
ERRATUM NOTULEN STATENVERGADERING 18 FEBRUARI 2008 
 
Toevoegen aan het verslag, vanaf pagina 22: 
 
Schorsing van 14.59 uur tot 15.14 uur.  
 
De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. 
 
Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Wij spreken vandaag over een voorstel 
van Gedeputeerde Staten om een Arhi-procedure te kunnen starten in het Valleigebied. Wij spreken 
over een behoorlijk unieke situatie, want wij lossen geen problemen op. Dat is misschien onze 
natuurlijk drang: een probleem detecteren en vervolgens het probleem daadkrachtig oplossen. Wij 
lossen vandaag echter geen bestuurlijk probleem op. Wij gaan in op het verzoek van twee op zichzelf 
bestuurskrachtige gemeenten, die zeggen tegen twee provincies: geef ons een Arhi-procedure, want 
wij kijken verder dan vandaag; wij kijken naar de toekomst en wij zien dat decentralisatie voortschrijdt 
en denken dat het beter is voor onze gemeenten en onze inwoners dat wij een krachtige 
Valleigemeente vormen dan dat wij elk op ons zelf blijven. Dat is een unieke situatie. Wij weten 
natuurlijk allemaal dat die twee gemeenten dat willen en dat de derde gemeente die daarbij betrokken 
zou moeten zijn, dat niet wil. Die gemeente heeft een stevige positie betrokken, ondersteund door haar 
bewoners. En ook dat is buitengewoon serieus te nemen, zoals wij ook de wens van Woudenberg en 
Scherpenzeel serieus nemen. Dat is de situatie.  
Renswoude, zeg ik tegen mevrouw Jonkers, is betrokken omdat Woudenberg en Scherpenzeel dat 
vragen. Veenendaal en Barneveld zijn betrokken, omdat Renswoude dat vraagt. Dat noem ik: alle 
partijen serieus nemen.  
Op 30 oktober 2007 heeft het college van Gedeputeerde Staten in het kader van het 
herindelingsvoorstel voor het Groene-Hartgebied een aantal criteria genoemd waaraan herindelingen 
zouden moeten voldoen. Eén heel belangrijk criterium daarin is de regionale samenhang, de regionale 
context. Die regionale context is ook hier van groot belang. Wij zullen dus in de fase van het open 
overleg goed bezien hoe de gemeenten in de omgeving zich verhouden tot de eventueel te vormen 
nieuwe gemeente RSW of RSW+. Ik was er niet bij, maar zo zijn er destijds bij de vorming van de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug gesprekken gevoerd met Zeist en Veenendaal over hun positie ten 
opzichte van de nieuw te vormen gemeente. Wij nemen dus ook het belang van Leusden 
buitengewoon serieus. Als de Staten mij vragen gesprekken te voeren met Leusden om te bezien wat 
de positie van Leusden is ten opzichte van deze nieuwe te vormen gemeente, dan zeg ik de Staten toe 
dat wij daarover een gesprek met Leusden zullen voeren.  
 
Er is een aantal vragen gesteld en er zijn vele opmerkingen gemaakt. De heer Ruijs vraagt in beeld te 
brengen wat de consequenties zijn van herindeling voor Leusden en Veenendaal en daarbij te kijken 
hoe Noord-Holland dat heeft gedaan in Het Gooi. Als wij de regionale samenhang bekijken en daaraan 
een serieuze paragraaf wijden, dan zien wij daar hoe de omliggende gemeenten beïnvloed worden door 
de eventueel te vormen nieuwe RSW-gemeente.  
De heer Ruijs en ook anderen hebben gevraagd hoe open dat open overleg is en er is ook gezegd dat er 
geen doelredenering mag plaatsvinden. De insteek van het college is dat wij de RSW+ als uitkomst 
wensen, maar er is, zoals ik al zei, een gemeente die anders wil en die gemeente is goed in staat haar 
belang te verwoorden. Die gemeente heeft gezegd dat ten minste de Ten Boer-variant met Veenendaal, 
Barneveld en eventueel Leusden goed wordt onderzocht. Wij sluiten dus de ogen niet voor andere 
mogelijkheden, maar wij hebben duidelijk gezegd dat wij inzetten op datgene wat Woudenberg en 
Scherpenzeel ons gevraagd hebben.  
De heer Vos zei het te betreuren dat de beide PS-vergaderingen niet op dezelfde datum werden 
gehouden. Nu gaat onze macht heel ver, maar niet zo ver dat wij de agenda van PS-Gelderland kunnen 
bepalen en zij kunnen dat overigens ook niet bij ons. 
 
