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Geachte commissieleden,

Dank voor de mogelijkheid in te spreken. Mijn naam is Gijs de I(ruii fractievoorzitter van het
CDA in Woudenberg en vanavond mag ik als afgevaardigde van het college van B&W en de
gemeenteraad u in vijf minuten proberen duidelijk te maken waarom wij als bestuur groot
voorstander zijn van een herindeling van de drie gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en
Woudenberg.

Vier zaken wil ik kort benoemen:
1. Waarom herindelen?
2. Waarom juist nu?
3. Waarom RSW?
4. Grenscorrecties

1. Waarom herindelen?
Vooropgesteld dient te worden dat er geen volgens de bestuurskrachtmetingen geen directe
noodzaak tot herindelen is, immers de drie gemeenten zijn ieder gezond en bestuurlijk
voldoende krachtig. Dezelfde monitoren gaven echter ook aan dat de waag moet worden
gesteld of de huidige kwaliteit in de toekomst gegarandeerd kan worden. Wij denken dat een
herindeling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van een daadkrachtige
gemeente voor de langere termijn. Twee voordelen wil ik benoemen:

o De ambtelijke organisatie kan veel beter worden georganiseerd. Afdelingen bestaan uit
meer medewerkers, zodat de kwetsbaarheid door bv. ziekte minder is. Dit vertaalt zich
in een betere dienstverlening richting inwoners van de gemeente. Daarnaast zal de
nieuwe gemeente als werkgever aantrekkelijker worden; er zijn meer mogelijkheden
tot specialisatie en de doorgroeimogelijkheden nemen toe.

o De nieuwe gemeente zalin de verschillende samenwerkingsverbanden waarin wordt
geparticipeerd een sterkere gesprekspartner zijn.

2. Waarom juist nu?
Zoals eerder gemeld hebben de drie gemeenten ieder een ruime voldoende gescoord bij de
bestuurskrachtmeting. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een uitstekende basis voor een
herindeling is. Er zijn geen ingrijpende maatregelen noodzakelijk om een deel van de nieuwe
gemeente gezond te maken. In een situatie als deze moet de uitkomst kunnen uit stijgen boven
de som der delen. Het idee dat de vraag om een herindeling uit angst is geboren wil ik bij deze
dan ook nog eens sterk tegenspreken. V/ij willen kiezen vanuit kracht, willen klaar zijn voor
de toekomst en zien deze herindeling als grote kans. Er kan îaar onze mening bijna geen beter
moment zijn om in te stappen dan nu.

3. Waarom RSW?
V/ij vinden een herindeling alleen zinvol met de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en
'Woudenberg. 

Het is duidelijk dat de opstelling van Renswoude een fundamenteel andere is
dan de onze. De redenen om toch vast te houden aan de RSW-variant zijn de volgende:

o Geografisch gezien zijn de drie gemeenten een duidelijke eenheid; gelegen in het hart
van de Vallei met ieder een groot buitengebied en met gezamenlijk een grotere
oppervlakte dan bv. de gemeente Amersfoort.

o De drie gemeenten hebben veel overeenkomsten, in het bijzonder op agrarisch,
kerkelijk en cultureel terrein. Een samenvoeging is de beste waarborg voor het in
stand houden van deze overeenkomsten.
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o Een herindeling van slechts twee van de drie gemeenten voegt onvoldoende toe; het
gebied wordt daarmee slechts uit elkaar getrokken en de meerwaarde van de
herindeling neemt sterk af.

4. Grenscorrecties
In het herindelingsadvies van de IPC worden diverse grenscorrecties voorgesteld. Voor het
grootste deel zijn deze voorstellen gebaseerd op uitkomsten van de gesprekken tussen de
verschillende gemeenten onderling. Enige onduidelijkheid lijkt te bestaan over het
Henschotermeer. Voor ons is het zonneklaar dat het gewenst is dat het gebied in één gemeente
komt te liggen en dat RSW hiervoor eigenlijk de enige reéle optie is. Belangrijke redenen
zljn:

o Ongeveer 90 Yovan het Henschotermeer ligt nu al in de gemeente Woudenberg
o Alle toegangswegen naar het meer liggen op Woudenbergs grondgebied; dit is niet

alleen van belang voor de onderhoudskosten van de wegen, maar ook m.b.t.
veiligheid en openbare orde

o Het feit dat RSW zich als plattelandsgemeente profileert houdt voor ons in dat er
naast de landbouw ook duidelijk ruimte voor andere frrncties in het buitengebied is.
Recreatie is hierbij wellicht de belangrijkste. Dit blijkt o.a. uit de veelheid aan
campings in de nieuwe gemeente, aan toeristische attracties zoals de Pyramide, arìn
de unieke liniehutten, aan de klompenpaden en natuurldk aan de Grebbelinie.

Wij staan in deze dan ook volledig achter het voorstel van de IPC.

Tenslotte wil ik u wijzen op de totstandkoming van het besluit van Woudenberg om de Arhi-
procedure aan te vragen. U zult begrijpen dat dit bestuurlijk niet de weg van de minste
weerstand is geweest. Ten eerste is het natuurlijk eenvoudiger de burgers die trots zijn op hun
gemeente te overtuigen van de nadelen van een herindeling.
Ten tweede was het niet voor alle politieke partijen een logische stap in te stemmen met dit
traject. Als voorbeeld noem ik de grootste partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in
Woudenberg, Gemeentebelangen Woudenberg. GBW heeft een vrij comfortabele positie in
het huidige gemeentebestuur en weet dat de kans groot is dat dit na de herindeling wel eens
geheel anders kan zijn. Ook voor mijn partij, het CDA lag de keuze gezien de
partijprogramma's op provinciaal en landelijk niveau niet echt voor de hand.

Toch hebben wij als raad unaniem gekozen voor de naar onze mening beste optie, niet alleen
voor Woudenberg, mriar voor het gehele Valleigebied. We hopen van harte dat ook u als
provinciaal bestuur met overgrote meerderheid zult instemmen met de herindeling. Deze
unieke kans komt slechts één keer voorbij en dat verlangl meer dan toetsing aan
partijprogramma's en partij-uitgangspunten; hiervoor is politiek lef nodig. Woudenberg
rekent op u.
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Hoorzitting Statencommissies ABF en BEM op 5 maart 2009.
Onderwerp: Ontwerp - herindelingsadvies Valleigebied.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
R.F.Th. Pamboer, wethouder en locoburgemeester

Geachte voorzitter,

Onze gemeente Utrechtse Heuvelrug is geclausuleerd betrokken bii de Arhi-
procedure voor het Valleigebied. Dit houdt verband met de grenscorrecties die
mogelijk hiermee gepaard gaan tussen onze gemeente Utrechtse Heuvelrug en de
nieuw te vormen Valleigemeente.
In het ontwerp-herindelingsadvie+ zoats dat is vastgesteld door de IPC op 10
september 200& wordt door de IPC een reactie gegeven op de door onze
gemeenteraad ingediende zienswiize.

De reactie van de IPC op onze zienswijze geeft ons aanleiding om van de
mogeliikheid gebruik te maken om vanavond te worden gehoord.

Namens de gemeente Utrechtse Heuvelrug breng ik de volgende punten onder uw
aandactrt.

Henschoteqneer
In het ontwerp-herindelingsadvies van de IPC wordt geadviseerd het gebied van het
Henschotenneer geheel over te dragen aan het grondgebied van de nieuw te vormen
Valleigemeente.
Dit was ook al het ingenomen standpunt van de IPC in het Herindelingsontwerp.
De IPC was van oordeel dat een grenscorrectie wenselijk is vanuit het oogpunt van
beleid, beheer en veiligheid.

Omdat wii deze opvatting niet delen is in onze zienswijze hiertegenhet volgende
naar voren gebracht:

L. Voor een grenscorrectie bestaat geen bestuurlijke noodzaak. Het
veiligheidsargument van de IPC is nergens op gebaseerd. De brandweer
hanteert sinds Liaar operationele grenzen en geen gemeentegrenzen. Het
wijzigen van de gemeentegrens brengt voor de brandweer dan ook feitelijk
geen verandering met zich mee.

2. Vanuit beleid en beheer van het gebied beredeneerd is geen enkele probleem
bekend veroorzaakt door de ligging in twee gemeenten. Hetbestuur van het
gebied verloopt goed in de huidige situatie.

3. Bovendien hebben wij erop aangedrongen alsnog zwaar te laten wegen dat er
geen bestuurliike overeenstemming hierover is met het gemeentebestuur van
Woudenberg en dat de noodzaak voor een grenscorrectie ontbreekt. Op



andere momenten wordt dit argument namelijk door de IPC zelf gebruikt om
geen grenscoffectie door te voeren.

4. Tenslotte hebben wij aangevoerd dat het Henschotermeer beter past bii het
recreatieve profiel van onze gemeente, dan bij het agrarische profiel van de
nieuw te vormen gemeente. Vanuit deze gedadrte zou bijeen grenscorrectie
het Henschotermeer eerder toegevoegd moeten worden aan ons grondgebied.

De IPC komt met een magere en onvolledige reactie op onze argumenten.
Volstaan wordt met de vermelding dat het vanuit het oogpunt van bestuur
"gewenst" is om het object Henschoterfneer onder 1 bestuurlijke
verantwoordelijkheid c.q. gemeente te brengen. Hierbij wordt verwezen naar
algemene uitgangspuntenbijherindelingen. Nergens wordt door de IPC
gemotiveerd waarom in dit concrete geval die wensetijkheid er is, ondanks dat wij
zorgwldig hebben aangegeven waarom in dit geval er van een dergeliike
wenselijkheid nu juist geen sprake is. Bovendien wordt nergens aangegeven
waarom in dit geval het niet van belang zou zijn dat er geen bestuurlijke
overeenstemming is over deze grenscorrectie. Op andere punten is dit argument
immers wel door de IPC van belang geacht en zelfs doorslaggevend.

Tenslotte merkt de IPC op dat het Henschotermeer ook in het profiel van de nieuw te
vonnen gemeente past.
Wij willen niet bestrijden dat dit prachtige gebied ook in het profiel van de nieuwe
gemeente zou kunnen passen. Dat is namelijk het punt niet. Het punt is dat wij
hebben aangegeven dat dit gebied beter bij ons profiel past. En dat profiel heeft ook
handen en voeten bij ons. Wij zijn die groene gemeente die ook werkelijk groen wil
blijven. Wij hebben een duidelijk en concreet beleid voor Recreatie & Toerisme,
waarbij deze sector een wezenliik onderdeel van onze structuurvisie uitrnaakt en als
één van de vier pijlers geldt voor de gebiedsvisie Zuid-Oost Utrecht. Ons
recreatiebeleid is gebaseerd op een diep respect voor de natuur, waarbijuitbreiding
van recreatiebedrijven slechts ten dele en op zeer specifieke plekken mogelijk is. U
kunt zich voorstellen dat in dat verband met argusogen wordt gekeken naar de
mogelijke uitbreidingsbehoefte van camping de Heygraaff in Woudenberg, die het
Henschoterrneer al zo dicht is genaderd.
Een gemotiveerde afweging van de IPC ontbreekt wederom. Als dit gebied dan al of
bij de ene of bij de andere gemeente ingedeeld zou moeten worden" waarom dan niet
bij ons. Het vaker gehanteerde argument dat het Henschotermeer toch al grotendeels
in Woudenberg is gelegen, is eveneens onjuist. Dit geldt alleen voor het water, alle
parkeervoorzieningen liggen op ons grondgebied en dat geldt ook voor 50% van alle
omringende bosgronden. Kiikend naar het geheel van dit recreatiegebied dan is
toevoeging hiervan aan onze gemeente zeker aan de orde.

Wij vragen dan ook van u om zelf alsnog een oordeel te vormen over onze
argumenten nu de IPC slechts zeet summier en onvolledig hierop is ingegaan.



