keer verduidelijken dat 

de versie zoals die op 23 oktober in de commissie is 

voorgelegd, de versie is van het voorlopig standpunt 

zoals het college dat op 1 juli 2003 had ingenomen. 

Naar aanleiding van het wettelijk overleg met alle 

partners – ik somde er al een aantal op – zijn er di-

verse wijzigingen aangebracht. Op verzoek van de 

heer Reerink van enige tijd terug – ik meen dat het de 

Statenvergadering van december was – zullen de Sta-

ten bij de commissievergadering REG op 2 februari 

aanstaande een overzicht aantreffen van alle wijzigin-

gen zoals die er zijn geweest. Voor een belangrijk deel 

waren die wijzigingen al zichtbaar in de notitie, zoals 

de Staten die op 23 oktober, voorafgaand aan de be-

handeling over de inspraakrijpheid van het ontwerp-

Streekplan, hebben ontvangen. 

Vraag vier. Ik ben in de Statenvergadering van 8 

december jongstleden klaarblijkelijk te kort door de 

bocht gegaan. Bij de behandeling in de commissie-

vergadering van 24 november 2003 spreken de Staten 

van substantiële aanpassingen, wijzigingen. Na de 

commissiebehandeling in de oktobervergadering over 

al dan niet inspraakrijpheid, is het college van mening 

als het gaat om de Abrona-locatie en Rijnenburg, dat 

die in lijn zijn met de Keuzenota. Ik nodig u overi-

gens nadrukkelijk uit die nog eens na te lezen. 

Vraag vijf gaat over de verhouding tussen RSP en 

Streekplan. Die ligt vast in de Wet op de Ruimtelijke 

Ordening. Daarin is bepaald dat kaderwetgebieden 

een RSP moeten vaststellen en dat ter goedkeuring 

aan Gedeputeerde Staten moeten voorleggen. Gede-

puteerde Staten kunnen die goedkeuring onthouden 

aan zo’n RSP – of aan onderdelen daarvan – als deze 

strijdt met goede ruimtelijke ordening. Dat is de 

situatie en dat geeft de verhoudingen weer tussen 

RSP en Streekplan. 

Na de vaststelling van de Keuzenota kwamen er 

bij het BRU langzaam maar zeker meer heldere 

ideeën en meer concrete aanwijzingen over de in-

houd van een nog op te stellen ontwerp-RSP. Ook 

vanuit Provinciale Staten kwam expliciet de wens 

naar voren het RSP en het Streekplan inhoudelijk 

af te stemmen. Daartoe heeft het college actie on-

dernomen en een benadering conform het Utrechts 

Model gehanteerd. Ik zeg erbij dat afstemmen niet 

betekent: zonder meer overnemen, want dat is niet 

het geval. Er wordt niet zonder meer overgenomen 

hetgeen het BRU wenst; dat moet gebeuren op basis 

van argumenten. Ook kunnen wij afwijken en ook 

dat gebeurt op basis van argumenten. Ik verwijs wat 

dat betreft bijvoorbeeld naar het standpunt van het 

college rondom het onderwerp Liniepark.

Vraag zes. Onderschrijft het college de stelling dat 



- 19 januari 2004, pag. 32 -

een door de Provinciale Staten of Statencommissie 

vastgestelde procedure voor alle betrokkenen bin-

dend is? Het antwoord is ja.

Dat laatste antwoord geldt ook voor vraag zeven. 

Kennelijk ben ik op 8 december jongstleden hiermee 

te licht omgegaan. Dat neemt echter niet weg – dan 

kom ik toe aan het politieke feit waarover ik in 

begin van mijn betoog al sprak – dat vanuit het 

perspectief van de Staten gezien het college zich niet 

heeft gehouden aan de afspraken. Dat betreuren wij 

en daarvoor bieden wij, en ik in het bijzonder, de 

Staten onze verontschuldigingen aan. Ik zeg toe in 

het vervolg heel precies de afspraken met de Staten 

te maken. Wij moeten die afspraken heel nauwkeu-

rig en helder maken, opdat volkomen duidelijk is 

waar de Staten op kunnen rekenen. 

De VOORZITTER: Op voorstel van de fractievoor-

zitters schors ik de vergadering. 

Schorsing van 16.30 – 16.45 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voor-

zitter! De gedeputeerde heeft zijn verontschuldi-

gingen aangeboden en gezegd dat er wellicht iets 

misgegaan is in de communicatie, dat hij een aantal 

zaken te licht heeft opgevat. Het is goed dat hij dat 

heeft beseft. De kou is wat ons betreft echter nog niet 

helemaal uit de lucht. Dat heeft te maken met het 

middengedeelte van zijn betoog, waarin hij zegt dat 

alles volgens de procedures is gegaan. Mij staan echter 

ook andere afspraken bij, bijvoorbeeld de commissie 

REG van 23 oktober is de laatste overlegpartner voor-

dat het ontwerp-Streekplan wordt vastgesteld. Dan 

verwacht je toch dat er een inhoudelijk belang aan 

dat overleg wordt gehecht. Ik denk dat de gedepu-

teerde vanuit de opmerkingen in de commissie op 24 

november het signaal had moeten opvangen dat de 

Staten dit wel degelijk als een substantiële wijziging 

van het ontwerp-Streekplan hebben gezien. 

De gedeputeerde reageerde ook op het overleg van 11 

september. Ook op dat moment heeft hij gezegd dat 

het overleg met de Staten in de commissie REG de 

opmaat voor het finale oordeel is. Wij zitten toch met 

het probleem dat, als dit signaal niet wordt opgepikt, 

wij straks het risico lopen met meer van dit soort 

discussies te maken te krijgen, zeker over de kader-

stellende rol van Provinciale Staten, zoals verwoord 

in de motie die op 10 november is ingediend. Er zijn 

opmerkingen gemaakt als “samen met het BRU door 

één deur gaan”. Dat leverde toch wat mist op. Wij wil-

len daarom meer helderheid, dat het college inderdaad 

die rol zal opvatten, zoals in de betreffende motie is 

verwoord.

Wij wachten met spanning af of er inderdaad dit be-

sef is; of dit wel degelijk substantiële afwegingen zijn 

geweest en dat de kaderstellende rol aan Provinciale 

Staten is.

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Toen ik mij voorbereidde op dit interpel-

latiedebat heb ik mij afgevraagd wat wij hieruit willen 

slepen en waarom wij dit doen. Uiteindelijk, alles bij 

elkaar optellend, bleef er een ding over, namelijk dat 

wij willen horen: dit was eens, maar het zal niet weer 

gebeuren. Dat zeg je ook wel eens als je heel boos bent 

op je kinderen, bijvoorbeeld: eens, maar nooit weer.

De VOORZITTER: Dan moet u die van mij eens 

vragen hoe dat is afgelopen. (Hilariteit.)

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Toen ik gedeputeerde Streng hoorde ant-

woorden, herkende ik veel van dat soort gedrag; het 

gedrag zoals mijn kinderen dat soms hebben. Dat 

bedoel ik echt niet denigrerend. Hoe gaat dat name-

lijk? Als zij namelijk merken dat zij niet goed wegko-

men, zeggen zij: ja, maar ik had het niet zo bedoeld. 

En dit heb ik net iets te veel gehoord in het antwoord 

van gedeputeerde Streng. Waar het ons vandaag om 

gaat – dat is Statenbreed in deze interpellatie neerge-

legd – is te horen dat het college van GS heeft begre-

pen wat ons dwars zit. Hij heeft dat precies begrepen 

en het zal niet meer gebeuren. Wat het CDA betreft 

gaat het niet over planhiërarchie. Het gaat niet over de 

inhoudelijke motieven van het college om uiteindelijk 

het ontwerp-Streekplan te wijzigingen, want ook die 

discussie krijgen wij nog. Het gaat erom dat afspraken 

die in de commissie zijn gemaakt niet serieus zijn 

nagekomen. 

Als ik gedeputeerde Streng dan heel uitgebreid hoor 

uitleggen waarom het college heeft gedaan wat het 

gedaan heeft en dat hij eigenlijk een beetje laat door-

schemeren dat de commissie niet helemaal goed heeft 

begrepen hoe de procedure in elkaar stak, dan denk 

ik samen met de heer Kloppenborg: dat is niet stevig 

genoeg. 
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Wij horen dus graag heel duidelijk van de heer 

Streng dat hij heeft begrepen wat ons zo dwarszit 

en dat het niet aan de commissie REG lag of aan de 

Staten, maar dat echt Gedeputeerde Staten niet goed 

de zwaarte hebben ingeschat van afspraken die tus-

sen GS en PS gemaakt worden als het gaat om ka-

derstelling. Dat is hetgeen wij duidelijk willen horen 

en ik wil graag horen: dat gebeurt niet meer. 

Als wij dat horen, is het voor ons genoeg. Ik ga er-

van uit dat de gedeputeerde dan ook namens het 

hele college spreekt. 

De VOORZITTER: Met alle respect: de gedeputeer-

de heeft meer dan eens gezegd dat hij namens het 

college spreekt. 

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik heb niet gesuggereerd dat de gedeputeerde 

namens iets of iemand anders dan het college zou 

spreken.

De VOORZITTER: U vraagt de gedeputeerde nog-

maals te zeggen dat hij namens het college spreekt. 