De heer VOS (VVD): Mijnheer de Voorzitter! Dat laatste heeft de heer Ruijs gezegd. Maar ik zou het 
ook gezegd kunnen hebben.  
 



Mevrouw DEKKER (gedeputeerde): Mijnheer de Voorzitter! Sorry. Dan heeft de heer Vos in elk 
geval wel gezegd dat hij het resultaat van het gesprek met Utrechtse Heuvelrug mist. Ik wijs hem 
echter op pagina 14, bovenste helft van de pagina, waar keurig staat vermeld wat het resultaat is van 
het gesprek met Utrechtse Heuvelrug. Daar staat ook vermeld dat Utrechtse Heuvelrug van mening is 
dat de positie van Overberg nu een andere is dan een aantal jaren geleden. Uiteraard nemen wij dat 
zeer serieus en zullen wij in goed overleg met Utrechtse Heuvelrug onderzoeken wat de wensen zijn 
van de bewoners van Utrechtse Heuvelrug respectievelijk in goed overleg met de eventueel nieuw te 
vormen gemeente en Utrechtse Heuvelrug gaan om te kijken welke grenscorrecties al dan niet gewenst 
zijn. Dat hebben wij toegezegd. 
Mevrouw Jonkers haalde nogal wat vergelijkingen aan. Ik heb er wat moeite mee Woudenberg en 
Scherpenzeel te vereenzelvigen met tasjesdieven. Wat zij zei over Sonja Bakker kon ik ook niet 
helemaal volgen, eerlijk gezegd. Ik heb haar echter wel antwoord gegeven op haar vraag welk 
probleem wij nu eigenlijk oplossen.  
De heer De Vries herhaalt zijn vraag die hij heeft gesteld in de commissie: hoe komt het dat de 
verschillende gemeenten zo’n andere insteek hebben? Hij vraagt in het rapport daaraan aandacht te 
besteden. Ik moet zeggen dat ik na de commissievergadering daarover heb nagedacht en het is 
misschien eenvoudiger dan wij toen dachten. Ik denk dat de bewoners van beide gemeenten een groot 
vertrouwen hebben in hun bestuurders. De bestuurders van Woudenberg zeggen: het is verstandig voor 
onze gemeente om A te doen. De bewoners volgen dat. Het bestuur van Renswoude zegt: het is beter 
voor onze gemeente om B te doen. De bewoners volgen dat. Misschien is het niet ingewikkelder dan 
dat de bewoners vertrouwen hebben in hun bestuurders. Het komt nog voor. En maar hopen dat het 
goed is, ja. 
Naar de waarde van het instrument bestuurskrachtmeting is door mevrouw Bodewitz gevraagd. Wij 
hechten grote waarde aan het fenomeen bestuurskrachtmeting. Daarom ook lossen wij hier vandaag 
geen bestuurlijk probleem op. Er is een bestuurskrachtmeting geweest. Alle drie de gemeenten zijn 
daar goed uit gekomen. Vanuit die bestuurskrachtmeting is er dus geen reden vandaag te spreken over 
het starten van de eerste fase van de Arhi-procedure. Wij doen dat niet omdat er een probleem is met 
de bestuurskracht, zoals wij dat wel doen bij de Groene Hartgemeenten. Wij doen dat omdat 
Woudenberg en Scherpenzeel dat vragen. Niet meer, maar vooral ook niet minder.  
De heer Bisschop heeft gevraagd naar de uitwerking van de toekomst van Renswoude. Wij hebben in 
het voorstel, om te starten met de Arhi-procedure, een voorkeur uitgesproken. Wij onderzoeken echter 
beide vragen gelijkwaardig, dus de RSW+ en de Ten Boer-variant met Veenendaal en Barneveld. Die 
komen beide voluit aan bod in het rapport dat daarover uiteindelijk zal worden gemaakt. De Staten 
krijgen gelegenheid daarover te spreken nog voordat wij definitief al dan niet tot een 
herindelingsvoorstel komen.  
 
De VOORZITTER: Ik schors de vergadering. 
 