Wijhebben verzocht en verzoeken nog steeds:
a. om het ongewiizigd laten van de gemeentegrens in dit gebied, en anders
b. het hele gebied Henschotenneer onder te brengen bij de gemeente Utrechtse

Heuvelrug.

Gebied (H) ten zuiden van de spoorliin en AL2
Wiihebben ingebracht als zienswijze het gebied (H) ten zuiden van de spoorlijn en
de A12 bij wijze van grenscorrectie aan onze gemeente toe te voegen. Bij een
gemeenteliike herindelingen dient gestreefd te worden naar herkenbare, logische,
duidelijke en "zichtbare" gemeentegrenzen. Dit is nu niet het geval.
De huidige gemeentegrenzen doorsnijden de beide verzorgingsplaatsen
(benzinestations en parkeerplaatsen) aan de Rijksweg A-12.
Zowel de spoorliin Arnhem-Utrecht als de A-12 verlaten het grondgebied van de
Utrechtse Heuvelrug voorbijhet dorp Maarsbergen en circa L,5 km verderop, voor
het dorp Overberg, lopen deze wederom over het grondgebied van onze gemeente.
Ook bij locale wegen is dit het geval.
Dit, het verlaten van de gemeentegrens om even verderop op nieuw diezelfde
gemeente in te rijden, levert een verwarrende situatie op voor hulpdiensten,
passanten en de adresseringen van aanwonenden.
De huidige gemeentegrens is vrij willekeurig gelegen door eenbosgebied, dat qua
karakter beter past bij de Utrechtse Heuvelrug dan bij het Valleigebied.

De IPC geeft hierop als reactie dat enkel het streven naar een logische grens geen
aanleiding vormt voor een grenscorrectie als daar geen bestuurlijke
overeenstemming over is.
Wij hebben aangegeven dat het ons om meer gaat dan een streven naar een logische
grens. Wijhebben praktische en zich werkeliik in de praktijk manifesterende
problemen aangevoerd voor inwoners enbezoekers van dit gebied.
Uiteraard kan in een later stadium met de nieuwe valleigemeente de wenselijkheid
van deze grenscorrectie door ons opnieuw worden aangekaart. De IPC redeneert dan
bliikbaar dat de noodzaak hiertoe nu ontbreekt. Bovendien ontbreekt bestuurlijke
overeenstemming, aldus de IPC in de reactie op deze zienswiize.
Mijnheer de voorzitter, geachte lederu
Beide argumenten hier gehanteerd door de IPC, die van afwezigheid van noodzaak
en die van het ontbreken van bestuurlijke overeenstemmingzijn voor de IPC
aanleiding om geen grenscorrectie te adviseren. Welnu, deze beide argumenten ziin
ook van toepassing bij de voorgestelde grenswijzigingbij het Henschotermeer. Het
lijkt ons dan ook van een consequente houding getuigen als dezelfde argumenten
ook hier tot hetzelfde advies zouden leiden, namelijk geen grenscorrectie toe te
passen bij het gebied Henschotenneer.

Ik dank u voor uw aandacht.
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Betoog van de heer R.J. Letema - inwoner dom Maam (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Mijn naam is Letema en ik sta hier als inwoner van Maam. Ik woon zelf ca200 mten zuiden van het
Henschotermeer net op de grens tussen het dorp en het Henschotermeer.

Eigenlijk hadden ik en de heer Pamboer hier vanavond niet moeten staan, want de IPC zegt zelf in het
ontwerp Herindelingsadvies Valleigebied op blz. 22:"Grenscorrecties bij gemeentelijke herindelingen
zijn uitzonderingen en geen regel." Dat begrijp ik want een herindeling, die we net achter de rug
hebben bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, is een strategisch proces. Feitelijk behoor je een
strategisch proces niet te verwanen of te vervuilen met tactische- of operationele stappen. Een
grenscorîectie is nooit een strategische stap; het is altijd een operationele- of een tactische stap.
Een herindeling moet door de Tweede Kamer en uiteindelijk door de Eerste Kamer worden
gefiatteerd.
Grenscorrecties liggen in de hand van de provincie. Over grenscorrecties kunnen de gemeenten RSW,
wanneer deze er komt, en Utrechtse Heuvelrug met gemak over 5 jaar in alle rust zonder emoties
praten en bekijken wat handig is en goed. Dan krijg je een gebalanceerd uitgangspunt.

Want waar ik het over wil hebben is, dat naar mijn gevoel op dit moment er een beetje gegraaid is in
de pot van argumenten en aspecten.

Om te beginnen. Als we kijken naar waarom is de gemeente Utrechte Heuvelrug bij deze herindeling
betrokken? Dat heeft te maken met toen wij werden geboren als gemeente de Tweede Kamer heeft
besloten, dat Overberg nog een kans kreeg om zich opnieuw uit te spreken voor een herindeling. Als
de Tweede Kamer dat niet had gedaan, had de gemeente Utrechtse Heuvelrug nooit in de discussie van
RSW betrokken geworden. Is niet zinvol, want gtenscorrecties doe je niet in een herindeling. Dat geeft
de IPC zelf aan op pagina 22.Dus Overberg-discussie was duidelijk; de gemeente Utrechtse
Heuvelrug moest erbij betrokken worden. Die discussie is achter de rug en iedereen weet dat.
En vervolgens, opeens als een duveltje uit een doosje, zien we opeens discussie rond grenscorrecties.
Niet logisch.

Tweede punt. Als u de aspecten goed op een rijtje zouzelteî, zou u bijvoorbeeld ook kunnen zeggen:
"We gaan naar cultuurhistorische aspecten kijken". En dan zou de IPC op dat moment ook de
gemeente Zeist aantafel hebben moeten vîagen. Want de Fyramide van Austerlitz en de plaats
Austerlitz horen bij elkaar. Ik kan begrijpen waarom de IPC dat niet heeft gedaan want het is al een
heel complexe discussie om drie gemeenten, of in ons geval toentertijd vijf gemeenten, bij elkaar te
krijgen. Dus hoe minder gemeenten meepraten, hoe makkelijker de discussie wordt. Dat begrijpen we
allemaal.
Alleen, vanuit cultuurhistorisch perspectief is het heel logisch om te zeggen de Pyramide gaat terug
naar Austerlitz.

Een ander punt dat ik wil inbrengen is, dat de IPC zegl:"De vermindering van de bestuurlijke drukte."
Dan heb ik het vooral over het Henschotermeer. De heer Pamboer heeft het ook al gezegd en daar ben
ik het helemaal mee eens: de signatuur van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, en ik zal het zo ook
larderen met een voorbeeld, is er één van bosrijk met recreatie.
De signafuur van de Valleigemeente, die gaat ontstaan, is een gemeente van veel agrarisch grond met
ook een bouwvolume als ambitie. Dat gun ik u, dat bepaalt u helemaal zelf.Daar wil ik verder geen
uitspraken over doen.
Maar, bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, dan heb ik het over de Poort naar het Henschoterme,er,
wordt opeens bouwvergunning afgegeven voor de Stichting de Heygraaff. Ik zou zo'n stuk
betonklomp nooit bij zo'n Poort naar het Henschotermeer hebben geplaatst.



Ik, als inwoner van Maarn, ben bang dat er straks nog meer bebouwing rond het Henschotermeer gaat
ontstaan, omdat er een bouwdrang is binnen de nieuwe gemeente. Niks mis mee, dat is uw goed recht,
maar het niet wat wij willen. Dat tast het karakter van het Henschotermeer absoluut aan. Dat wil ik u
graag meegeven.

Een ander punt is, dat de signatuur van de nieuwe gemeente vooral gericht is op het oosten. Het is de
Vallei, de Grebbelinie, de Reconstructieplannen. Dat haalt u ook in uw rapport naar voren toe. Terecht
daar lig uw sterkfe. U kijkt vooral vanuit Woudenberg naff het oosten. Dat stukje westen: blijf daar
dan ook vanaf.

Als laatste wil ik nog aringeven dat de IPC ook rommelt met de logica en de consequente stappen op
het moment, dat de IPC bù het stuk over Renswoude aangeeft dat het stuk ten zuiden van de Al2
feitelijk zuid-oost Utrecht is. Dat staat letterhjk op pagina l9 in het rapport. Als we het hebben over de
grenscorîectie wordt daar niet meer over de Utrechtse Heuvelrug gesproken. Dat is dus niet logisch en
dat klopt dan ook niet.

Ikzeg: doe geen grenscorrectie nu, dat doen we over 4 - 5 jaar wel. Als u het toch zou willen doen,
dan past het Henschotermeer bij ons en ik heb ook aangegeven waarom.
En als laatste. Als je dan toch dat door wenst te voeren, dan vind ik ook dat u het heel duidelijk moet
doorvoeren ook bij de Al2 en bij het spoor want dan kunnen we ook bestuurlijke verlichting gaan
krijgen rond de A12 en het spoor met de KLPD, ProRail, NS, Rijkswaterstaat, enz. want HSL Oost
gaat eraankomen, de verbreding van de Al2 gaat eraankomen. Dus als u nu echt bestuurlijk wil
verminderen, dan dient u ook de consequentie door te pakken en het andere stuk juist bij Utrechtse
Heuvelrug te voegen.

Ik dank voor uw aandacht.
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Geachte commissieleden.

Mijn naam is Dick Veldhuizen.
Ik woon aan de Maarsbergseweg, in het buitengebied en heb daar een
boerenbedrijf.
Mtjn invalshoekzal dan ook vanuit het buitengebied zijn
Graag geef ik mijn mening over uw voorstel de gemeenten Renswoude ,
Scherpenzeel en Woudenberg te laten fuseren.

Welnu, ik ben daar een zeer sterk voorstander van.
Want ik weet niet anders dat er op heel veel terreinen al jaren wordt
samengewerkt tussen de drie gemeenten.
V/e hadden vroeger als Renswoude en Woudenberg zelfsjarenlang samen een
burgemeester.

Vooral ook in het buitengebied doen we al alles samen binnen de drie
gemeenten.
Er is één LTO afdeling, één plattelandsjongerenafdeling, één
fokkerijorganisatie,één vereniging van Bedrijfsvoorlichting en één Rabobank
binnen de drie gemeenten en zo er meer voorbeelden.

Alle drie plattelandsgemeenten met dezelfde problemen en uitdagingen.
Dat samenvoegen geeft vooral een grote toegevoegde waarde, met name bij de
aanpak van b.v. gebiedsprocessen.
Steeds meer zien we dat b.v. in het kader van de reconstructie er in
deelgebie den, zaken worden opgepakt.
Een sterke plattelandsgemeente is daarbrj van het grootste belang deze
gebiedsprocessen bestuurlijk te ondersteunen.

Dat bereiken we alleen als we drie plattelandsgemeenten zoals Renswoude
Scherpenzeel en Woudenberg, samenvoegen en elkaar dus zo versterken.
Want daar is de kennis van het buitensebied en de belevins met het
buitengebied.

Dat bereiken we nooit als we een stedelijke gemeente met een
plattelandsgemeente samenvoegen.
Dat moet dus nooit gebeuren: een gemeente met een groot stedelijk gebied
samenvoegen met een plattelandsdorp.
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Het horen dus gemeenten te zijnvan mensen die bij elkaar passen.
welnu, dat is het geval bij Renswoude, Scherpenzeel en woudenberg.
We passen perfect bij elkaar.
wat betreft mensen, wat betreft buitengebied,landbouw, landgoederen,
landschap, cultuur en levensbeschouwing, enz.
Ik zou het wel aandurven iedereen uit te dagen nog eens drie gemeenten in
Nederland op te noemen die zo op elkaar lijken en elkaar zo zoudenkunnen
versterken.

Prima voorstel dus
Maar ook een logisch voorstel.