Dan merk ik op, als voorzitter van dat college, dat dat 

niet aansluit bij het feit dat de gedeputeerde een en an-

dermaal in zijn antwoord heeft gezegd dat hij namens 

het college spreekt. Zelfs dat zou overigens overbodig 

zijn, want hij kan hier niet anders dan namens het col-

lege spreken. 

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de Voor-

zitter! Uw reactie is duidelijk. Ik heb niet anders willen 

suggereren.

Ik ga ervan uit dat wij nog een duidelijke reactie van 

de gedeputeerde krijgen op de tweede ronde en ik 

hoop dat daarmee de zaak uit de wereld is. Wat ons 

betreft: heel graag. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De kern van deze discussie is: kunnen Provinciale 

Staten ervan uitgaan, als er afspraken gemaakt zijn met 

Gedeputeerde Staten of als er kaders gesteld zijn door 

Provinciale Staten, dat Gedeputeerde Staten die kaders 

en die afspraken nakomt? Als wij dat weten, weten 

wij voldoende. Daar draait de discussie om. Wat ons 

betreft is dat niet alleen een kwestie van het dualisme 

of van deze nieuwe dualistische aanpak. Ook in het 

monisme is het zo, als je afspraken maakt, dat je die 

nakomt. Kijken wij naar dit onderwerp, dan is het zo 

dat in het verleden op voorstel van Gedeputeerde Sta-

ten een procedure is afgesproken voor de behandeling 

van het Streekplan. Conform die procedure zou op 

enig moment – in dit geval op 23 oktober – de com-

missie REG beoordelen of het Streekplan voldeed aan 

het gestelde in de Keuzenota en of het inspraakrijp 

was. Dat stuk is er gekomen, ook weer op voorstel van 

Gedeputeerde Staten, en de commissie heeft over dat 

stuk gezegd: zo kan het de inspraak in. Dan kan het 

niet gebeuren dat je achteraf constateert dat er een 

ander stuk ligt. Dan willen wij per se niet discussiëren 

over de vraag of dat belangrijke of onbelangrijke wijzi-

gingen zijn. Nee, afspraken zijn afspraken en afspraken 

zijn bindend. Dat willen wij weten. 

Het kan natuurlijk zo zijn dat op een gegeven moment 

het college constateert dat een of andere afspraak 

onverstandig is of dat het college er niet mee uit de 

voeten kan. In dat geval komt het college ermee terug 

naar de commissie en als het college goede argumenten 

heeft, zal men de commissie of de Staten overtuigen. Is 

dat niet het geval, dan eindigt daar het verhaal en zal 

men zich toch weer moeten baseren op datgene wat is 

bepaald. Het college heeft daarvoor voldoende kansen 

gehad. 

Bij de beantwoording in de eerste termijn, zei de 

gedeputeerde aan het begin van zijn betoog: “U, als 

Staten, voelt zich gepasseerd”. Daar gaat het echter niet 

om. Wij willen zeker weten dat afspraken nagekomen 

worden. Als wij ergens een spreekbeurt hebben en wij 

zeggen dit of dat staat in de nota, maar intussen staat 

er iets anders, dan is dat heel vervelend. Dat mag niet 

voorkomen.

Het gaat dus niet om het gepasseerd voelen, maar om 

gepasseerd worden in die zin dat de afspraken niet 

nagekomen zijn. 

Dan komt er een heel verhaal over de inhoud. Als dat 

verhaal niet gehouden was, zou het antwoord helder-

der geweest zijn. In dat verhaal zitten veel mitsen en 

maren, wettelijke regelingen, verhalen over het BRU, 

enzovoort. Wat ons betreft zijn die zaken niet aan de 

orde. Het gaat om de verhouding tussen GS en PS. Als 

wij die helder hebben, zijn er geen moties of andere 

procedures nodig. 

Als de gedeputeerde op het eind zegt dat wij daarover 

nadere afspraken moeten maken, dan constateren wij 

hier een ding: er zijn geen nadere afspraken nodig. Als 

er kaders gesteld worden door PS, kan PS ervan uit-

gaan dat die nagekomen worden. 
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De heer SWANE (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

hecht eraan namens onze fractie expliciet duidelijk 

te maken dat onze fractie haar steun aan de inter-

pellatie heeft verleend vanwege het feit dat hier spra-

ke is van een voorbeeld van hoe het niet moet als 

wij het hebben over de invulling van het dualisme. 

Kernpunt van het dualisme voor de VVD is in dit 

kader allereerst dat de Staten in hoofdlijnen de ka-

ders stellen en dat het college vervolgens binnen die 

kaders opereert. Ten tweede is het zo dat de afwij-

king van die gestelde kaders slechts het daglicht ziet 

als daarvoor door de Staten of het kaderstellend or-

gaan toestemming is gegeven. Verder moeten wij er 

als Staten van uit kunnen gaan, dat het college zich 

er steeds van bewust is dat het zich aan deze nieuwe 

werkwijze conformeert. 

Wij willen daarover slechts één vraag stellen aan het 

college: kunt u glashelder antwoord geven of u het 

met die drie stellingen eens bent?

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! In de laatste Statenvergadering heb ik een vraag 

gesteld over het Streekplan en nu hebben wij het er 

weer over. De toon van de beantwoording van gede-

puteerde Streng verschilt mijlenver van die van de-

cember jongstleden. Ik denk dat dat ook goed is. De 

gedeputeerde betreurt dat wij ons gepasseerd voelen 

en erkent dat ook als een belangrijk politiek feit. De 

luchthartigheid door te zeggen dat er niets aan de 

hand was ten opzichte van de afwijkingen die wij 

constateerden, is in de beantwoording van vandaag 

achterwege gebleven. Hij verontschuldigt zich voor 

de handelswijze. 

Ik beluister in het betoog van de gedeputeerde ech-

ter nergens dat het college in het vervolg anders 

zal handelen dan het nu gedaan heeft. Ik beluister 

dat hij constateert – dat is de analyse van de situa-

tie – dat er kennelijk een verschil in beleving is ten 

aanzien van de gemaakte afspraken, met name ten 

aanzien van de status van de commissievergadering 

van oktober, waarin de vraag naar de inspraakrijp-

heid van het stuk zoals wij het op dat moment had-

den voorliggen, aan de orde was. De heer Streng 

zegt dat onze reactie in de commissie er eigenlijk 

een was naast alle andere reacties en dat wij het dus 

hadden kunnen weten dan wel dat hij betreurt dat 

hij ons dat niet helder heeft kunnen maken. Op dat 

punt zal hij voortaan beter communiceren. Dat gaat 

echter langs het punt heen dat wij willen maken. 

Wij hadden de indruk dat de commissievergadering 

van oktober hét moment was waarop wij zouden 

bepalen of het voorliggende stuk overeenkwam met 

de kaders die al in een vorige periode gesteld waren. 

Ik ben benieuwd of hij het ten aanzien van het punt 

dat ik opwerp, uitsluitend als een communicatiepro-

bleem ervaart en of de gedeputeerde uit de doeken 

kan doen wat het in het vervolg zou kunnen bete-

kenen. Wij, en alle commissieleden met ons, hadden 

duidelijk de indruk dat de status van die vergadering 

anders was dan geïnterpreteerd. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 

Mijnheer de Voorzitter! Het dualisme is voor ieder-

een nieuw en het maken van goede, heldere afspra-

ken is in deze startfase extra relevant, voorzover het 

voorheen al niet relevant geweest zou zijn. Het zich 

houden aan die afspraken is echter temeer relevant en 

het lijkt erop dat wij hier een punt te pakken hebben 

waarbij dat in onvoldoende mate is geschied. Los van 

de opmerkingen die door voorgaande sprekers al zijn 

gemaakt, ben ik heel benieuwd wat het college voor-

nemens is te doen om dit soort verwarringen, als ik 

het zo mag noemen, te vermijden. 

Binnen onze fractie was een behoorlijke, vérgaande 

ontstemming over de hele gang van zaken. Daarbij 

zijn woorden gevallen die ik op dit moment niet zal 

uitspreken. Dit, omdat de gedeputeerde ondanks 

unaniem verzet – een ander woord weet ik op dit mo-

ment niet – van de Statencommissie op 24 november 

toch die wijzigingen heeft doorgevoerd in het Streek-

plan. Alles bij elkaar en het betoog van de gedepu-

teerde wegende, vinden wij toch dat hij tot op heden 

onvoldoende blijk heeft gegeven zich aangesproken te 

voelen door de essentie van de door de interpellant 

gemaakte opmerkingen en gestelde vragen.

De heer WITTEMAN (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Het functioneren van GS en PS staan vandaag ter 

discussie. Het gaat hierbij met name om het verdelen 

van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

De aanleiding van deze discussie doet er wat ons 

betreft niet zo veel toe, maar wel het doel dat wij 

hiermee nastreven: dat het steeds voor alle partijen 

duidelijk is wat de rolverdeling is tussen PS en GS in 

de besluitvormingsprocessen. Juist in een jaar waarin 

erg veel beslissingen moeten worden genomen – denk 

hierbij naast het Streekplan ook aan het SMPU (Stra-

tegisch Mobiliteitsplan Utrecht) en het PMP (Provin-
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ciaal Milieubeleidsplan) – is het van essentieel belang 

dat er vertrouwen is tussen partijen, zowel binnen de 

Staten als tussen de Staten en het college van GS. Dit 

vertrouwen is nu door het college van GS geschaad. 

