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Na een inleiding door gedeputeerde Dekker kwamen de insprekers aan bod die hun instemming 
betuigden (burgemeester Van Bergen uit Woudenberg en wethouder Heitink uit Scherpenzeel), hun 
afkeuring aangaven (burgemeester Schorer uit Renswoude) en hun wens tot betrokkenheid bij het 
proces aangaven (burgemeester De Vet uit Leusden). 
 
Door de commissie wordt uitgebreid ingegaan op de motiveringen van de verschillende partijen. 
Uitgaande van nu nog bestuurskrachtige gemeenten, wordt gekeken naar landelijke en regionale 
ontwikkelingen en de decentralisatieambities van het kabinet die dan op gemeenten afkomen. Daarbij 
kan een herindeling een oplossing bieden voor mogelijk toekomstige knelpunten, echter ook is de zgn. 
Ten Boer-variant een optie (de reden voor de geclausuleerde betrokkenheid van Barneveld en 
Veenendaal in de ARHI-procedure. De gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt geclausuleerd betrokken 
i.v.m. eventuele grenscorrecties. Met name het CDA pleit voor een brede visie op het Valleigebeid, 
waarbij het dan voor de hand ligt om meer gemeenten in de ARHI-procedure te betrekken. 
Gedeputeerde Dekker is van mening dat moet worden uitgegaan van het arhi-verzoek van 
Scherpenzeel en Woudenberg en de opvatting van Renswoude over haar bestuurlijke toekomst. 
 
Het blijkt dat de gemeenten Woudenberg en Scherpenzeel alleen in de combinatie met Renswoude 
deze procedure in willen gaan. Een eventuele herindeling van alleen Woudenberg en Scherpenzeel, is 
voor beide gemeenten geen optie. Belangstelling is er voor de vraag waarom de gevoelens in 
Woudenberg en Scherpenzeel zo zeer afwijken van de stemming onder de bevolking van Renswoude. 
 
De commissie ziet in meerderheid geen meerwaarde in het betrekken van Leusden bij de procedure. 
 
In meerderheid staat de commissie positief ten opzichte van het voorstel van GS en is dus voor het 
starten van de ARHI-procedure. De fractie van SP is tegen op grond van ontbrekend draagvlak bij de 
gemeente Renswoude, blijkend uit het daar gehouden referendum. 
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