Want gemeenten krijgen steeds meer taken.
Dat beleid wordt onderschreven door de politieke partijen.'We 

mogen dan ook verwachten dat diezelfde partijen zichinzetten voor sterke
gemeenten.

Ook hebben we nu de kans, want voor beide provincies is de provinciegrens
geen opstakel.
Die kans moeten we nu grijpen.

Blijft over het gevoel en de emotie.
Dat vind ik nu iets waar we gewoon met elkaar heel verstandig mee om moeten
gaan.
En ik vind het eigenlijk best sympathiek dat mensen erg gehecht zijn aan hun
eigen dorp.
Maar we moeten niet vergeten dat die dorpen gewoon blijven bestaan.
En die betrokkenheid en die trots op ieders do.p, dat moeten we blijven
koesteren.
Dus, geachte commissie, ik ben trots op ons dorp Woudenberg en sterk
voorstander van het fusievoorstel.
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Gemeente De -Vallei +.

l.Provincie goed uitgangspunt fusie RSW.
Landschappelijk, bevolking enz.enz.
Gebied moet een geheel bli jven.
Ga hier wat breder op in.

2.Drie gemeenten in de Gelderse Vallei.

3.Bisschoppen van Utrecht en Hertogen van
Gelre

4.Grensoorlogen en stichten van kastelen.

5.Een gelijk gebied qua landschap en mensen.
"Laar boerderijen "
Renswoude : Engelaar / Abbelaar/ Daatselaar.
Scherpenzeel : Willaer / Langelaar
Woudenberg : Roffelaar/ Rumelaar

/ Donkelaar /  Sniddelaar

6.Drie kastelen dorpen. 1 Renswoude.
1 Scherpenzeel 6 W.berg

7 .Drie oudheidkundige verenigingen.

Renswoude : Gedicht van Potgieter.

Wanneer de zomerzonne daalt
Geen streek in 't ganse Sticht, die haalt,
BU 't l iefli jke Renswoude.
Enz.enz.

Het kasteel,brand op 28 november 1985
Ons kasteel staat in brand.
De Koepelkerk, de Slaperdijk,
het Grandkanaal.



Emminkhuizerberg

B. Scherpenzeel.

Waar de dophei en de struikhei schitte 'rend

bloeit
En de rogge en de haver weeld 'rig groeit
Waar de koeien grazen tussen spar en den
Scherpenzeel met dorpje waar ik geboren ben.

Enz.enz.

Het kasteel met het prachtige kasteelbos.
Kerstavondpad.
Geschiedenis naam
Pas in L675 bij Gelderland.

9.Woudenberg.

Woudenberg, o dorp van bos en weiden,
mooi gelegen aan de Grift,
Ben je met je oude dorpskern:
Geerestein de trots van heel het Sticht,
Bakermat van burgers en van boeren,
vol toerisme en verkeer
Kruispunt, centrum in 't Valleidal,
zoiets vind je niet meer.

Kees van Someren.

Mooi Woudenberg ik hou van jou
Jij bent zo welgelegen
En burgerzin naast boerentrouw
Bracht welvaart allenruege.
Enz.enz.

Kasteel Geerestein met bossen,
De Pyramide,het Valleikanaal
De Haan als gemeentewapen.
Gelijk de wakkere Haan tot kraaien is genegen,
7o laat u jonge jeugd, tot onderwijs bewegen.



Namen als Veldhuizen, van Ginkel
en Wolfswinkel komen in alle drie
gemeenten veelvuldig voor.
En dan de klompenpaden van de
laatste jaren in de drie plaatsen.

10.Ik beqrijp niet dat Renswoude zegt
we willen zelfstandig blUven en eventueeel
wel samenwerken met Vqenendaal en als
dat zou leiden tot een fusie.
dan zullen we dat accepteren.

En wat gebeurt er dan binnen 5 tot 10 jaar .

Het gedeelte tussen Veenendaal wordt 1
grote bouwput en vol
gebouwd met woningen.

Zie de oorspronkelijk ruimte tussen Ede
en Veenendaal.
En dit geld ook voor Woudenberg bij
een eventuele samenwerking met Leusden
cq. Amersfoort.

Wat zUn dan de gevolgen :

Wat blijft er dan over van het lieflijke
Renswoude?

U mag het zelf  invul len !!

Beter is het dat RSW samengaan dan
krijgen we een lieflijke nieuwe gemeente ,
waar binnen Renswoude de gordel van
smaragd blijft.

En deze nieuwe gemeente moet nog een
naam krijgen :



Ik doe een voorstel :
De gemeente De Vallei plus.
Gemeente De Vallei.
Vallei Gemeente.

Dan komt alles goed en behouden we
grotendeels wat we nu hebben.

Jaap Floor, De Steen 19 3931 VK Woudenberg.
5 maart 2009.
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Betoog van de heer Van de Lasemaat - recreatieondememer camping de Heygraaff

Fijn dat ik hier de mogelijkheid krijg om in te spreken.
Als geboren en getogen Woudenberger vind ik het een goed idee om van RSW een Valleigemeente te
vorrnen. De drie gemeenten passen heel goed bij elkaar. Ik heb er alle vertrouwen in, dat we met
elkaar iets heel moois kunnen maken dat de recreatie en het toerisme in ons gebied ten goede komt.
Als we recreatief en toeristisch een aantrekkeldk gebied kunnen maken, levert dit financieel veel op
voor ons allemaal. De recreanten en toeristen doen hier van alles. Ik denk dat dit voor onze dorpen
heel belangrijk is, want daardoor hebben we allerlei mogelijkheden van winkels e.d. die we anders niet
zouden hebbeu ons winkelbestand zou er dan heel anders uitzien. Ook vinden mensen het vaak heei
plezierig om in onze gemeenten dingen te kopen, zelfs ook hele dure artikelen, omdat het er allemaal
veel gemoedelijker aan toe gaat dan in de stad.

Deze nieuwe gemeente heeft een aantal aantrekkelijke dingen.
De Grebbelinie, die dwars door de drie gemeenten loopt. Fijn trouwens dat de provincie dit ook
financieel steunt. Maar ook de Klompenpaden, de vele fietsmogelijkheden met uitzicht op diverse
landschappen, de bossen, de landerijen met de prachtige vergezichten, koeien in de wei, de mooie
laneno heideveldeno water met strand, heuvelachtig landschap, de Pyramide, het Henschotenneer dat
ook echt vanouds op Woudenbergs grondgebied ligt. Vroeger is dit terrein nog van mijn voorouders
geweest. Dat hoorde bij de boerderij de Heygraaff. Ook de toegang naar het Henschotermeer is vanaf
Woudenbergs grondgebied. Dus ook vanuit de veiligheid is het de meest logische keuze om het bij de
nieuwe gemeente te houden. Vanuit de campings zijn we ook nauw betrokken met de gemeenten, de
politie, het Henschotermeer zelf. Ik denk dat het heel handig is als we daarin een samenwerking
hebben met één gemeente.
Maar ook het initiatief van bedrijven in het gebied geven de mogelijkheid om dit gebied op de kaart te
zetten, zoals bijvoorbeeld de Liniehutten.Enzo hebben wij sinds kort het oude Woudenbergse
Posthuis, dat ergens bij de Poort heeft gestaan, nagebouwd in chaletvorm nagebouwd. We willen gaag
nog meer pandjes, die er niet meer staan, in chaletvorm nabouwen zodat we een
openluchtmuseumachtig deel op ons vakantiepark realiseren.
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen en nog meer goede ideeèn te ontwikkelen in ons
landelijk gebied.

Ook verwacht ik met de nieuwe gemeente dat er ambtelijk meer capaciteit komt waardoor we
reueatief veel meer mogelijkheden hebben. Dit klinkt toch allemaal wel heel geweldig. En mijn
conclusie is: laten we met z'n allen zowel de drie gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en
Woudenberg met hun bedrijven en inwoners vanaf vandaag ervoor gaan om deze mooie groene
Valleigemeente tussen de steden en tevens heel aantrekkelijk voor de steden met elkaar, want we
kunnen het zeker niet alleen, tot een supergemeente te maken die in heel Nederland bekend wordt als
de meest ontspannen, gemoedelijke, sfeervolle en gezelligste gemeente van Nederland.

Bedankt voor uw aandacht.
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Betoog van de heer Tieleman - inwoner van de gemeente V/oudenbere

Geachte voorzitter en Statenleden,

Ik sta hier als gewone burger van Woudenberg. Ik ben 42 jaar geleden hier komen wonen. Ik heb altijd
met veel plezier in het dorp gewoon en nog steeds.

In mijn geval sta ik heel positief tegenover het samengaan van de drie gemeenten Renswoude,
Scherpenzeel en Woudenberg. Maar als ik erover nadenk, begnjp ik eigenlijk niet precies waarom.
Misschien omdat ik geen echte Woudenberger ben; dat zou kunnen.

Er ontstaat een gemeente met 30.000 inwoners. Behoorlijk groot. En dan denk ik, dat je wat meer
mogelijkheden hebt. Een grotere kracht, een betere deskundigheid in huis en meer effectiviteit om je
beter te kunnen wapenen tegen al die voorschriften en regeltjes vanuit Den Haag, vanuit Utrecht
misschien ook wel en vanuit de buurgemeenten.
Misschien denken de geboren Woudenbergers daar wel anders over. Dat weet ik niet.

Als ik er even over nadenk,vam;gik me wel af wat is nu eigenlijk de meerwaarde en de positieve- of
de negatieve gevolgen van zo'n samenga^n met die andere gemeenten.
Ik denk dat het een hele moeilijke zaakzal worden. We krijgen dan één burgemeester, één
gemeentehuis, één gemeenteraad. Kortom ook één beleid. Maar is dat wel realiseerbaar? Het zal best
heel moeilijk zijn.

De drie dorpen, zoals ik die ken, en die ken ik ook een beetje vanuit de sport omdat ik daar wel mee te
maken heb, zullen altijd hun eigen identiteit willen behouden. Het zullen altijd aparte dorpen worden.
Een hele echte eenheid zal het nooit worden. Een voetbalwedstrijd tussen Scherpenzeel en'Woudenberg 

zal attijd beladen blijven. Daar is niks meer aan te veranderen.
Dan waag ik mij af hoe je moet je omg&m met het standpunt van Renswoude, dat niet mee wil doen,
als het samengaat doorgaat. Want, ik heb nu wel begrepen dat het eigenlijk wel definitief is.

Woudenberg heeft veel mooie dingen in huis. We hebben het er net al over gehad. Het
Henschotermeer en noem zemaaî op, de Pyramide van Austerlitzen ook de andere gemeenten hebben
van alles in huis.
Ik hoop wel dat vooral het Henschotermeer maar ook de Pyramide bij Woudenberg zal blijven. De
Pyramide van Austerlitz gebouwd in 1804 dat moet bij Woudenberg blijven. V/e hebben er al zoveel
aan gedaan om dat in ere te herstellen en de mensen hier zijn er best trots op.

Als de samenvoeging doorgaat dan moet er een goede dienstverlening zijn. Dat vind ik heel belangrijk.
Dienstverlening naar de burgers toe. Er komt waarschijnlijk één gemeentehuis, maar ik stel voor toch
ervoor te zorgen dat er in Woudenberg en Renswoude ook decentrale loketten komen waar de burger
bv. zijn rijbewijs kan verlengen of paspoort kan ophalen en dat je niet altijd naar Schelpenzeel hoeft te
gaan. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
In andere gemeenten om ons heen, ik noem Nijkerk samen met Hoevelaken, De Bilt met Maartensdijk,
Hoogland met Amersfoort, is dat ook het geval en zijn die loketten er goed gevallen bij de inwoners.

Ik hoop dat het allemaal goedzal gaan, dat het allemaal zijn uitwerking zal hebben.
Ik vraag me alleen af waarom er op deze avond geen jeugdige mensen aanwezig zijn. Waarom alleen
maar ouderen? Interesseert het de jeugd helemaal niet wat er met Woudenberg gaat gebeuren? Dat is
echt een vfttag.



l .