Wij hebben vooralsnog twijfels dat de samenwerking 

tussen GS en PS in de toekomst verschoond blijft van 

eigengereid optreden van GS, waarbij besluiten van 

PS worde genegeerd. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 

Mag ik beginnen met de mededeling dat tot aan het 

uitbreken van de vogelpest vorig jaar, die ongeveer 

een half jaar duurde, een haan bij ons in de tuin 

heeft rondgelopen. Het beest had daar zijn stek ge-

vonden en het was buitengewoon boeiend dat beest 

het terrein zich eigen te zien maken. Er kon binnen 

drie weken geen merel meer op het gazon landen of 

de haan stoof erop af en joeg die merel de lucht in. 

Dat ging natuurlijk een paar keer op het nippertje 

goed en toen hadden de merels het door en gingen 

zij haantje pesten. Ook dat was een buitengewoon 

vermakelijk iets. 

Ik vertel dit ter introductie om duidelijk te maken 

hoe ik naar deze procedure heb gekeken. Hebben wij 

nu als Provinciale Staten haantjesgedrag vertoond? 

Een gedeputeerde doet heel goed zijn werk – hij is 

dus even de merel – en is bezig zijn werk te doen; 

die tuin heeft hij als voederplaats. Dan komt dat 

haantje er weer aanstormen en de merel kan weer 

wegvliegen. Als die haan zo bezig blijft, dan krijgen 

die merels ook dat pestgedrag: even neerstrijken, 

de haan komt eraan, hup omhoog op de schutting, 

haantje weg, weer terug ….. Dat moeten wij niet 

hebben. 

Ik geloof niet dat hier van haantjesgedrag sprake is 

als wij kijken naar deze hele gang van zaken en deze 

hele kwestie. Daarom vond ik de beantwoording van 

de gedeputeerde een beetje teleurstellend. Het werd 

een beetje geworpen op een communicatiestoornis 

en er werd miskend dat er feitelijk veel meer aan de 

orde is. Er is namelijk geen duidelijke afbakening 

van taken en geen duidelijke uitleg van afspraken. 

In mijn beleving scheerde de gedeputeerde voortdu-

rend langs de kern van de kritiek heen. Ik geef een 

voorbeeld. Ik hoorde de gedeputeerde zeggen dat er 

eigenlijk in de beleving van GS geen sprake is van 

substantiële wijzigingen. Vervolgens hoor ik de gede-

puteerde uitleggen dat het heel belangrijk is dat het 

onderzoek naar de reservelocatie in het aangepaste 

Streekplan zal worden opgenomen. Dat is namelijk 

een majeure verandering. Nu zal ik niet semantisch 

doen en twisten over substantiële wijzigingen of 

majeure wijzigingen. Ik denk dan echter toch dat er 

meer aan de hand is dan alleen een communicatie-

stoornis. 

Ik sluit mij aan bij de punten die collega’s hebben 

genoemd. Er waren heldere, duidelijke afspraken 

gemaakt. Op 23 oktober is aan de commissie REG 

gevraagd:

-     spoort het voorliggende concept met de Keuze-

nota? Daar zijn wij toen expliciet op ingegaan en 

eigenlijk, met enige kanttekeningen, heeft iedereen 

de conclusie getrokken dat dat spoorde.

-     kan dit, zoals het hier ligt, de inspraak in? Ook 

dat is unaniem door de commissie beantwoord met 

ja. 

Vervolgens komt er een gewijzigd voorstel op tafel 

tot verrassing van eenieder die het aangaat. Dan 

spreken wij niet meer over een communicatiestoor-

nis, maar over de noodzaak dat terreinen beter af-

gebakend moeten worden en dan kunnen wij haan-

tjesgedrag over en weer voorkomen.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): 

Mijnheer de Voorzitter! De vorige spreker had het 

over merels en haantjes. Ik heb er direct bij gezet: 

een merel zingt zijn hoogste lied, maar de commis-

sie hoort hij niet. (Hilariteit.)

De antwoorden die wij hebben gehoord, waren vol-

gens mij een heel mooi rookgordijn. Of de twijfel bij 

mijzelf is weggenomen, zal ik mijzelf vanavond nog 

eens afvragen. Ik heb namelijk al eens eerder een 

kleine botsing gehad met de gedeputeerde in een 

soortgelijke situatie in de commissie REG. Dat be-

trof de benzinepomp in Loenen, waar een onderne-

mer van het kastje naar de muur werd gestuurd. De 

hele commissie spreekt zich duidelijk uit dat het op 

die manier niet gaat en dat die man snel geholpen 

moeten worden. Dat wordt min of meer ontkracht 

en met allerlei mooie gebaren omzeild. Uiteindelijk 

gebeurt er weer niks. Dat was een zelfde soort situ-

atie als de zaak die de fractie van GL aankaart. 

Ik voel mij dus eigenlijk een beetje een joker als 

dat zo blijft. Er moet duidelijk iets veranderen. Het 

middel waarmee dit punt nu naar voren wordt ge-

schoven, is best zwaar, oftewel: er moet duidelijk een 

signaal van uitgaan. 

Het gaat dus om de beleving van de afspraken; 
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daarin zit de crux van het hele verhaal. Wij wilden 

weten wat voor vlees wij in de kuip hadden met de 

gedeputeerde – een soort steekproef – en het valt 

ons in het begin een beetje tegen. Laten wij ervan 

uitgaan de gedeputeerde het voordeel van de twijfel 

te gunnen en dat wij deze keer zijn antwoorden dan 

maar moeten geloven. Wij zullen het echter scherp 

in de gaten houden. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering.

Schorsing van 17.12 uur – 17.20 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 

De heer STRENG (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik wil nog even kort ingaan op de reacties van 

de verschillende fracties in de tweede termijn.

Ik begin met te herhalen dat wij als het college en ik 

als gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, ons ervan 

bewust zijn dat het om een belangrijk politiek feit 

gaat. Daar wil ik ook niet omheen draaien. Het sig-

naal dat de Staten vandaag hebben afgegeven is dui-

delijk. Wij zullen naar eer en geweten in de toekomst 

ons uiterste best doen daarmee rekening te houden. 

Dat betekent wat ons betreft dat wij afspraken en be-

loftes die van de kant van de Staten worden gemaakt 

met het college zullen nakomen. Dat is onze intentie 

en onze oprechte bedoeling. Het gaat ons zeker ook 

om de kaderstelling zoals de Staten die naar voren 

brengen en dat wij ons daaraan houden. Dat is abso-

luut de bedoeling, zeker ook naar de toekomst toe. 

Tot slot – ik wil het kort houden – hoop ik en wens ik 

dat de Staten met het college gezamenlijk constructief 

verder willen gaan als het gaat om het Streekplanpro-

ces. Het gaat er niet om dat wij proberen, op welke 

manier ook, af te dingen op de positie van de Staten 

of de afspraken zoals wij die met elkaar hebben ge-

maakt. Kennelijk is daar iets misgegaan de afgelopen 

paar maanden. Wij hebben daarvan geleerd. Wat ons 

betreft zal dat in de toekomst niet meer gebeuren. 

Hierbij wil ik het laten.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij verzoeken om een schorsing.

De VOORZITTER: Dat kan, maar dan ga ik ervan uit 

dat de Staten toestemmen in een derde termijn. 

Ik schors de vergadering niet.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

Als u in het reglement kijkt, staat daar beschreven, als 

fracties nu reageren, dat dat de tweede termijn is. 

De VOORZITTER: Dan bent u beter op de hoogte 

dan ik. 

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

kende de regels niet – ik ben nieuw -, maar ik heb ze 

gisteren doorgelezen.

De VOORZITTER: Heel goed. Ik vroeg het zo-even 

de griffier en hij zei dat ik maar een derde termijn 

moest toestaan. (Hilariteit.) U moest eens weten hoe-

veel ik in mijn vak gesouffleerd moet worden.

Ik schors de vergadering.

Schorsing van 17.25 – 17.28 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. Ik geef 

het woord aan de heer Reerink.

De heer REERINK (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 

De heer Kloppenborg kan het veel beter verwoorden 

dan ik.

De heer KLOPPENBORG (GL): Mijnheer de Voorzit-

ter! Wij hebben de woorden van de gedeputeerde ter 

harte genomen, zoals hij ook wellicht onze woorden 

ter harte heeft genomen. 

De gedeputeerde zegt: het signaal is belangrijk en dui-

delijk; afspraken worden nagekomen; de Staten zijn 

kaderstellend. Dit zijn de conclusies die wij hieruit 

samen trekken en samen, volwaardig en eenieder in 

zijn rol zullen wij meewerken aan een zo goed moge-

lijk streekplan. Wellicht hebben wij wederzijds hieruit 

onze lessen getrokken.

De VOORZITTER: Ik concludeer dat niemand verder 

nog het woord wenst te voeren. Ik sluit de beraadsla-

gingen over dit onderwerp. 

Vragenhalfuurtje

De VOORZITTER: De heer Van Leeuwen Boomkamp 

van de LPF zal enige vragen stellen aan het college 

over het Meander Ziekenhuis.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): Mijn-

heer de Voorzitter! Mijn vrouw vraagt mij wel eens of 

ik in deze vergaderingen wel eens iets zeg. Nu, van-

daag kom ik goed aan bod.
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De VOORZITTER: Moet u een briefje mee naar 

huis of gelooft zij u zo? (Hilariteit.)

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): 

Mijnheer de Voorzitter! Al voor de zomer hebben 

wij aan gedeputeerde mevrouw Kamp vragen gesteld 

over de gezondheidszorg, met name over het Mean-

der Ziekenhuis. Wij constateren dat ondanks de ict-

mogelijkheden en de enorme hoeveelheid geld die 

het onze samenleving dagelijks kost, het naar onze 

beleving steeds slechter gaat met de gezondheids-

zorg. Oftewel: de zorg is ziek. Wij hebben vragen 

gesteld over de ontwikkeling van de ziekenhuizen en 

de gezondheidszorg in het Gooi. Van de gedeputeer-

de hebben wij mogen vernemen dat wij maar rustig 

moesten gaan slapen en dat zij ons op de hoogte zou 

houden van de ontwikkelingen. Dat rustig slapen 

dat de gedeputeerde naar ons toe heeft uitgestraald, 

gaat over in een ‘nooit-meer-wakker-worden’, als wij 

niet oppassen. Probeer in het weekend maar eens 

een arts te pakken te krijgen en helemaal al als je 

net buiten de regio woont. Ik kan er een heel lang 

verhaal van maken, maar het komt erop neer dat het 

niet goed gaat. Als je een dokter nodig hebt omdat 

je kind ziek is, moet je 50 kilometer rijden. Krijg je 

die dokter al te pakken, dan word je ergens anders 

naartoe gestuurd. Ouderen in het Gooi, met name 

in Baarn en Soest, maken zich ernstig zorgen. Ik 

heb een beetje gekscherend geschreven dat het een 

veredelde ‘pedicurehalteplaats’ is, maar iets meer dan 

dat is het eigenlijk ook niet. In feite is een hele reno-

vatie van de gezondheidszorg noodzakelijk, maar dat 

zou ik niet direct bij de gedeputeerde op haar bordje 

willen schuiven. Er is namelijk veel te veel overleg, er 

is veel te veel management en er zijn veel te weinig 

handen aan het bed. De mensen maken zich zorgen 

en ik weet niet hoe het met u allen is, maar ik betaal 

elk jaar meer ziektekostenpremie voor mijn vrouw, 

mijn kinderen en voor mijzelf en wat ik ervoor krijg 

wordt elk jaar een stuk minder. 

Dan de treurnis uit onze samenleving: mensen die 

hulpbehoevend zijn, oud zijn, geen ander vervoer 

hebben dan openbaar vervoer, moeten soms van de 

ene regio naar de andere reizen. Dat gaat allemaal 

niet goed. 

Ik heb een aantal te stellen vragen op papier gezet. 

Daar komt nog een vraag bij, die ik direct aan de 

gedeputeerde stel: hoe ervaart u, als gedeputeerde, 

uw medische zorg en heeft u wel eens spoedeisende 

hulp voor uzelf of voor uw achterban nodig gehad 

in het weekend? Gaat u er naar uw eigen gevoel met 

uw ziektekosten in premie op vooruit of achteruit?

Als de gedeputeerde daarop voor zichzelf naar eer 

en geweten antwoord geeft, dan begrijpt zij wel dat 

ik niet voor ‘jan boterletter’ mijn vragen stel.

Zal ik die vragen voorlezen?

De VOORZITTER: Ik vond eigenlijk dat u die vra-

gen al had moeten stellen. Het gaat namelijk om het 

stellen van vragen en niet om een beschouwing op 

zorg.

De heer VAN LEEUWEN BOOMKAMP (LPF): 

Mijnheer de Voorzitter! Deze beschouwing onder-

streept natuurlijk wel de noodzaak van het stellen 

van de vragen. Ik zal de vragen voorlezen.

In juni of juli heeft onze fractie een motie ingediend 

inzake de voorgenomen reorganisatie van het Me-

ander. De gedeputeerde heeft tijdens de discussie 

over de motie toegezegd later mededelingen te zul-

len doen over de afloop van de toen gaande zijnde 

besprekingen. Tot nu toe hebben wij in dezen nog 

niets van de gedeputeerde mogen vernemen. Daar-

om stellen wij vandaag aanvullende vragen over het 

uitkleden van de medische diensten op de locaties 

Baarn en Soest.

1.   Is het de gedeputeerde bekend, dat het zieken-

huis in Baarn van vrijdagmiddag 17.00 uur tot 

maandagochtend 09.00 uur gesloten is? Zo ja, kan 

de gedeputeerde zeggen hoe inwoners van de regio 

Baarn en Eemland kunnen blijven rekenen op de 

nabijheid van adequate spoedeisende hulpverlening 

door ambulancedienst en medisch specialisten?

2.   Is het de gedeputeerde bekend, dat na de uit-

kleding van de locatie Soest het Soester ziekenhuis 

sindsdien in de volksmond bekend staat als een 

veredelde ‘pedicurehalteplaats’? Zo ja, is de gedepu-

teerde dan met ons van mening dat de reorganisatie 

jammerlijk mislukt is?

3.   Is het de gedeputeerde bekend, dat huisartsen 

in de regio Eemland/Baarn en Soest een wachtlijst 

hebben ingevoerd voor het aannemen van nieuwe 

patiënten? Welke invloed heeft de gedeputeerde aan-

gewend om dit euvel te voorkomen? Is daarbij ook 

gedacht aan het beginsel van vrije dokterskeuze?

4.   Zou de gedeputeerde het verband kunnen aan-
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geven tussen de mogelijkheden die de geavanceerde 

ict-technologie biedt en de achteruitgang van de 

adherentie van de medische dienstverlening?

5.   Heeft er onderzoek plaatsgevonden onder de be-

volking in de regio, of men bereid is voor medische 

hulp met het openbaar vervoer naar Amersfoort te 

reizen? Zo ja, zijn de uitkomsten van een dergelijk 

onderzoek openbaar? Zo nee, zou een dergelijk 

onderzoek alsnog kunnen plaatsvinden, opdat geba-

seerd op de uitkomsten daarvan afspraken gemaakt 

kunnen worden voor doorverwijzing naar eventueel 

dichterbij liggende ziekenhuizen, zoals Gooi-Noord?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik begin met de toegevoegde vraag van de 

heer Van Leeuwen Boomkamp: “Hoe ervaart u uw 

medische zorg?” Privé heb ik daar geen problemen 

mee en ik doe mijn uiterste best het aantal medici 

aan te vullen. Ik heb twee kinderen en beide stude-

ren geneeskunde. Wat kan ik nog meer? (Hilariteit.)

Wij hebben uitgebreide discussies gevoerd met el-

kaar over het Meander Medisch Centrum. De inge-

diende motie daaromtrent is destijds niet aanvaard. 

Wel is het zo dat ik heb toegezegd dat ik de Staten 

zou rapporteren over de afloop van de gevoerde 

onderhandelingen met het ziekenhuis. Met name de 

publiekrechtelijke organisaties hebben dat gedaan; 

de gemeente Soest, de gemeente Baarn en ikzelf 

namens de provincie. Dat heeft erin geresulteerd dat 

er afspraken zijn gemaakt die tot tevredenheid van 

alle partijen waren. Daarover heb ik de commissie 

gerapporteerd.

Het is niet zo dat Baarn het hele weekend verstoken 

is van hulp. Het is zo dat het ziekenhuis vijf en een 

halve dag open is. Dat is conform afspraak. Zater-

dagsmorgens kunt u er terecht. 

Hoe gaat het dan met de spoedeisende hulp? Voor 

spoedeisende hulp moet men naar het ziekenhuis 

in Amersfoort. Mensen kunnen daar permanent 

terecht. 

In het spreidingsplan Ambulancezorg dat wij recent 

in de commissie aan de orde gehad hebben, is opge-

nomen dat in Baarn een nieuwe ambulancepost ge-

realiseerd zal worden. Dat is inmiddels gebeurd, dus 

door de week kan men daarvan gebruik maken voor 

spoedeisend vervoer. In het weekend moet er een 

ambulance komen vanuit Amersfoort-noord, maar 

ook daarvoor geldt dat er rekening is gehouden met 

de aanrijtijden en dergelijke zaken.

De polikliniek in Soest functioneert op dit moment 

conform de afspraken die ik zo-even memoreerde. 

De KNO-specialisten houden nog steeds spreekuur in 

Soest, er is een bloedlaboratorium, er worden zwanger-

schapsecho’s gedaan en diabetici kunnen er terecht. Die 

situatie blijft zo totdat er een echt medisch centrum 

van gemaakt is, zoals de bedoeling is in de toekomst. 

Het is mij niet bekend dat huisartsen in de regio 

Eemland/Baarn en Soest een wachtlijst hebben in-

gevoerd voor het aannemen van nieuwe patiënten. 

Voorzover mij bekend zijn er geen wachtlijsten. Wel is 

het zo dat in Eemland op postcode bij huisartsen inge-

schreven wordt. Daar kan men een mening over heb-

ben, die heb ik ook, maar het is al een hele tijd zo en 

de vrije keuze van huisarts is daar wat beperkter dan 

op andere plekken. Wat er wel gebeurd is om het tekort 

aan huisartsen in Eemland wat op te vullen, is dat er in 

Eemland een initiatief is van de huisartsen om patiën-

ten die op een gegeven moment geen huisarts hebben, 

bij een andere huisarts onder te brengen. Via internet 

wordt daar bekendheid aan gegeven. 