Ik vraag me ook af welke rol de kredietcrisis in deze zaak speelt . Znu dat nog consequenties kunnen
hebben? Ik weet het niet.

Tot slot heb ik nog een suggestie voor de nrutm van de gemeente, want het gaat door. Dat weet ik en ik
ben voor.
Ik heb eerst gedacht aan de GU Vallei. Want we praten net alleen maar over de Gelderse Vallei maar
we praten ook over de Utrechtse Vallei. Dus GU Vallei, de Gelder-Utrechtse Vallei. Maar dat vond ik
eigenlijk niks.
Toen kwam ik op de Randvallei. Het ligt een beetje aan de rand. Dat vond ik ook eigenlijk niks.
Toen kregen we de Groene Randvallei. Dat is een beetje lang op zo'n bord als je binnenkomt:
Woudenberg gemeente de Groene Randvallei.
Ik denk dat we er gewoon simpel van moeten maken de Groene Vallei.

Ik dank u voor uw aandacht.



bgtoge. : B

Betooe van de heer A. van de Koevering - namens bedrijvenkrine Scherpenzeel/Woudenberg

Beste Voorzitter en Commissie, Dames en Heren,

Mijn naam is Alexander van de Koevering in het dagelijkse leven directeur Bedrijven hier van de
Rabobank Woudenbergilunteren. Maar ik sta hier namens de bedrijvenkring
S cherpenzeel/Woudenberg.

Ik wil u eigenlijk vier argumenten geven waarom wij van mening zijn om tot een daadkrachtige
gemeente te moeten komeno die het ondernemerschap zal stimuleren in deze regio.

Even wat achtergrondinformatie.
Als je het hebt over de RSW-gemeente gaat het om ruim 2500 bedrijven. Meer dan de helft is vooral
commercièle dienstverlening. In deze regio is vooral transport en bouw naast agri en recreatie
bovenmatig vertegenwoordigd in vergelijking met andere gemeenten. Transport en bouw is ffsieke
distributie en betekent ook iets voor wegen.
In deze regio is er relatief weinig dynamiek als het gaat om starters.

Er zijn vier zaken die ik graag zou willen noemen waarom het goed is om te fuseren.

I . Het stimuleren van ondernemers chap/beleidsvorming
Wij constateren grote verschillen tussen de gemeenten. Dat is logisch. Wij denken dat het zou helpen
als je één regio tot een eenduidig beleid komt, eenduidige regels ook als het gaat om gedogen versus
handhaven, als het gaat om de hoogte van bebouwing, e.d.
We zien verschillen als het gaat om beschikbaarheid van bedrijventerreinen. Er zijn best goede
overleggen onderling, maar u kunt zich voorstellen dat het erg kan helpen als je dat gewoon in één
gemeenteraad met elkaar kan bedenken; één visie op hoe willen wij het ondernemerschap willen
ontwikkelen in deze gemeente.

2. P r ofe s s i o nal i s e r in g v sn b e s tuur e n or gani s at i e -inr i chtin g
Als je het hebt over het worden van partner in business, dat erg belangrijk is zeker in deze tijden,
denken wij dat het kan helpen als je een grote gemeente hebt en meer specialisatie brengen. Denk even
aan bedrijvenfunctionarissen, die bij de gemeente werken aan ondernemersloketten.

3. Lagere kosten
Dit argument hoef ik niet toe te lichten. Het met elkaar fuseren moet leiden tot synergievoordelen als
ik vanuit ondernemerschap kijk. En dat zal ook moeten leiden tot lager kosten.

4. Keteneffect
Als u een bedrijf heeft in de RSW gemeente is het een beetje afhankelijk van waar dit zit, mrur u krijgt
te maken met drie gemeenten dat is nog logisch; twee provincies, twee regio's voorde TtrNONCW,

twee Kamers van Koophandel. De enige die het goed heeft geregeld voor deze omgeving is MKB,
want als u in één van de gemeenten zit,zitu altijd in dezelfde regio van het MKB.
Dat is niet in een kolom in te delen. Die regio's lopen enonn door elkaar. En u kunt zich voorstellen
dat als we komen tot één RSV/ gemeente dat we dan met één gemeente, één provincie, één regio voor
VNONCW en één Kamer van Koophandel te maken krijgen. U begrùpt dat dat helpt in het stimuleren
van het ondernemerschap in deze regio.

Dank u wel.



RSW gemeente

Algemeen (inteiding)

Marktomvang bedrijven RSW
- Ruim 2500 bedrijven
- De helft is commercièle dienstverlening
- Transport en bouw 'bovenmatig'

- Relatief weinig dynamiek (relatief weinig starters

Voordelen fusie gemeentes voor bcdrijven:

l. Stimuleren ondernemerschap (beleid)

2.

nu wordt eÍ zeer verschillend omgegaan: veel gedoogtreleid Rensrvc.rude, u.e*figheleid
scherpenzeel, actief beleid rvoudenberg)
geen bedrijventerrein scherpenzeel
ondernemersloket in woudenberg, bi.i andere gemeentes niet
gezamenlijk werken aan bijv ontsluiting van gemeentes (geen suboptimalisatie pp
gemeente)
gezamenlijk vestigingenvisie ontwikkelen: wat willen we nu binnen onze gemeentes
hebben, wat niet (Nu ook verlies aan bedrijven die rriet kunnen groeien. clus
rverkgelegenheid,/aantrekkl ij kheid
gezamenlijk integrale visie ontwikkelen op functie van het dorp en de rol van'winkels,
recreatie en horeca en bedrijven daarin

Professionalisering van bestuur en organisatie-inrichting
Stimuleren bedrijvigheid
Zoeken naar ontwikkelop loss ingen
Sneller werkend ambtenaren appaîaat
Partner in business

Lagere kosten

"Keteneffect" EÉn aanspreekpunt voor ondernemend BSW: I gemeente, I kvk, I provincie en
I'TNONCW

J .

4.

Gooi eem en flevolandGooi eem en flevoland

3 gemeentes,2 provincies,2 regios vnoncw, 2 kamers, I regio mkb
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InbrengburgemeesterSchorervanRenswoudebijdehoorzittingvande
statencommissie BEM over het voorstel van de IP-C Vatleigebied voor de RSW-fusie' 16

maart 2009.

MdV, leden van Provinciale Staten, mevr. Haak, voorzitter van de IPC, inwoners van

Renswoude en andere belangstellenden.

Harteliik welkom in de sporthal in Renswoude! wij waarderen hetzeer dat u allen de moeíte

neemt om hier nunuuond tu komen om te horen wat wli u te vertellen hebben over het

fusievoorstel van de IPC.
Als leden van Provinciale Staten gaat u 15 april a.s. een besluit nemen over de toekomst van

de gemeente Renswoude en over het fusievoorstel van de IPC'

Namens het college van Burgemeester & Wethouders van Renswoude geef ik u tien redenen

om het voorstel van de IPC af te wijzen.

l. Zeer veel inwoners van Renswoude hebben duidelljk laten blijken tegen dit voorstel te

zijn. Bij de eerste volksraadpleging stemde 98o/o van de kiezers voor behoud van

ràfrtanaigheid. Gesteld voor de keuze tussen de RSW-frrsie en nauwe samenwerking
met Veenendaal stemde 20%ovande kiezers voor de RSW-fusie en80Yo van de
kiezers voor nauwe samenwerking met Veenendaal. Verder wijs ik u op een
fakkeltocht met 1500 inwoners en op 242 zienswijzen uit Renswsude tegen het IPC-
voorstel. De reactie van de IPC is: "wij snappen de emotie, maar wij weten beter dan
de inwoners van Renswoude wat goed voor hen is " (blz. l9 van het ontwerp-
herindelingsadvies). Dus blijft de IPC bij het RSW-fusievoorstel. Ik doe een beroep op
u als vertelenwoordigers van Provinciale Staten om de inwoners van Renswoude wel
serieus te nemen, alle inwoners die hun betrokkenheid getoond hebben door een keuze
te maken bij de volksraadplegingen, door mee te lopen met de fakkeloptocht, door
persoonlijk een zienswij ze aan de IPC te sturen en door hier vanavond in de sporthal te
komen.

2. De meeste inwoners van Renswoude begrijpen niet voor welk probleem de fusie een
oplossing zou zijn.

De meeste inwoners van Renswoude hechten veel waarde aan korte lijnen met het
bestuur en zijn zeer betrokken bij de gemeente. Zij willen dit graag zo houden.

De meeste inwoners van Renswoude willen geen gedwongen huwelijk, zeker niet als
het huwelijk afgedwongen wordt door de toekomstige huwelijkspartners. Als
Scherpenzeel en Woudenberg het nodig vinden om te fuseren, laat die gemeenten dan
vooral hun eigen gang gaan. Wij schrijven hen niet voor wat ze moeten doen.
Wij vragen alleen beleefd om Renswoude er buiten te laten. Wij begrijpen ook niet
wat het probleem is als Renswoude buiten de fusie blijft. Dat Overberg en daarmee de
plus van RSW+ er af is gegaan, is kennelijk geen probleem. Een lettertje minder lijkt
ons dan ook niet erg.

Ik vermoed dat alle inwoners van Renswoude 8 miljoen euro gemeenschapsgeld voor
een fusie, waarvan de noodzaak niet is aangetoond, een onverantwoorde uitgave
vinden, zeker in deze crisistijd. Als Provinciale Staten ja zeggen tegen het IPC-

a
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voorstel, zeggen hovinciale Staten daarmee ook tegen het rijk: die 8 miljoen van het
rijk voor de fusie vinden wij als Staten een verantwoorde uitgave.

6. Evenals bú de herindelingsprocedure van twaalfjaar geleden maakf de IPC melding
van nieuwe taken die op Renswoude afzouden komen en die Renswoude niet meer
goed zou kunnen vervullen. Tot nu toe heeft Renswoude geen problemen met de
vervulling van de nieuwe taken die de afgelopen twaalfjaar door het rijk aan de
gemeenten ziin toebedeeld. Welke toekomstige taken de IPC dit keer bedoelt is ons
overigens niet duidelijk. Bij de informatie-avond van de IPC hier in Renswoude kon
de gedeputeerde geen enkele nieuwe taak noemen.

7. Onze gemeenteraad is natuurlijk niet blind voor het gegeven dat Renswoude bepaalde
deskundigheden niet zelf in huis heeft. Mogelijk dat dit in de toekomst nog zal
toenemen. Daarom werkt Renswoude al jaren samen met andere gemeenten. De
gemeenteraad van Renswoude heeft in navolging van 80% van de kiezers bij de
tweede volksraadpleging unaniem gekozen voor nauwe samenwerking van een
zelfstandig Renswoude met Veenendaal. De colleges van B&W van Veenendaal en
Renswoude hebben besloten om samen te gaan werken op basis van het met
ondersteuningvan BMC gemaakte visiedocument. Dat rapport heeft u gekregen.
Anders kunt u het hier vanavond kriigen. De IPC erkent gelukkig dat samenwerking
van Renswoude met Veenendaal een duurzame oplossing voor Renswoude is (blz.20
ontwerp-herindelingsadvies). Toch wijst de IPC deze oplossing af. Ten eerste omdat
de bestuurskracht van Scherpenzeel en Woudenberg niet duurzaam wordt versterkt -
alsof dat nodig is en alsof dat alleen met behulp van Renswoude kan. Ten tweede
omdat deze oplossing door Scherpenzeel en Woudenberg wordt afgewezen. Daar staat
tegenover dat Veenendaal en Renswoude deze oplossing juist wel graag willen, niet op
basis van emoties, maar op basis van argumenten.

8. Een argument van de IPC voor de fusie zijn enkele gezamenlijke beleidsopgaven die
de nieuwe RSW-gemeente zou moeten aanpakken. Ik kan u melden dat deze
beleidsopgaven voor een veel groter gebied spelen en al geruime tijd prima worden
aangepakt, nl. door de Reconstructiecommissie Gelderse Vallei-Utrecht Oost en de
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei, en door de Stuurgroep Grebbelinie.

9. De nieuwe coalitie van CDA-VVD-CU in Provinciale Staten heeft een halfjaar
geleden afgesproken dat nieuwe herindelingen worden opgestart als een
bestuurskrachtmeting aantoont dat herindeling noodzakelijk is. Er liggen hier in de
drie gemeenten bestuurskrachtmetingen die aantonen dat herindeling niet
noodzakelijk is. Als Woudenberg nu om de RSW-fusie zou vragen, zou het verzoek
weinig kans van slagen hebben gehad. Als de nieuwe coalitie consequent is, dan kan
de nieuwe coalitie geen ja zeggen tegen het IPC-voorstel.

10. Renswoude is een actieve en dynamische gemeente zonder problemen, die zijn zaakjes
ook financieel goed op orde heeft. Uit naam van de meeste inwoners vraag ik u
vriendelijk of dat zo mag blijven.

Ik dank u voor uw aandacht.



Inspraakreactie Jakob Germs op t6 maart 2009

Voorzitter, leden van de Provinciale Staten'

Welkom in het Rhenensewoud of te wel Renswoude'

De historie van Renswoude is zelfs al ounrit de naamgeving verbonden met het gebied

van Rhenen en veenendaal. Vroeger was er een directe vaarverbinding tussen

Renswoude en Veenendaal. De bossen rond Renswoude heten ook wel " Silvum Rhenum

" ofwel het bos van Rhenen.

Waarom koersen de Provincies Utrecht en Gelderland aan op RSW ?

Hoe serieus neemt u de besluiten van de gemeenteraden van Renswoude ( 15 dec. 2008 )

en Veenendaal ( 17 dec.2008 ). ?

Veenendaal en Renswoude zoeken samen naar structurele oplossingen voor de regio Zuid

Oost Utrecht ( zie ook de Gebiedsvisie Zuid Oost Utrecht ).

U als Provinciale politici dient vooral oog te hebben voor hoofdlijnen, vraagstukken van
Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Vervoer.

ln zowel Ruimtelijke Ordening ( Wonen en Werken ) als de dagelijkse verkeerschaos op
de A l2 bij Veenendaal en dan ook de afiventeling naar de N224 , onze mooie
Dorpsstraat, is veel te regelen door uw Provinciale Staten.

Daar liggen goede kansen om voor dit mooie gebied daadwerkelijk iets te betekenen !

Daarmee wordt u zichtbaar als Provinciaal bestuur naar uw kiezers !

En dan de bestuurlijke problematiek rond Scherpenzeel en Woudenberg ?
Dit voert de boventoon in het dikke boekwerk van de IPC.
80 o/o van de inspraak wordt geleverd door Renswoude.
Hoe serieus wordt dat door u genomen en ook daadwerkelijk behandeld ?
De problematiek van Scherpenzeel en Woudenberg is in elk geval niet het probleem van
de burgers en bedrijven in Veenendaal en Renswoude.
En namens de burgers van Renswoude ben ik gekozen in 1994,1998,2002 en 2006 als
lid van de gemeenteraad.
Ik hoop dat ook in maart 2010 gewoon de burgers van Renswoude hun gemeenteraad
mogen kiezen van hun eigen zelfstandige gemeente Renswoude en niet naar de stembus
moeten voor de RSW-gemeente.

En dan nog in het licht van de nauwe samenwerking tussen Veenendaal en Renswoude.
Als locaal politiek vertegenwoordiger van Renswoude wil ik een appel doen op de
volgende leden van Provinciale Staten :



De dames Dik - Faber, de Heer - Verheij, Nap, Walta - Auf m Keller en de heren
Bisschop en Nooteboom. Denkt u nog eens in het bijzondeÍ aan de relaties tussen
Veenendaal en Renswoude als u uw keuze maakt over het voorliggende ontwerp van
IPC aan uw Provinciale Staten.

Tenslotte als lid van de VVD doe ik een beroep op de VVD fracties in de Provinciale
Staten van Gelderland en Utrecht om tesen het herindelinssvoorstel te stemmen !

Dank u voor uw aandacht !

Renswoude, l6 maart 2009.

de
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Gestraft
Geachte leden van de commissie BEll

U staat op het punt de zelfstandige gemeente Renswoude op te heffen en
gnder te brengen in een nieuwe valleigemeente met scherpenzeel en
Woudenberg. Renswoude is hier op tegen. t

rt 
r:e/zu t

fn mijn inspraakreactie heb ik eryoor gekozen om de t cffiglrran èèîz*lcr-.
ruime meerderheid van de bevolking te laten horen want de bestuurtijke
argumenten die tegen RSW zijn komen ruímschootE aan bod in de stukken van
de gemeente en evt andere insprekers

Mijn inspraakreactie heb ik gestraft genoemd. waarom gestraffl

Renswoude voelt zich gestraft omdat wij onze financién zo goed op orde
hebben. Dit jaar 3" op de rangschikking van uw provincie, wé zijn van de le
plaats gezakt omdatwe veel grond en panden hebben aangekoèht

Renswoude voelt zich gestraft omdat er chemie is tussen gemeenteraad,
college en ambtenarenkorps.

Renswoude voelt zich gestraft omdat het dorpsbelang boven het partiibelang
uitstijgt.

Renswoude voelt zich gestraft omdatwij het over belangrijke besluiten altijd
eens ziin. Natuurlijk vindt er discussie plaats maar het belang van de inwonerc
staat altijd voorop.

Renswoude voelt zich gestraft omdat de inwonens, verenigingen, ondernemers
zeer tevreden zijn over de gemeenb in al zijn hoedanigheden.

Renswoude voelt zich gestraft omdat er na de herindeling verwijdering zal
gaan ontstaan tussen inwonerc en bestuur.

Renswoude voelt zich gestraft omdatwij als kleine gemeente alle problemen
op kleine schaal hebben en alles op kleine schaal oplossen.

Renswoude voelt zich gestraft omdat niemand in bestuurlijk Nederland kan
uitleggen wat bestuurskracht is. Een voorbeeld van bestuursKRAcHT
(huzarenstukje). Vraag het aan mensen uit het bedrijfsleven hoe het is om
zaken te doen met Renswoude: alleen maar lof.

Renswoude voelt zich gestraft omdat er bij verkiezingen, referenda en
volksraadplegingen een opkomstpercentage naar voren komtwaar elk
overheidsorgaan jaloers op is.

Renswoude voelt zich gestraft omdat burgerc zo betrokken zijn bij het
gemeentebestuur. zie de fakkeloptocht en de ingediende zienswijzen.
(Kiik ok naar de inspraakreacties in ìllloudenberg 5 en Scherpenzeel 6 en de volle zaal hier)



Renswoude voelt zich gestraft omdat wrj, als een van de weinige gemeenten in
Nederland, îog een eigen woningbedrijf hebben en wij daarom Oe truurdens
altijd een lage huurverhoging kunnen voorschoteten.

Renswoude voelt zich gestraft omdat *,j, mede door dit woningbedrijf, sociale
huunroningen kunnen bouwen.

Renswoude voelt zich gestraft omdatwij niet zoals Scherpenzeel de huizen
verkocht hebben aan Woonstede waaruan de directeur nu al 3x boven de
Balkenendenorm zit En Scherpenzeel afhanketijk is van Woonstede, watwij
zelf regelen, sociale woningbouw te kunnen reatiseren.

Renswoude voelt zich gestraft omdat er niet naar de gemeenteraad, inwonels,
bestuurskrachtmeting en mening van Renswoude gekeken en geluisúerd word[

Renswoude voelt zich gestraft omdat het belang van Renswoude
ondergeschikt gemaakt wordt aan dat van Woudenberg en Scherpenzeel. Wij
willen niet herindelen, zij wel.

Renswoude voelt zich gestraft omdat er niet serieus onderzoek is geweest naar
de mogelijkheden wouden berg-Leusden, scherpenzeel-Barneveld.-

Renswoude voelt zich gestraft omdat er een politiek steekspel in de provincie
gaande is: Landjepik: Scherpenzeel naar Utrecht in ruil voor Loosdrecht en
straks Eemnes naar Noord Holland. ryan Bergen PvdA, Haak CU , WD coatitiepartner)

Renswoude voelt zich gestraft omdat er in Renswoude geen enkele noodzaak
is tot herindeling.

Renswoude voelt zich gestraft omdat geen enkele herindeling tevreden burgers
opleveÉ, zeker niet in Renswoude

Renswoude voelt zich gestraft omdat er na een herindeling maar twee dingen
opvallen: lage opkomst bij de verkiezingen en het streven naar de bouw van
een nieuw, duur gemeentehuis. Dingen die wij in Renswoude diep betreuren.

Renswoude voelt zich gestraft omdat na een herindeling altijd
lasúenverhogingen voor de burgerc zullen volgen.

Renswoude voelt zich gestraft omdat er wij als gemeente Renswoude met zijn
inwonerc er niet beter op worden, sterker nog ik zie alleen maar achteruitgang.

Tot slot:
De provincie Utrecht en u Statenleden zouden trots op Renswoude moeten z'ljn,
een klein dorpje wat zijn zaakjes op alle fronten goed voor elkaar heeft en
meetelt in het Valleigebied

Dank u Yoor uw aandacht,
Jan Stutuoet, Fractievoorzitter Visie
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SGP inbreng hoorzitting 16-3-2009

Mijnheer de voorzitter,commissieleden, inwoners van Renswoude en anderen

Ook wij willen ons standpunt aan u meegeven

Als fractievoorzitter van de SGP ben ik een geboren en getogen inwoner van Renswoude
In al die jaren heb ik meerdere samenwerking - en fusie perikelen meegemaakt
Dit werd dan altijd van boven af opgelegd. Nu moest het van onder af gebeuren.

Eerst werden wij gedwongen om een bestuurskracht meeting te doen Er was geen dubbele
agenda. Maar toen bleek dat wrj als Renswoude hier goed uitkwamen en wilde samenwerken
In VIP verband werd deze snel opgeheven om toch een fusie op te dringen.

Wat is democtatie. Zowel in de provincie alsmede de regering hebben toch bepaald dat er van
besfuurskracht moet worden uitgegaan. Nu ik kan u zeggen dat deze bestuuerskracht in
Renswoude Maanwezig is. Toch gaat de IPC door. Het blijkt dat al wat wij gezegd en
geschreven hebben geen waarde heeft, omdat dit niet van pas komt bij de IPC. Waarom wordt
er niet eerlijk met ons omgegaÍrn. Was er toch een dubbele agenda in het verleden?

Commissieleden bent u bereid om toch te luisteren wat onze inwoners te zeggenhebben.
Dan kan ik u wijzen op de referendum en de hoorzitting. Welke beiden niet voor twee erlei
uitleg vatbaar is.

Leden van de provinciale staten Hebt u een idee waarom de IPC (mevrouw Haak en de
ambtenaren geen enkele aandacht aan onze rapporten willen besteden. Dit getuigd nìet van
democratisch gehalte

Rapport Prof Versteden, rapport BMC

Bent u bereid om eerlijk met ons om te garln en nu eens wel te luisteren wat wij en onze
inwoners te zeggen hebben.

Want onze keuze is tocht niet verrassend +

It een gedwongen ovemame leidt altijs tot frustaties. Moet Renswoude de problemen van
Scherpenzeel en Woudenberg oplossen. Bij de door andere geplande uitbreidingen komen
deze gemeenten toch aan 25000 a 30.000 inwoners ùzrf'.'a-*r-/z av+^ lr .>rh4

2'RSW is geen meerwaarde Het blijft een kleine plattelandsgemeente die nooit een serieuze
tegenpartij tegenover de omliggende gemeenten zal zijn.