De heer Van Leeuwen Boomkamp heeft een relatie 

gelegd tussen de adherentie en het ict-gebruik. “Adhe-

rentie” is een berekening voor de mate van het gebruik 

van de burger van ziekenhuisvoorzieningen. Dat is 

niet afhankelijk van de hoeveelheid ict die gehanteerd 

wordt. Het is wel zo, als je veel ict-producten gebruikt, 

dat een aantal zaken gemakkelijker wordt. Een specia-

list die bijvoorbeeld op de achterwacht zit, kan gemak-

kelijker geconsulteerd worden zonder dat hij naar de 

patiënt toe komt.

Heeft er onderzoek plaatsgevonden onder de bevolking 

in de regio of men bereid is voor medische hulp met 

het openbaar vervoer naar Amersfoort te reizen? Nee, 

dat onderzoek hebben wij niet uitgevoerd. Ik vind het 

ook niet noodzakelijk, omdat huisartsen kunnen ver-

wijzen naar het Meander Medisch Centrum in Amers-

foort, maar zij kunnen ook verwijzen naar het Gooi. 

Dat is afhankelijk van wat de betrokken patiënt op dat 

moment graag wil; men kan zelf daarin een voorkeur 

aangeven. Het lijkt mij een heel goede zaak dat dit zo 

blijft. 

Mevrouw PIEPER (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 

wil een aanvullende vraag aan de gedeputeerde stel-

len. Ook ons bereiken geluiden uit Baarn dat het wat 
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betreft de openingstijden niet helemaal klopt met wat 

destijds is afgesproken en dat opname slechts kan 

plaatsvinden voor vier dagen. Zou de gedeputeerde 

naar aanleiding van de berichten uit de regio nog 

eens willen kijken of hetgeen destijds in het rapport 

Kraaijenveld/Wouters is afgesproken met de steak-

holders inderdaad uitgevoerd wordt? Destijds is afge-

sproken dat het ziekenhuis omgebouwd zou worden 

tot een profielziekenhuis. Vanuit de regio komen echt 

geluiden dat het daaraan niet voldoet. Is de gedepu-

teerde bereid daar nog een keer naar te kijken?

Mevrouw KAMP (gedeputeerde): Mijnheer de Voor-

zitter! Ik ben altijd bereid naar zaken te kijken, maar 

vanochtend nog heb ik de medewerkers laten infor-

meren hoe het gaat in het ziekenhuis. Het is niet stil 

blijven staan met het rapport Kraaijenveld/Wouters. 

Na dit rapport is er heel veel commotie ontstaan. Het 

ziekenhuis probeerde zich te onttrekken aan datgene 

wat in het rapport was afgesproken. Wij hebben daar-

over met elkaar onderhandeld en daar is iets uitgeko-

men. Ik kan mij dus niet meer helemaal baseren op het 

rapport Kraaijenveld/Wouters. Wel kan ik mij baseren 

op de afspraken die gemaakt zijn. Dat betekent dat het 

ziekenhuis in Baarn voor klinische zorg beschikbaar is 

voor vijf en een halve dag. Dat betekent dat men voor 

klinische zorg die voor vijf dagen of minder wordt 

gegeven, terecht kan in Baarn. Voor opnames die langer 

duren moet men ergens anders naar toe. Wellicht staan 

deze zaken in de regio niet erg helder op het netvlies, 

maar het ziekenhuis is voor vijf en een halve dag ge-

woon open. Ik heb dat laten checken. Er wordt dus in 

die zin gehandeld conform de afspraken die wij inder-

tijd met elkaar gemaakt hebben. 

De VOORZITTER: Ik sluit de beraadslagingen over dit 

onderwerp. 

PS2004ZCW02

Nieuw beleid: jeugdzorg

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 

besluiten Provinciale Zaken overeenkomstig het voor-

stel.

PS2004BEM01

Verordening interne zaken provincie Utrecht 2003

De VOORZITTER: Ik wil namens het college een op-

merking maken. Wij hebben destijds toegezegd terug 

te komen op het onderdeel geheimhouding. Er zijn nu 

twee verordeningen ineen geschoven. Ook nu is weer 

opgenomen het voorstel inzake de geheimhouding. Wij 

zullen hierop terugkomen, zoals wij hebben toegezegd. 

Er is inmiddels een briefwisseling met het ministerie 

van BZK gaande en er is een juridisch advies ingewon-

nen. De inhoud van het juridisch advies treft u aan in 

Binnenlands Bestuur van deze week. Zodra er van de 

kant van de minister helderheid is, komen wij uiteraard 

hierop terug. Wij hebben überhaupt de afspraak dat 

wij de verordening na verloop van een half jaar op zijn 

merites zullen beschouwen en zullen kijken of het nog 

bijstelling verdient. Dan nemen wij dat daarin mee. 

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming 

besluiten Provinciale Zaken overeenkomstig het voor-

stel.

PS2004BEM02

Gedragscode Provinciale Staten

De VOORZITTER: De heer Ekkers zal namens de 

fractievoorzitters het woord voeren.

De heer EKKERS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Bij het lezen van de gedragscode blijkt er een aantal 

punten te zijn dat nadere bestudering behoeft. Het 

lijkt ons verstandig akkoord te gaan met de gedrags-

code zoals deze nu voorligt, maar tegelijkertijd uit te 

spreken dat wij in een of ander comité de komende 

maanden nog eens bekijken of wij over enkele pun-

ten helderheid kunnen krijgen.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Zaken overeenkomstig 

het voorstel.

PS2004BEM04

Lidmaatschap Vereniging Deltametropool

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Namens onze fractie heb ik bij de commissieverga-

dering onze stem voorbehouden, omdat wij op een 

tweetal punten problemen hebben met dit lidmaat-

schap. Ik zal het kort toelichten.

Zoals ik in de commissie duidelijk heb gemaakt, 

vinden wij enerzijds de Vereniging Deltametropool 

eerder deel van het probleem dan een oplossing. Op 
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Randstadniveau is het namelijk een wirwar van or-

ganisaties en overlegorganen, waarbij het heel moei-

lijk is transparantie te betrachten, politieke sturing 

toe te passen en laat staan politieke controle uit te 

oefenen. Daarmee hebben wij dus een probleem. 

Ons tweede punt is een principieel element. Het is 

een ideeënplatform en een ‘actiegroep’. In mijn wilde 

jaren had ik een lidmaatschap van de provincie 

daarvan natuurlijk van harte toegejuicht. Je vraagt 

je echter af wat de provincie doet bij een ideeën-

platform c.q. een ‘actiegroep’, vooral als dat orgaan 

tot doel heeft het Rijk én de provincie te adviseren. 

Principieel zetten wij daarbij een kanttekening en 

kunnen daarom niet instemmen met dit lidmaat-

schap, alhoewel wij ons kunnen voorstellen dat het 

op GS-niveau best praktisch is om daar zo nu en 

dan bij te zitten. Je moet soms echter ook op een 

andere manier naar zo’n voorstel kijken. 

Ik heb nog één concrete vraag. Wij zitten in allerlei 

Randstadorganen. Is het college in staat ons te ver-

blijden met een korte, strategische notitie, waarin 

staat welke processen nu in die diverse organen lo-

pen voor de Staten, wat de inzet is van de provincie 

Utrecht, hoe wij dat gaan doen en op welk moment 

de commissie BEM of de Staten daarbij in beeld 

komen met betrekking tot sturing en controle? Ik 

krijg heel veel informatie van die organen, maar dat 

is informatie in de vorm van communicatie. Ik wil 

echter ook sturen en controleren.

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzit-

ter! De heer Bijkerk heeft zijn roeping als grasmaaier 

gemist, want er is weinig wat nog voor mijn voeten 

ligt. Wij kunnen slechts aanhaken bij zijn betoog. 

Wij steunen de ideeën van de Vereniging Deltame-

tropool, maar om het te omarmen in een struc-

tuur zoals die nu voorligt, is iets waarmee wij grote 

moeite hebben. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijnheer 

de Voorzitter! Bij het beoordelen van het voorstel viel 

bij onze fractie in elk geval het woord “vermenging 

van belangen”. Het is al gezegd dat je als overheid 

een andere positie hebt. Als je lid wordt van een ver-

eniging en je komt daarin in bepaalde procedures 

medeoverheden en anderen tegen die je ook op an-

dere momenten in procedures tegenkomt, dan is dat 

voor de overheid niet goed. Wij hebben er overigens 

geen enkel bezwaar tegen als de gedeputeerde, juist in 

het kader van de actiepunten ván de Randstad, een 

permanent overleg vanuit de Randstadgedeputeerde 

richting die Vereniging Deltametropool zou beharti-

gen. Dat zou een heel goede weg zijn, want dan doe 

je dat namelijk als Randstadgedeputeerde in een over-

legsituatie waarin je de handen zelf vrij houdt. Dat 

zou verre te prefereren zijn boven zo’n ondoorzichtig 

lidmaatschap. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

De fractie van de SP geeft keer op keer aan groot 

voorstander te zijn van samenwerken en afstem-

men. De Vereniging Deltametropool beschouwt 

zichzelf als een organisatie die vanuit de basis 

ideeën toelevert aan provincies en Rijk. De vereni-

ging beschouwt de provincies als “middenbestuur”, 

met onder meer als taak het organiseren van het 

afwegen van belangen; een taak van geheel andere 

aard dan de taak die de Vereniging Deltametropool 

zichzelf stelt als ideeëngenerator en inspiratiebron. 