3' wj hebben zoransik weet arrlif)ffi"yy^2:.:Xoffi,utycnù % &Jo* a. (

4" V/lj als bestuurders en de inwoners van Renswoude hebben zich uitgesproken voor een
zelfstandige gemeente die bereid is heel goed met de gemeente Veenendaal samen te werken

5" Heb ik in het verleden afspraken gemaakt met een wethouder van beide gemeenten

Daarbij heb ik aangegeven dat Renswoude nog niet in was voor een fusie. Daarbij zou eerste
een pas op de plaats gedaan worden. Dus zelfs afspraken met die gemeenten helpen niet.



Daarom heb ik vertrouwen dat de afspraken met Veenendaal (die niet wijblijvend kunnen
zijn) wel betrouwbaar zijn.

Laat nu de democratie spreken. Laat zien dat herindeling van onderaf serieus wordt genomen.

Dan kan het niet anders of de mening van de inwoners van Renswoude wordt gerespecteerd.

Mees Teunissen

Fractie voorzitter SGP 16 maart2009
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CDA inbreng voor de hoorzitting op 16 maart 2009.

Meneer de voorzitter, geachte commissieleden, medeburgers van Renswoude en overige

aanwezigen.

Ook de CDA fractie wil zijn standpunt over deze procedure aan u meegeven.

Zoals u weet is dit niet de eerste herindelíngs procedure in dit gebied. In de vorige al weer ruim tien
jaar geleden, was er ook de optie Veenendaal en Renswoude samen. Nu is samenwerking tussen

Veenendaal en Renswoude bij de IPC nauwelijks bespreekbaar.

Toen die procedure werd afgeblazen kreeg de samenwerking in Vip verband gestalte. ln het in 2003
gesloten niet vrijblijvende convenant stond, dat in 2007 zou worden geévalueerd en herindeling voor

die tijd niet aan de orde zou zijn.

In 2004 werd Renswoude Scherpenzeel en Woudenberg door toenmalig gedeputeerde dhr. Lokker

een bestuurskrachtmeting opgedrongen. Mijn voorganger sprak toen al van een dubbele agenda bij

de provincie. Dhr. Lokker heeft toen beloofd dat als de bestuurskrachtmeting aangaf dat herindeling

niet nodig is om de gewenste kwaliteit te houden cq. te krijgen we zelf de keuze hebben voor een

eventuele verbeterstrategie. De uitkomst is u bekend. Wij hebben toen gekozen voor consolideren

en waar nodig samenwerken. Dat de belofte van dhr. Lokker nog steeds geldt, blijkt o.a. uít de

beantwoording van vragen van de PvdA aan GS van Utrecht door mw. Haak. Daarin schrijft zij: "Het is

aan gemeenten overeenkomstig de aanbevelingen uit de verschillende metingen te bepalen hoe de

bestuurskracht eventueel kan worden versterkt". Wat voor West Utrecht geldt telt blijkbaar niet

voor Renswoude.

Scherpenzeel en Woudenberg kozen als verbeterstrategie fuseren en dat is hun goed recht. Zij

hebben ons op meerdere momenten gevraagd mee te werken om een RSW fusie voor te bereiden en

ook dat is hun goed recht. Renswoude heeft echter consequent uitgedragen dat haar keus een

andere is nl. zelfstandigheid. En dat is ons goed recht.

Scherpenzeel en Woudenberg hebben toen in plaats van andere partners te zoeken, díe wel met hen

witlen fuseren, een profielschets voor een RSW+ gemeente opgesteld. Voor ons onbegrijpelijk

hebben zij, wetende dat er in Renswoude geen draagvlak is voor RSW, een Arhí procedure

aangevraagd bij hun provinciebesturen om te komen tot een gemeente RSW. Let wel: toen al was bij

Scherpenzeel en Woudenberg iets anders onbespreekbaar.

Om nog enigszins aan de positie van Renswoude tegemoet te komen, hebben de beide GS'en na een

lange en moeizame discussie besloten om naast onderzoek naar RSW ook onderzoek te doen naar

"Ten Boed'van Renswoude met een grotere buurgemeente. Toen de Staten van Utrecht en

Gelderland besloten tot een Arhi procedure werd de regíe in handen van twee mensen gelegd: de

rPc.

De IPC schrijft neutraal te staan ten opzichte van dit model. Een samenwerking van Renswoude met

een grote buur betekent dat er geen RSW gemeente gevormd zal worden. De IPC schrijft onderzoek

gedaan te hebben naar een fusie van Scherpenzeel met Woudenberg. Het resultaat van dit

onderzoek begint met: "Een fusie van Scherpenzeel met Woudenberg naast het modelTen Boer van

5



Renswoude met Veenendaal of Barneveld is voor beide gemeenten níet bespreekbaar". Startend met

dit argument is het niet zo moeilijk om vervolgens argumenten te vinden om ttft niet te willen.

In de Terugmeldnota wordt daarom geadviseerd te komen tot de vorming van RSW. In de

betreffende cie. vergadering is ons gebleken dat er geen draagvlak is voor een zelfstandig

Renswoude en dan heb je de keuze tussen meegaan met RSW of een alternatief aandragen.

Regelmatig wordt ons verweten niet standvastig te zíjn maar van koers te wisselen om RSW voor te

blijven. Dat is niet aan de orde, wij hebben immers in november 2OO7 in de nota Bestuurlijke

Toekomst van Renswoude al vastgelegd, dat als zelfstandig fungeren zoals nu niet meer mogelijk is,

niet herindelen maar samenwerking met een grote buur onze eerste optie is. Fusie met Veenendaal

is daarom op dit moment voor ons niet aan de orde.

Over het herindelingsadvies is veel op te merken. lk wil op enkele zaken kort ingaan' Alhoewel

Renswoude de bevolking via een referendum en een volksraadpleging hun mening heeft gevraagd,

denkt de lpC toch beter te weten dan wijzelf wat goed is voor Renswoude. En de IPC schrijft

meerdere malen dat de samenwerking tussen Veenendaal en Renswoude de bestuurskracht van

beide gemeenten verbetert en erkent hiermee dat wij de problemen, die zij voor ons zien, zelf

kunnen oplossen. Wat betreft de regionale samenwerking constateer ik dat o.a. de Reconstructie

voor ons geen probleem is, wij nemen onze verantwoordeliikheid en zoals u weet komen er vele

projecten tot stand. Hetzelfde geldt voor de Grebbelinie waarin wij ook een forse financièle

inspanning levere.n en Veenendaal een belangrijke factor is voor het bezoekerscentrum.

Mogelijk heb ik de indruk gewekt om alleen al om de manier waarop Scherpenzeel, Woudenberg en

de lpC met ons omgaan tegen RSW te zijn. lk kan u verzekeren dat dat geenszins het geval is en dat

wij ook inhoudelijke bezwaren tegen RSW hebben.

Wij vragen de beide Statencie's dan ook dríngend nog eens kritisch naar het IPC voorstel te kijken.

Tot slot geachte leden van de commíssie, een bekend gezegde luidt: Er zijn vele wegen die naar

Rome leiden. Er van uitgaande dat versterking van de bestuurskracht het doel van deze procedure is,

constateer ik met de lpC dat Renswoude op eigen kracht Rome bereikt heeft. omdat Scherpenzeel

en Woudenberg vast houden aan de weg die door Renswoude loopt ziin zii nog niet in Rome maar

ongetwijfeld kunt u ze nog eens wijzen op alternatieve wegen die eerder ook al door anderen zijn

aangewezen.

lk dank u voor uw aandacht.
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ONTWERP HERINDELINGSADVIES VALLEIGEBI ED

Hoorzittíng Provinciale Staten van Utrecht /
Statencommissie BEM

op maandag 16 maart 2009 te Renswoude

Bijdrage burgemeester van Veenendaol, mr T.Elzengo

Algemeen. De ARH|-procedure voorziet in het horen van
belanghebbenden en van diegenen, die het provinciaal

bestuur heeft betrokken bíj de herindelingsprocedure
Valleigebied. Zo ook de gemeente Veenendaal.

Het gemeentebestuur van Veenendaal stelt het zeer op pri js

betrokken te zijn in de procedure en vandaag gehoord te
worden in deze zitt ing. En wie vandaag zou denken dat wij -

zoals Veenendaal wel wordt verweten - "het feestje" van de
provincie Utrecht om haar grondgebied uit te breiden met
het Gelderse Scherpenzeel zouden wil len verstoren, heeft het
goed misl Renswoude en Veenendaal gaan voor de inhoud.

Utrechtse Heuvelrug. Het is nog niet zo fang geleden, dat
Veenendaal t i jdens een hoorzitt ing van de Vaste

Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken moest vernemen
dat het zi jn beurt voorbij had laten gaan. lk heb het dan over
het herindelingsontwerp Utrechtse Heuvelrug. Aan de



wensen van Veenendaal kon in het kader van dat

herindelingsingsontwerp niet worden tegemoet gekomen.

Wel toonden de leden van de Vaste Kamercommissie zich

erover verbaasd dat in dat ontwerp de provincíe geen enkele

aandacht schonk aan de moeizame ruimteli jke posit ie van de

gemeente Veenendaal in de hoek van Zuidoost-Utrecht. Het

gemeentebestuur heeft zich toen al voorgenomen , zodra

Veenendaal zou worden betrokken bij een

herindelingsprocedure, van zich te zullen laten horen.

Hoek zuidoost-Utrecht. Wij doen dat vandaag op een wijze

die misschien niet van Veenendaal wordt verwacht.

Veenendaal is niet uit op andermans grondgebied, maar wel

op vormen van nauwe bestuurl i jke samenwerking in de hoek

van Zuidoost-Utrecht. Wij menen dat versterking van

bestuurskracht daar op zijn plaats is. Wie het Regeerakkoord

nateest op belangri jke economische ontwikkelingen in de

FoodValley, het grondgebied van de WERV-gemeenten,

waarvan Rhenen en Veenendaal deel uitmaken, en het

werkgebied van de Universiteit van Wageningen, stelt vast

dat ook een stevige bestuurl i jke basis dient te worden

gevormd voor de Utrechtse gemeenten in dat gebied.

Ook verdient aandacht dat het streekplan van de provincie

Utrecht afloopt in 2015. Wat is nu logíscher om nu al na te

denken over de bestuurl i jke context, waarin de uit het

nieuwe streekplan voortvloeiende taken na 2015 het best

kunnen worden opgepakt.



Het gemeentebestuur van Renswoude heeft dat goed

ingezien en daarom in zi jn keuze de balans niet laten
doorslaan naar Woudenberg en Scherpenzeel, maar naar
Veenendaal. Renswoude koos daarmee niet voor 'meer van

hetzelfde'.Zo beschouwt men immers in Renswoude en
Veenendaal het ontwerp-herindelingsadvies van de provincie.

Een belangri jk signaal is daarbij dat ook de inwoners van
Renswoude zich met een ruime meerderheid aldus hebben
uitgesproken. Zij  schaarden zich daarmee achter hun
gemeentebestu u r.

Maatschappelijke oriéntatie. En dat is niet verwonderlijk. Al

decennia lang bestaat er een hartel i jke samenwerking tussen
de bestuurders van Renswoude en Veenendaal en is de
maatschappeli jke oriéntatie van de inwoners van Renswoude
gericht op Veenendaal, op de scholen, de sport, het kerkeli jk
leven, de culturele voorzieningen, de zorginstell ingen en het

uitnodigende winkelcentrum. Kortom, Renswoude was en is

welkom.

En was het niet het provinciaal bestuur van Utrecht zelf dat

waarschijnl i jk om die reden tweemaal eerder de gemeenten

Renswoude, Rhenen en Veenendaal wilde samenvoegen?

Motíe-Bilder c.s. De Tweede Kamer heeft in november van

het vorig jaar er bi j  de Regering op aangedrongen

alternatieven te betrekken bij herindelingsvoorstellen (motie

Bif der c.s. / Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 3L 7OO,

nr.22 - zie bíj lage). Renswoude en Veenendaal bieden zo'n



afternatief .Zi j  hebben elkaar gevonden in nieuwe vormen

van bestuurl i jke samenwerking, alternatief voor het aan u

voorgelegde herindelingsadvies, maar ook een alternatief,

waarop de Tweede Kamer doelt. E.e.a. doet bovendien recht

aan het bestaan van kleine democratisch ingestelde

gemeenschappen, die zich welbevinden in de korte afstand

burger/bestuur.

Visiedocument. Wij werkten onze ideeén uit in een

visiedocument, dat vorige week verscheen en u inmiddels is

aangereikt. Aan u is het visie te tonen. Visie, op de

bestuurlijke ontwikkelingen in de hoek van Zuidoost-Utrecht,

alsook een visie, welke straks de toets der kritiek in de

Tweede en Eerste Kamer kan doorstaan.

Tot slot. lk zou tot slot nog iets willen zeggen over de rol van

Provinciale Staten in het duale t i jdperk. Ook de Staten

hebben een kaderstellende rol. En het is mij als burgemeester

opgevallen dat juist een kader ontbreekt voor de bestuurl i jke

toekomst van de gemeenten in de provincie Utrecht. Er zijn

er nu nog 29, moeten het er L2 worden of L7? Met andere

woorden, welke visie hebben de Staten over de bestuurlijke

toekomst in hun provincie?

Zijzijn het toch, die een kaderstellende visie zouden moeten

hebben ontwikkeld om daaraan voorstellen zoals nu dat van

de RSW te kunnen toetsen?

lk wens u wijsheid in deze ingewikkelde discussie, die zoals u

vanavond hebt gehoord, niet is ontbloot van emotie. Maar u



en wij weten dat naast emotie het de argumenten zi jn, die
tel len.

lk dank u voor uw aandacht.



Bijlage 2 Motie Bilder c.s,

Tweede Kamer der $taten-Generaal

Vergaderjaar 200È20G
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Bs KamBt;

gehoord de beraadslaging.

con6tEtór€nde, det in hgt kedervan'decentraliaatia meertakan Esn
g€rnsenÈ n b$reftfoutnd v.ulÉ€n ;

orerrregende. dat deceritraliastievgn takan onbedeld kEn l€iden tot
beatuu rskrachtproblemen en gedwongen rarnenvoeging van gÉm€entsn;

ven me ni ng" dú model le n rmor Eam enr+er*ing rsi lB h€t Fi nae model" de
BEL-cornbinati€ en hEt model-Ten BoerEen rEÉ€l ilt€rnEtí€f rijn vFr
gerneente li jhe hed ndeli ng:

voorb ìran mening. dat op lsnger€ termijn mogelijkhedan voor differen-
tisti€ tJ sesn g6m€€ riten naa r uken pakkat een goede opl osri ng lu nnen
rijn voor beetuunekrachproblemen;

vsrmakt dE rEgering in het b€leid t€rwrEE*ing rren ds b€stuuEkr€cht
rnodellsn wor aanranwarking tu8E€n górnÉanÈn ala getijkwaardige sll€r-
natierren vmr gem€€ntÉlijk€ herindeling te betftkl€n:

verroeÌ* de rcgering voorîs worsÈll en te doen iot n ljdging 1iE n de
G€m€entev.Et om differentiatie tuEB€n g€m€erit€n ftrartakFnFal&Ht
mogelijkte maken,

€n g€àî owr tot ds orde van de dag.

Bildar
Van Raak
rtnltar
Van der Stsaij
Van der Harn

Trleede Ramec vergade{aar 1ffi2009,31 700 Vll. nr 2?
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HoorzittÍng in het kader van het Herindelingsadvies Valleigebied
d.d. 16 maart 2009 in Sporthal De Hokhorst

Biilraee_van de heer Reedijk. fractievoorzitter CDA gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Dank u wel, voorzitter,
ik zal het niet over Renswoude hebben, want ik heb de indruk dat Renswoude zich wel zelf
kan redden. Ik wil een andere zaak aan de orde stellen, want bij ons is geen hoorzitting
hoewel we wel deel uitmaken van de Ahri-procedure, net zoals Veenendaal daar ook aan
toegevoegd is.
In onze gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de raad de stukken ontvangen en heeft daar een
uitspraak over gedaan. In het ontwerp-herindelingsplan zoals dat is vastgesteld door de IPC
op l0 september, wordt door de IPC een reactie gegeven op de door onze gemeenteraad
ingediende zienswijze. En ik wil graag even de volgende punten onder uw aandacht brengen.

Ik wil het eerst over het Henschotermeer hebben. In het ontwerp- herindelingsplan adviseert
de IPC het gebied van het Henschotermeer geheel over te dragen aan het grondgebied van de
nieuw te vormen Valleigemeente. Dit was ook een al eerder ingenomen standpunt. Alhoewel
onze raad, en ook wij deze opvatting niet kunnen delen is in onze zienswijze hiertegen het
volgende nrìar voren gebracht. Voor een grenscorrectie bestaat geen bestuurlijke noodzaak. In
principe denken wij dat bij gemeentelijke herindelingen niet meteen arm grenscorrecties
gedacht moet worden, naax onze mening kun je die beter achteraf onderling regelen.

Voorzitter, het tweede punt is dat, geredeneerd vanuit het beleid en het beheer van het gebied

er geen enkel probleem bestaat datveroorzaakt wordt door de ligging in twee gemeenten,

zoals dat nu ook het geval is. Bovendien heeft de raad van onze gemeente er op rumgedrongen
alsnog rwaar te laten wegen dat hierover geen bestuurlijke overeenstemming is bereilf met
het bestuur van Woudenberg en dat de noodzaak voor een grenscorrectie ontbreekf. Op heel

andere momenten en heel andere gebieden, daar kom ik straks op terug, wordt dezelftle
conclusie getrokken met echter een tegengestelde eindconclusie-

Voorzitter, tenslotte is onze raad ten aaruienvan het Henschotermeer de mening toegedaan

dat het Henschotermeer beter past bij het recreatieve en bosrijke profiel van onze gemeente

dan bij het meer agrarische profiel van de nieuw te vormen gemeente. Vanuit deze gedachte

zou bij een grenscorrectie het Henschotermeer misschien zelfs wel eerder toegevoegd moeten

worden aan het grondgebied van ónze gemeente.
Voorzitter, het recreatiebeleid in de Utrechtse Heuvelrug is gebaseerd op diep respect voor de

natuur, waarbij uitbreiding in de voor recreatie bestemde delen op zeer specifreke plekken

mogelijk is. U kunt zich voorstellen dat in dat verband met argusogen wordt gekeken naar de

mogelijke uitbreidingsbehoefte van de camping De Heigraaf in \ù/oudenberg, die het

Henschotermeer al zo dicht is genaderd en wat wel eens ten koste zou kunnen gaan van de

natuur.

Als CDA-fractie vragen wij dan ook om u alsnog een oordeel te vormen over de argumenten

van onze raad, nu de IPC zeer summier en onvolledig op de zienswijze van de raad is

ingegaan.

En dan kom ik op het andere gebied dat ik noemde. Onze raad heeft, naast het
Henschotermeer, in de zienswijze ook aandacht gewaagd voor het gebied ten zuiden van de



spoorlijn en de A12, om dit bij wijze van grenscorrectie aan onze gemeente toe te voegen.
Dezelfde argumenten als bij het Henschotermeer, dat er geen overeenstemming was en geen
noodzaak was, leiden hier tot de tegengestelde conclusie, namelijk dat dit gebied bij de
gemeente'Woudenbergzorrmoeten horen. De huidige gemeentegrenzen doorsnijden de
verzorgingsplaatsen, benzinestations en parkeerplaatsen, arm de rijksweg Al2. Zowel de
spoorlijn Utrecht-Amhem als de Al2 en een aarúal lokale wegen verlaten het grondgebied
van de Utrechtse Heuvelrug bij Maarsbergen om slechts anderhalve kilometer verderop bij
Overberg weer in diezelfde gemeente terug te keren. Een wat verwarrende situatie voor de
diverse hulporganisaties, aanwonenden en ook bezoekers.

Voorzitter, ten aaru;ienvan deze twee punten geeft de IPC als reactie dat enkel het streven
naÍtr een logische grens geen aanleiding vormt voor een grenscorrectie, als daar geen
bestuurlijke overeenstemming over is. Daarmee doet de IPC naar de mening van onze raad
duidelijk tekort. De raad heeft duidelijk aangegeverl dat het om méér gaat dan enkel het
streven nÉur een logische grens. Er zijnpraktische ennch werkelijk in de prakrijk
manifesterende problemen rungevoerd door inwoners en bezoekers van het gebied. Uiteraard
zalineen later stadium, bij eerr Valleigemeente als die er komt, de wenselijkheid vandeze
grenscoffectie opnieuw door ons worden aangekaart. De IPC vindt blijkbaar dat de noodzaak
hiertoe nu ontbreekt. Bovendien ontbreekt bestuurlijke overeenstemming, aldus de IPC in een
reactie op deze zienswijze. Iets wat bij het andere geval, het Henschotermeer, juist wél een
reden is om tot gtenscorrectie over te gaan.Hoezo consistent beleid, wagen wij ons af.
Beide argumenten gehanteerd door de IPC, die van de afwezigheid van een noodzaak en het
ontbreken van bestuurlijke overeenstemming, zijn voor de IPC aanleiding om in dit gebied
geen grenscorrectie te adviseren, dan heb ik het over het gebied ten zuiden van de Al2. Wel,
deze beide argumenten zijn ook van toepassing op de voorgestelde grenscorrectie bij het
Henschotermeer. Het lijkt ons dan ook van een consequente houding getuigen als hetzelfcle
argument hier ook tot eenzelftle resultaat zou kunnen leiden. Namelijk: géén grenscorrectie
toe te passen bij het Henschotenneer.
Het zou in ieder geval de geloofivaardigheid verhogen.
Dank u wel.
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Inspraakavond Rensvotde 16 nsaú z(ng

&achte darnes en hercn cornmissbkxlen,

Dank u voor de g@enheid te nrcgen inspreken.

1) vrumsplten

- Sinds Z0(IZ ben k een hneden ìrruuns nan Rensrcude.
lk spteek narrens mezelf.

- Sinds ruim 1o jaar ben ik aldief in & get*e&proceesen in onze
regio. Eerst in de ffimnrr*ssie Vdlei-zuiùilN, en nu onder
meèr als plaatsreruangerd lllf van de Reconstruclimnunissb.
- lk ben daar ver@ernroordiger van de
particuliere *rnQpedereq lmt Ure,
umnt mijn f-amilie treefr landedjar in Scfteryenzeel.

l-let zal duklefiik zijn: k $ik naar de herirdeling door de brit van het
buibngebied-

?i Qaarsn-&lis.$elrP# pdwieg; ffiSWj -.$*,1], S*-tu€sF, q#É$e

Het is vast niet ideml. Mar lk hoop dat u snel dui&lijklreid
schept en €en beÉhrit neernt lfet duurt d tn lang-
Dan kan de best umkracfit van ledseen weer ffulr voren worden
gericht
Een verse start-
Vanuit het buiter€ffi, d-w:- de boeren en de landgaederen
(dus niet allen lanúu.wv, tnaar ook natuur en reqeatie en
wonen) is behoefre aan het stroffi{inen van bebíd en rqds.
Het landscfrap tuudtgordd arge&n doorde wrsnippering en
verkokering-

li En-lE"h*h wJr.,yffi€q "qsn_Lr

wat doet de prwincie na het rlerrrcn vari een besluil ?
Draait u zic{r om eri gat u orrerffi de orde rmn de dag?

lk maak nte zorgen om de enpties, nst narne in Rersuroude.
ln het begin van de prooedufe ztin fuubn gemaalct

XXXI06I6turyaaf- Ferwde fuianlvan2



Het gemeentebestuur van Rensrvotde en mensen in het dorp
voelen zich niet gehootd.
De stemming trssen Renswoude en Scherpenzeel is behoorliik
verziekt. Er moet puin uorden gffirinxd!