Dit zijn niet onze woorden; dit zijn de woorden van 

de Vereniging Deltametropool zelf in de brief aan 

gedeputeerde Streng van 28 oktober 2002. De SP is 

het geheel met deze stellingname eens. Wij zijn van 

mening dat de provincie Utrecht moet zorgen voor 

een goede communicatie met de Vereniging Delta-

metropool en daar waar de belangen samenvallen is 

samenwerking prima. 

Als provincie het lidmaatschap van een dergelijke 

organisatie aanvaarden, bevordert niet de transpa-

rantie van het bestuur en kan leiden tot belangen-

verstrengeling. Wij wijzen een dergelijk lidmaat-

schap dan ook af. 

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Het klopt: in Randstadverband zijn er 

veel organisaties, veel overlegstructuren, is er veel 

bestuurlijke drukte. Soms heb je het gevoel dat je 

van te veel van dergelijke clubs lid bent geworden. 

De inzet is overigens wel daarin in deze periode 

enige sanering aan te brengen. 

Waar het hier om gaat, is de Vereniging Deltame-

tropool die werkt als een soort denktank; het is een 

adviesorgaan van de besturen. 

Ik ben het met iedereen eens dat je al gauw de nei-

ging hebt te spreken van vermenging van belangen. 

Je zit daar namelijk als bestuurder en naast je zit de 

ANWB die je adviseert. Ik denk dat dit een ongeluk-

kige situatie is. 

Zoals wij het zien, is de contributie bedoeld om het 

werk van het adviesorgaan als onafhankelijk orgaan 
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van steakholders mogelijk te maken. Waarom wij als 

Utrecht het belangrijk vinden daarbij te zijn, is dat 

er al te veel dingen gebeuren zonder dat wij daarop 

invloed kunnen uitoefenen. Dat willen wij voorko-

men. Wij willen proberen, en daarmee ga ik in op de 

vraag van de heer Bijkerk, de komende periode een 

positie in de Randstad te krijgen als NV Utrecht, als 

regionale partners, en te proberen in dat gremium 

serieus genomen te worden. Over de agendering 

moet overleg plaatsvinden met het presidium, maar 

wij zijn bijna zo ver dat wij conform de opdracht 

die wij van de Staten hebben gekregen om te kijken 

hoe wij strategisch kunnen inzetten richting Rand-

stad, daarover met de Staten de discussie te voeren. 

Daarbij is het van belang dat de Staten duidelijk ma-

ken wat de inzet voor het vervolg zou moeten zijn. Er 

zijn namelijk meerdere strategische allianties mogelijk, 

maar het fundament ligt er nu en dat fundament was 

van belang omdat het onze eigen regionale partners 

betreft. Het wordt echter pas interessant als wij weten 

met wie wij straks het partnerschap gaan delen. 

Het punt zal dus zeer binnenkort op de agenda 

komen en dan hebben de Staten alle ruimte daaraan 

de nodige kaders te verbinden. Om het woord maar 

even te noemen. 

De VOORZITTER: Dat kan niet vaak genoeg ge-

noemd worden, hoor ik sommigen denken. 

De heer GAAIKEMA (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Als ik gedeputeerde Lokker goed beluister, heb ik 

twee toezeggingen van hem gehoord. De eerste is de 

toezegging dat wij ernaar streven een sanering aan te 

brengen in de ‘spaghettistructuur’ aan overleggremia 

in de Randstad. Als daarbij een echte toezegging kan 

komen in de vorm van een tijdslijn en een plan, dan 

heeft dat onze steun.

Verder spreekt de gedeputeerde over de NV Utrecht, 

met als bedoeling dat wij daarmee als provincie echt 

een positie in de Randstad willen bereiken. Zoals het 

nu overkomt, is dat nog wat hapsnap. Kijkend naar 

het voorstel over het lidmaatschap van de Vereniging 

Deltametropool, lijkt het alsof de angst regeert, zo 

van: laten wij maar aanhaken, want wie weet of wij 

anders iets missen. Angst is een slechte raadgever, 

dat weten wij allemaal. Ook daar is behoefte aan een 

bepaalde strategie – een beleidskader of een be-

leidsdocument – over hoe wij die positie dan willen 

bewerkstelligen. Volgens mij wilde de gedeputeerde 

dat ook zeggen. Als wat dit betreft een korte termijn 

gehanteerd kan worden, dan zouden wij dat graag 

zien van de gedeputeerde.

De heer LOKKER (gedeputeerde): Mijnheer de 

Voorzitter! Bij het saneren van al die structuren en 

overleggen hebben wij natuurlijk de andere partners 

nodig. Ik kan niet zeggen: Utrecht vindt dat het zus 

of zo moet gebeuren en dat iedereen zich daaraan 

moet houden. De Staten moeten echter weten, dat 

het onze inzet is daarin enige ordening aan te bren-

gen. Sanering betekent minder overlegstructuren, 

maar tegelijkertijd helderheid. 

Ik ben erg blij dat wij als provincie Utrecht lid zijn 

van die actiegroep. Dan bedoel ik dat positief: er 

moet actie komen wat betreft onze inzet richting 

Randstad. Wij zijn te lang met elkaar hierover bezig 

geweest en dat is veel negatiever dan dat je geza-

menlijk ergens voor gaat. In die zin vind ik het 

begrip “actiegroep” in dezen toch een mooie geuzen-

naam. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel, waarbij 

de fracties van D66, de ChristenUnie, GL en de SP 

geacht worden tegen het voorstel gestemd te hebben.

De VOORZITTER: Het is bijna zes uur, het ge-

bruikelijke tijdstip voor de dinerpauze. Mijn eigen 

inschatting is dat wij nog een half uur nodig hebben 

voor de rest van de agenda. Ik stel voor de agenda af 

te werken. 

PS2004BEM05

Statenwerkplan 2004-2007

De VOORZITTER: Afgesproken is dat voor de be-

handeling van dit agendapunt de vice-voorzitter 

van de Staten en de commissievoorzitters het woord 

zullen voeren.

De heer BIJKERK (GL): Mijnheer de Voorzitter! 

Vreest niet, collega’s. Ik zal kort spreken en ook de 

andere collega’s zullen dat ongetwijfeld doen. 

Ik sta hier in mijn rol als plaatsvervangend voorzit-

ter en ik sta hier ook met, naar ik hoop, enige be-

scheidenheid en gepaste trots. Als Staten stellen wij 

namelijk vanmiddag definitief ons Statenwerkplan 

vast. Dat is een collectief werkstuk, waarin wij onze 

eigen werkwijze voor de komende maanden en jaren 

regelen. Dat Statenwerkplan is een belangrijk poli-
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tiek middel in wording. Belangrijk: vooral omdat 

wij als Staten onze eigen agenda gaan bepalen, meer 

en meer. Het is vanuit het verleden bezien toch een 

enorm verschil tussen monisme en dualisme dat de 

Staten echt hun politieke agenda bepalen c.q. de on-

derwerpen naar zich toe trekken en voor wat betreft 

de wijze waarop die onderwerpen worden afgehan-

deld. Het is ook een Statenwerkplan in wording, niet 

alleen omdat voortdurend die lange-termijnagenda 

en de instrumenten nader zullen worden aangepast, 

maar ook omdat het tot nu toe papier is. De Staten 

zullen zelf dat Statenwerkplan zich eigen moeten 

maken en het moeten uitvoeren. 

Het Statenwerkplan schept verplichtingen, zowel aan 

de kant van het college als ook aan de kant van de 

Staten. Overigens geldt dat niet alleen wat betreft 

het nakomen van onze eigen afspraken, maar ook 

wat betreft het omgaan met die afspraken. In het 

Statenwerkplan staat van talloze punten dat wij daar 

kaderstellend actief willen zijn en ook controlerend, 

maar het betekent dat wij op andere punten het col-

lege ook de ruimte moeten geven om zijn taken te 

kunnen vervullen. Wat dat betreft zitten er nadruk-

kelijk twee kanten aan het Statenwerkplan. 

Als plaatsvervangend voorzitter is mij door de Staten 

de opdracht gegeven een actieve rol te spelen bij het 

opstellen van het Statenwerkplan en het bewaken van 

de uitvoering. Wat betreft het laatste kan ik u meede-

len dat op dit moment alle commissievoorzitters in 

conclaaf gaan c.q. zijn gegaan met de portefeuillehou-

ders om te kijken naar de eerste vertaalslag van het 

Statenwerkplan. Ook is afgesproken dat op het niveau 

van het presidium in elk geval een keer per kwartaal 

het geheel van de agendering van de Staten in beeld 

wordt gebracht. Dan gaat het om de uitvoering van 

het Statenwerkplan, om de toezeggingen die gedaan 

zijn door het college aan de Staten en dan gaat het 

om allerlei zaken die vanuit het college c.q. het amb-

telijk apparaat op de Staten afkomen. 

Per kwartaal kunnen wij op die manier een heel hel-

der beeld krijgen en kunnen wij integraal onze agen-

da bekijken. Als het echt politiek wordt, zal vanuit 

het presidium het fractievoorzittersconvent worden 

ingeschakeld voor de politieke toetsing. 

Dat is organisatie van de werkwijze voor de komende 

tijd. De commissies zullen daarover nauwgezet wor-

den geïnformeerd door hun voorzitters, evenals de 

Statenleden in het algemeen via de ‘PS-flits’.

Als ik de situatie bekijk in andere provincies, denk ik 

dat wij hier iets bijzonders met elkaar tot stand heb-

ben gebracht. Er zijn provincies die helemaal geen 

Statenwerkplan hebben; er zijn provincies die heel 

andere Statenwerkplannen hebben. Er is dan ook veel 

interesse van andere provincies aangaande hetgeen 

hier nu is bedacht en in wording is. Wij zullen het 

Statenwerkplan dan ook naar de collega-provincies 

sturen en overigens ook naar de gemeenten binnen 

onze eigen provincie, want die zullen het waarschijn-

lijk heel interessant vinden te weten waarop de Staten 

de komende jaren gaan focussen. 

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de 

Voorzitter! Zoals de heer Bijkerk al zei, gaat het er nu 

op aankomen de agendering zoals die in het Staten-

werkplan staat zo concreet mogelijk te gaan invullen. 

Dat zal in eerste instantie natuurlijk gebeuren via de 

verschillende Statencommissies. Vandaar dat aan de 

voorzitters van die commissies gevraagd is daar sa-

men met de commissies aan te gaan werken. 

Een overleg zoals zo-even werd genoemd – de heer 

Bijkerk noemde het “conclaaf” – tussen portefeuil-

lehouder de heer Binnekamp en mijzelf als voorzitter 

van de commissie Water en Milieu, geflankeerd door 

uitgebreide ambtelijke bijstand, heeft inmiddels zo’n 

tien dagen geleden plaatsgevonden. Dat was buiten-

gewoon nuttig; het is gewoon heel goed met ‘elkaar 

de klok gelijk te zetten’ als het gaat om de vraag wat 

nu precies is bedoeld met een aantal onderwerpen dat 

de commissie genoemd heeft en hoe je daaraan met 

elkaar vorm kunt geven de komende tijd. Wij heb-

ben afgesproken voor Water en Milieu (WEM) dat 

de griffie en de dienst WEM gezamenlijk een soort 

conceptagenda voor WEM gaan maken met een tijds-

pad en prioritering. De bedoeling is dat die concep-

tagenda binnenkort in de commissie WEM besproken 

wordt, zodat wij kunnen zien welke onderwerpen 

voor deze commissie op de agenda staan, dat wij 

die onderwerpen in die volgorde gaan bespreken en 

welke instrumenten wij daarop gaan toepassen. Dan 

maken wij een concrete vertaalslag. Voor de com-

missie WEM is dat niet erg ingewikkeld; wij hebben 

niet een al te grote hoeveelheid onderwerpen. Voor 

onze commissie is het dus wellicht wat gemakkelijker 

dan voor sommige andere commissies om daarin een 

prioriteitsstelling aan te brengen. Ik ben benieuwd te 

horen hoe in andere commissies met die prioriteits-

stelling zal worden omgegaan. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Het 
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overleg heeft vanochtend met twee gedeputeerden 

achtereenvolgens plaatsgevonden. Een ander overleg 

is nog gepland. Er zijn afspraken gemaakt over het 

kwartaaloverleg zelf, maar er is vooral gesproken 

over de lange- en middellange-termijnplanning zoals 

die in het Statenwerkplan is opgenomen. Afgespro-

ken is dat in elk geval die gesprekken per kwartaal 

plaatsvinden. Ook is afgesproken dat de afhandeling 

van de toezeggingen in de regel binnen vier weken 

plaatsgevonden zal hebben, zodat die ellenlange ac-

tielijsten met enige regelmaat ingekort kunnen wor-

den. In het algemeen zal het overleg benut worden 

om te kijken naar de duale verhouding, naar de rol 

van de commissie, de rol van Gedeputeerde Staten 

en uiteraard naar de rol van de voorzitter, die – dat 

moet gezegd worden – met name faciliterend is voor 

de commissies, zorgt dat stukken die op de agenda 

staan ook zodanig in elkaar zitten dat deze leiden tot 

goede discussies in de commissie. 

De commissie Bestuur en Middelen (BEM) heeft 

afgesproken dat binnen die commissie nog een na-

dere prioritering plaatsvindt van alle onderwerpen 

die in het Statenwerkplan zijn genoemd. Het zou te 

veel worden nu te zeggen dat alles prioriteit heeft. 

Het gevaar is dan dat er te weinig van terecht komt. 

Die nadere prioritering moet dus nog plaatsvinden, 

evenals – dat geldt voor alle commissies – het verder 

aanscherpen van prestatie-indicatoren.

De heer DAMEN (VVD): Mijnheer de Voorzitter! 

Vanuit de commissie Infrastructuur, Mobiliteit en 

Economie (IME) is inmiddels een aantal prioriteiten 

vastgesteld. Die prioriteiten zullen echter de komen-

de tijd nog verder worden verduidelijkt. Er zal in dit 

geval vrij intensief overleg plaatsvinden, zowel met 

de portefeuillehouder als met de griffie. Wij hebben 

geconstateerd bij het opstellen van de taken binnen 

de commissie IME, dat deze commissie staat voor 

een drietal grote zaken: de toenemende congestie, 

de ontwikkeling van het openbaar vervoer en de 

duurzame economische ontwikkeling. Dit zijn be-

langrijke speerpunten, waarover de commissie zich 

de komende tijd intensief zal gaan beraden. Daarbij 

is in het overleg met de gedeputeerde – er zullen 

meerdere overleggen volgen – duidelijk gemaakt dat 

wij in dit proces zullen kiezen voor de samenwer-

king tussen GS en PS via constructief overleg met de 

portefeuillehouder. Zoals is gezegd, zal het gaan om 

veel zaken die kaderstellend zijn aangegeven. 

Het duale stelsel, zo hebben wij afgesproken, is in 

dit hele proces een middel en geen doel op zich. De 

burger, zo hebben wij geconstateerd middels in-

sprekers bij de commissievergaderingen tot nu toe, 

zoekt naar resultaat en niet naar een bureaucratische 

aanpak. 

Ook binnen de commissie zullen wij geen twee-

sporenbeleid met GS gaan voeren, maar er zal een 

tijdige en correcte afstemming met elkaar dienen 

plaats te vinden, elk vanuit de eigen verantwoorde-

lijkheid en hierbij geldt: kaderstellend, controlerend 

en sturend op hoofdlijnen. 

De commissie heeft geconstateerd, zeker bij de 

behandeling van het SMPU, dat er een actieve rol 

naar buiten dient te zijn. Er zal veel meer aandacht 

dienen te worden gelegd op het gebied van de com-

municatie, zowel intern als naar buiten toe. In dit 

proces dient er met name ruimte te zijn, zo is ge-

constateerd, in de commissie voor initiatieven van 

individuele commissieleden. Ook initiatieven van 

daarbuiten dienen wij in de commissie serieus te 

nemen. Afgelopen commissievergadering hebben wij 

daarvan al enige voorbeelden kunnen zien. Daaraan 

is serieus aandacht geschonken en dat zullen wij ook 

blijven doen. Dit betekent dat de commissie IME 

meer het veld in moet gaan voor overleg met diverse 

instanties en partijen, zodat de commissie duidelijk 

op een interactieve wijze aan haar rol inhoud zal 

kunnen geven. 

Wat ook de commissie duidelijk heeft gemaakt, 

vanuit de taken, is andere partijen te stimuleren, ook 

als een brugfunctie naar gemeenten en Rijk, maar 

tevens zal de commissie een brugfunctie naar de ge-

deputeerde zijn. Als bepaalde zaken niet lopen zoals 

de commissie – en in feite de Staten – zou willen 

en heeft afgesproken, zal daarop worden toegezien. 

Vanmiddag hebben wij tijdens het interpellatiedebat 

daarvan al een aardig voorbeeld gezien. 

Daarnaast verwachten wij, zoals wij hebben gemerkt 

en zoals in het presidium is gezegd, ruimte en mede-

werking van ambtelijke zijde bij dit duale proces. 

Mevrouw DEKKER (D66): Mijnheer de Voorzitter! 

Het Statenwerkplan hebben wij in onze commis-

sie gebruikt om eens grondig na te denken over 

de verschillende posities die je als commissie kunt 

innemen ten aanzien van de onderwerpen die op 

de politieke agenda staan; kaderstellend, volksverte-

genwoordigend of controlerend. Voor een deel is het 

gegeven in het onderwerp en de fase van het beleid 
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waarin je verkeert, maar het is eveneens goed dat 

de commissie zich ten principale bezint op de vraag 

welke rol zij exact wil spelen. 

De onderwerpen waarop de commissie Zorg, Cultuur 

en Welzijn (ZCW) kaderstellend wil zijn, betreft het 

stellen van kaders voor de subsidiëring op het terrein 

van welzijn, breedtesport en amateurkunst en ten 

aanzien van beleid dat kaderstellend is voor jeugd-

zorg, monumentenbeleid en het actieprogramma 

Cultuurbereik. 

Het Statenprogramma stelt ons ook in staat na te 

denken over de prioriteiten; niet alleen in fasering, 

in tijd, maar ook ten aanzien van de diepgang en 

de belangrijkheid die wij aan onderwerpen willen 

toekennen. Bij de bespreking in de commissie ZCW 

bleek bijvoorbeeld dat op dit moment jeugdzorg het 

meest belangrijke onderwerp is, waarbij de commissie 

graag een actieve rol wil spelen. Dat blijkt dan ook uit 

de keuze van de instrumenten die de commissie inzet 

om dat onderwerp te bespreken, zoals de werkbespre-

kingen die wij binnenkort hebben.

De indeling in taken – kaderstellend, volksvertegen-

woordigend en controlerend – moet de verhouding 

tussen PS en GS helder en scherp maken, maar ik 

denk dat wij daarin een zoekproces met elkaar zul-

len doormaken. De discussie die wij achter de rug 

hebben, getuigt daarvan: wat zijn kaders, hoever ga 

je daarin, hoe gaan PS en hoe gaan GS daarmee om? 

Het is belangrijk, dat hebben wij afgesproken in het 

overleg met de gedeputeerde, dat aan het begin van 

elk traject waarin de commissie kaderstellend wil zijn, 

wordt afgesproken op welke wijze er gedurende het 

traject informatie wordt verschaft, teruggekoppeld 

wordt en de commissie op de hoogte wordt gehou-

den. 

Belangrijk is dat de hoofdlijnen steeds vastgehouden 

worden en dat de commissie niet in de valkuil stapt 

om al te gedetailleerd alles steeds precies op de voet 

te willen volgen. Ik vrees dat de ambtelijke organisatie 

dan verstopt raakt en dat wij onze eigen agenda laten 

dichtslibben. In plaats van helderheid te creëren over 

verantwoordelijkheden tussen GS en PS, zouden wij 

die dan juist onhelder maken. Het Statenwerkplan, de 

agenda en de taaktoedeling moeten ons helpen bij het 

aanscherpen van de verantwoordelijkheden. 

De heer VAN DE GROEP (ChristenUnie): Mijn-

heer de Voorzitter! U wilt om half zeven eten? Als 

ik vanuit de commissie Ruimte en Groen (REG) 

iets zinnigs zou moeten zeggen, heb ik minstens 

een kwartier nodig. Dat ga ik echter niet doen. Als 

ik alle prioriteiten waar de commissie REG dit jaar 

voor staat zou gaan opsommen, heb ik meer dan 

een kwartier nodig. 

Het komt er wel op neer dat het Statenwerkplan drin-

gend aangeeft dat de commissie nog meer over de pri-

oriteiten zal moeten spreken – dat zal de commissie de 

komende tijd dan ook doen – om zich niet te ‘overeten’ 

in het jaar waarin het Streekplan moet worden behan-

deld en waarin de reconstructie zal worden afgerond. 

Ik heb inmiddels twee keer met de gedeputeerde ge-

sproken om door deze dossiers heen te worstelen. Die 

twee grote zaken zullen dus dit jaar zeker op de agenda 

staan. Wij hebben ook de dienst en de griffie gevraagd 

de onderwerpen zoals die in het Statenwerkplan zijn 

genoemd en er enigszins versnipperd in terecht geko-

men zijn – het is allemaal in mootjes gehakt – terug 

te brengen tot behapbare clusters. Dan kunnen wij als 

commissie verder komen aan de hand van die clus-

tering door te zeggen daarin de tanden te zetten. De 

fasering zal misschien wat anders zijn dan zoals deze 

nu in het Statenwerkplan staat, maar ik heb begrepen 

dat die termijnen uit het coalitieakkoord kwamen. De 

gedeputeerde zal er echter geen moeite mee hebben als 

wij er wat dat betreft wat anders mee zouden willen 

doen. 

Ik heb geproefd uit de gesprekken dat de bereidheid 

van de gedeputeerden, om juist met de agenda van 

de Staten en de prioritering rekening te houden, zeer 

nadrukkelijk aanwezig is. Het werk moet echter ook 

gewoon doorgaan. 

In het presidium kan er misschien nog eens over wor-

den gesproken, dat ik in de gesprekken met de gedepu-

teerde heb gezegd dat in de kwaliteit van het aanbieden 

van stukken aan de Staten en Statencommissies nog 

wat energie gestopt kan worden, zodat heel helder 

gemaakt wordt wat de status van een voorliggend stuk 

is, welke wettelijke bevoegdheden er al dan niet zijn, 

welke kaders zijn er in het verleden gesteld. Met andere 

woorden: binnen welk kader beweeg je je en wordt er 

iets van je verwacht of juist niet van je verwacht. Com-

missiebreed wordt namelijk aangevoeld dat een stuk 

dat ter kennisneming op de agenda staat, soms tot el-

lenlange bespreking leidt, waarbij ook de inspreker zich 

afvraagt wat hij of zij daarmee is opgeschoten. 

De commissie REG zit op een termijnagenda, een 

behapbare termijnagenda, te wachten. Wij hopen dat 

dit Statenwerkplan daarvoor een heel goed instru-

ment zal zijn.
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De VOORZITTER: Namens het college wil ik zeg-

gen dat het college in zeer positieve zin kennis heeft 

genomen van het Statenwerkplan. Het college stelt 

zich op het standpunt dat zo’n Statenwerkplan een 

belangrijk instrument is in het democratisch proces; 

een democratisch proces dat, gegeven de wijzigingen 

in de vorm van het dualisme, in een wat nadrukke-

lijker belangstelling is komen te staan. Dat betekent 

inderdaad ook dat het instrument niet alleen iets zegt 

over wat ons te doen staat, maar dat het veel zegt over 

de vraag wat de verschillende rollen daarin zijn als 

het gaat om de relatie tussen PS en GS. Het college 

zal dan ook van harte meewerken aan het uitwerken 

en het gebruiken van het instrument dat de naam 

Statenwerkplan draagt. 

Wat het Statenwerkplan zelf betreft, heeft het col-

lege kennis genomen van het feit dat daar het een 

en ander gezegd wordt over inhoud: wat staat ons te 

doen, mede in samenhang met de verschillende rollen 

die de Staten zich op de verschillende onderwerpen 

toedelen. Dat is de driedeling in de rol van de Staten. 

Die samenhang levert natuurlijk een politiek gegeven 

op en dat is de reden dat wij vanuit het college graag 

hebben voorgesteld dat er regulier overleg is tussen 

gedeputeerden en voorzitters van uw commissies. 

Met name in dat overleg komt men goed van elkaar 

te weten welk plan de campagne wij hebben op de 

verschillende trajecten, maar ook vanuit welke rol de 

Staten de verschillende onderwerpen benaderen. Dat 

is van belang, juist om daarmee tegemoet te komen 

aan het politieke element, dat natuurlijk iets anders 

ligt dan in de tijd van het monisme. 

Wij denken dat het politiek overleg, dat zeker twee 

keer in het voorjaar en twee keer in het najaar zal 

plaatsvinden, veel richtingen kan bieden als het gaat 

om de rollen die wij vervullen ten opzichte van de 

verschillende agendapunten. Vanzelfsprekend zul-

len wij die eerste ervaringen met het Statenwerkplan 

moeten betrekken bij de evaluatie van het dualisme, 

zoals wij ons dat hebben voorgenomen. 

Samenvattend: het lijkt het college een goed instru-

ment in het kader van dat duale proces. 

Zonder hoofdelijke stemming besluiten Provinciale 

Staten hierna overeenkomstig het voorstel.

PS2004REG01

Evaluatie exploitatiesubsidie Het Utrechts Land-

schap.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

PS2004REG03

Verordening schadebestrijding dieren provincie 

Utrecht 2004.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 

Wij willen geacht worden tegen het voorstel gestemd 

te hebben.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel, waarbij de fractie van de SP geacht 

wordt tegen het voorstel gestemd te hebben.

PS2004IME01

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stem-

ming besluiten Provinciale Staten overeenkomstig 

het voorstel.

-     Sluiting

De VOORZITTER: Wij zijn aan het eind van deze 

vergadering gekomen. Ik dank u voor uw inbreng.

Ik sluit de vergadering. 

(Einde van de vergadering 18.21 uur.)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

Provinciale Staten van 16 februari 2004.

De voorzitter,

De griffier,
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Toezeggingen GS 

Agendapunt 4 Bestuurlijke herinrichting Heuvelrug

Gedeputeerde Lokker:

•   Met betrekking tot DrieMaDo en WAL zal een 

volwaardige afweging binnen het open overleg in het 

kader van de Ahri-procedure plaatsvinden. MALDD 

geniet de voorkeur van GS.

Agendapunt 3 Vragenhalfuurtje

Gedeputeerde Kamp:

•   De ontwikkelingen in het kader van Meander 

zullen GS volgen. Betreft het relevante informatie, 

dan zal rapportage richting cie plaatsvinden.

Agendapunt 6 Verordening interne zaken provincie 

Utrecht 2003

CvdK Staal:

•   N.a.v. uitkomsten van gesprekken met ministe-

rie BZK zal over het aspect geheimhouding nadere 

rapportage richting PS plaatsvinden. Afhankelijk van 

de uitkomsten zal een voorstel tot wijziging van de 

verordening plaatsvinden.

Agendapunt 8 Lidmaatschap Vereniging Deltame-

tropool

Gedeputeerde Lokker:

•   Er wordt een notitie opgesteld waarin aspecten 

als sturing en controle bij vertegenwoordigingen in 

Randstadverband aan de orde zullen komen.

 