VUat w{KS,t l.rgv "' fi,af'lLer*ru$: .L}€{$td!l s*
De provincb zou een welkone rol kunnen speten!
Bijvoorbeeld:

1 zijner middelen om deskundige begeleiding te kunnen
inhuren bii het samenvoegingrproes?
*Hoe komen we tot een nbrnr en ondenemend
gementebetuur?
IEn tot actieve en dynarniscfie poli[eke prSen, net visfrs op
langere termijn ?
*Hoe wordt het 'or"d zeef uit & ryeg gerulrd?

2 zijn er extna middeken om de i&rrtibit van de drb kernen te
versterken?
Er ligt en kans in het k*r van ctrlluurhlsbrie- Alb drie ziin het
van oo6prong agrariscfre @ b$ een lt6*eel of op
een landgoed.
Hoe zory ie dat mqtsen zidt kunnsr idetúifrwrcn, nú dkaal en
met ean dory?
Geschiedenis gieefr hornr;ast
Karakteristidte hisfurftscfte gebonnrcn kunnen een balen ziin- ln
Renswoude is er het restauratieplan vfflr Fkt Rechfrtuis- l(an een
attractie worden.
En lokale gezelligheid en evenenxlfiten stimuhren, vooriongeren
en ouderen.
Het verenigingsleven tegen & onthechting!

Dit kan al, zegit u misschien, via bestaand beleid-
Maar ik pleit nu voor axtra aardacf*-
Fuseren is irlgwkkeld, en dat relter gezien het proces dat hier
aclrter ons ligt
tk hoop dat u daar o€ voor heefi-

Met hulp en aarudrcht van de prodncie
kan de nieurre gemeente een aanwinst voor Utrecht worden-
{C'emeente Vatlei.zuidwest, t.at. net Acfrterveld en Lemden ?}

èk clank L! \rs'ffr u'e+ $e{anssfeiltr}fi,

zOlrOOStd lhsFraaft Retffi€ÉÉ Pqírc2vtt2



Vallei-Zuiúrest

Wff

Meta Daníèls
Dorpsstraat 3
3927 BA REìISWCIUDE
mail@metadaniek.nl
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Hoorzitting in het kader van het Herindelingsadvies Valleigebied
d.d. 16 maaÉ 2009 in Sporthal De Hokhorst

Bijdrage de heer J. van Voorthuizen- inwoner van Renswoude

Mijnheer de voorzitter, Renswoudenaren en allen hier tezamen,
Renswoude heeft gesproken, luid en duidelijk. Wij willen in overgtote meerderheid geen
RS$/. Dat is ook vandaag weer duidelijk te horen. Een vorige bijeenkomst in restaurant De
Hof was eigenlijk niet nodig geweest, want de voorzitter begon met te zeggen: wanneer geen
nieuwe ideeèn worden aangedragen, gaat het voorstel tot de RSW- fusie door. Op dat moment
zaten en stonden we daar voor Jan met de korte achternaam.

Ik draag vanavond geen nieuwe ideeèn aan, want de politiek in Renswoude is daartoe
uitstekend in staat. Ik probeer wel gevoelens over te brengen.
Als kind ging we wel eens richting Arnhem, de grens over. Duitsland, een ander land.
Duitsers, ik ben nog van vóór de oorlog, ik had daar niets mee, als u begnjpt wat ik bedoel.
Zo hebben wij, en dat is voor politici misschien wel moeilijk te begrijpen, ook niets, helemaal
niets met Woudenberg. Dat is voor ons het buitenland. En als er ooit in de toekomst een
RSW-gemeente zou komen en er sprake zounjnvan een fusie met Leusden of misschien wel
met Amersfoort, wie weet, is dat niet alleen het buitenland maar ook een ander continent.

Er zijnop televisie op dit moment veel health-programma's en ik hoorde twee weken geleden
een mewouw, die haar man kort nazijndood had gezien, zeggen: ik had er niets meer mee,
hij is dood, zo dood als dood maar kan zijn,de ziel was er uit.
Zo is het ook met onze Heerlijkheid Renswoude als u dat laat fuseren met Scherpenzeel en
Woudenberg. U haalt de ziel uit dit dorp. Bwgers hebben gesproken. Nu de politiek nog.
Luistert zú naar de bevolking of maakt de politiek ziclu;elf en de bevolking dood, zo dood als
maar dood kan zijn.
Sommige peilingen geven op dit moment de PW van mijnheer Wilders zelfs een
meerderheid in de Tweede Kamer. Het is werkelijk voor mij niet te geloven. Maar als ik het
voorstel tot een fusie zie en merk dat men totaal niet luistert naar de burgers van Renswoude,
is het voor mij ook niet verwonderlijk.
Dank u.
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Geachte voorzitter, commissieleden,

Mijn naam is Alex Phaff en ik woon sinds 1993 in dit heerlijke dorp.

Het motto voor mijn inspraak is:

Ziende blind en horende doof!

Die uitspraak typeert tot nu toe de houding van héél veel volksvertegenwoordigers in het IPC

en in het provinciaal bestuur. Zi j  sluiten niet al leen hun ogen voor de werkeli jkheid, maar

weigeren zelfs in te gaan op inhoudeli jke argumenten.

Eén van de uitgangspunten van 'behoorl i jk bestuur' is dat beslissingen niet vanuit een

vooringenomen standpunt genomen mogen worden. Maar als de gehele ARHI-procedure

ERGENS door wordt getekend is het wel deze vooringenomenheid. Begon het met de

vooringenomen sturing door mevrouw Dekker van de PVDA, haar opvolger mevrouw Haak is

er ook niet vies van.

Zelfs het meest simpele democratische uitgangspunt -zoals de mening van het volk- telt

bl i jkbaar niet bi j  u en uw medebestuurders.

2 referenda met een verpletterende opkomst zi jn bl i jkbaar niet genoeg om aan u duideli jk te

maken dat er GEEN draagvlak is voor een gemeentel i jke herindeling. Het rapport van de

commissie VERSTEDEN, de mening van al le omliggende gemeenten - die eveneens géén

duurzaamheid zien in de RSW-gedachte - niets lijkt relevant voor deze provincie!

1500 fakkeldragers in een gemeente van 4000 zielen tel len niet, een vandaag wederom volle

sporthal hier in Renswoude telt niet, nee, een miserabele opkomst bij dit soort

gelegenheden in Scherpenzeel en Woudenberg DAT is pas draagvlak! Dat u de combinatie

van Scherpenzeel en Woudenberg als meerderheid ziet voor het draagvlak van onderaf is

een GOTSPE in een procedure waarin Renswoude l i jdend voorwerp is en gewoon niets wordt

gevraagd en de TOTALE bevolking tegen een herindeling is!

De wijze waarop mevíouw Haak en haai 'Woudenbergse VAZÈ,L, de heei 'Van Bergen, zich

recent weer hebben geuit in de regionale dagbladen geeft veel inwoners van Renswoude

een gevoel van machteloze woede. Er wordt al klakkeloos uitgegaan van een fusiegemeente

als vaststaand feit, en er wordt alvast fijntjes gemeld 'dat het toch wel heel sympathiek van

de Provincie is, dot we ZELF nog mogen nodenken over een nieuwe nsom'voor het RSW-

gedrocht.

HOEZO democratie, HOEZO inspraak, HOEZO modern bestuurl Vooringenomenheid van

begin tot eind!



DIT zou het moment moeten zijn voor herbezinning! DIT zou het moment moeten zijn

waarop u toont dat democratie geen hol begrip is. DIT is het moment waarop u de

herindelingsprocedure weer eens zou moeten toetsen aan de afspraken binnen de huidige

provinciale coali t ie. Dit is het moment waarop u kunt tonen dat u échte bestuurders bent!

BESTUURDERS MET MOED die TERUG durven te komen op vooringenomen standpunten.

Bestuurders met moed durven toe te geven dat ze het niet alt i jd bi j  het rechte eind hebben!

ÉCnfe bestuurders richten zich op de zaken die ertoe doen en berijden geen achterhaalde

bestuu rlij ke stokpaardjes.

In de gehele economie wordt dageli jks weer het fai l l iet van onnodige en ongewenste

schaalvergroting aangetoond.

Dit is het moment om ons te laten merken dat u ziet en iuistert!

Dit is het moment waarop u kunt laten zien DAT U ONZE STEM WAARD BENT!

Tot besluit wil ik u allemaal, namens de werkgroep Renswoude zelfstandig! een actie T-shirt

aanbieden. Trek het aan en voel u aan den lijve hoe het is om deel uit te maken van deze hechte en

warme gemeenschap!

Renswoude Zelfstandig... de ENIGE JUISTE weg!
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Hoozitting in het kader van het Herindelingsadvies Valleigebied
d.d. 16 maart 2009 in Sporthal De Hokhorst

Bijdrage van de heer Rebel. inwoner van Renswoude

Het motto van mijn korte toespraak is: 'De eendekooi'.

Stel u bent een eend.
U zwemt in een mooie vijver en u ziet daar een mooie poort.
U ziet daar een lokeend.
U weet nog niet wat een lokeend is en de lokeend heeft als mooie titel'Een structurele
bestuurlijlre oplossing voor een groen Yalleigebied'.
En dan denkt u: wie wil dat nu niet. Er achteraan!
Verderop ziet u er weer één.
'Met RSW+ wordt het landelijk knralúer het best behouden en een optimale afstemming voor
ruimtelijk gebruik geboden'. Prachtig.
U zwemt wat verder. De poortjes worden kleiner.
U ziet nóg wat: 'sociale samenhang is gewaarborgd'. Prachtig, hè?
Verderop: 'Er ontstaat een robuuste gemeente, eenJìnancieel gezonde gemeente.'
Maar u weet: aan het einde van die kooi gaat de eend de pijp uit.

Ik woon nog mÍur kort in Renswoude en toen ik dit ontwerpadvies Valleigebied las, dacht ik:
je moet wel een eend zijn, wil je dit onomstotelijk zomaat Íunnemen.
Het is prima als je vóór of tegen de fusie bent. Dat is ieders goed recht.
Maar doe het dan niet op basis van de argumenten die hier in staan, want het is zó
vooringenomen. Als je dit leest, maak je mij niet wijs dat je het kunt lezenzonder het idee te
hebben dat hier een onderbouwing ontbreekt.
Want hebt u van de lokeenden die ik net noemde een gedegen onderbouwing gelezen? Ik mis
hem. Hebt u de alternatieven gelezen? Wel wat, maar ik zie vooringenomen alternatieven.
Ikzie dat de IPC zo overduidelijk, het druipt er vanaf, zo de visie van Woudenberg en
Scherpenzeel volgt, dat ik het onbegrijpehjk vind als mensen dit zo zouden volgen.

Dan ben je een esnd.
En daar zitten er een paar.



GÍtU-

Goede avond commissie Bestuur en Middelen ,

Dank u wel, dat ik in de gelegenheid gesteld wordt om een paar woorden tot u te richten. Om
te beginnen ik ben Karel van Dijk, zowel een burger als ondememer uit Renswoude.

Ik ben eigenaar van Allurepark De Lucht waar de IPC een grens correctie gepland heeft, voor
dit Bameveldse deel hebben wij uitbreidingsplannen.
Dit plan is onlangs door de Raad van Barneveld verworpen.
Dit is mijn inziens door politieke druk en mede door de wetenschap dat ik mijn plannen op
nieuw in kan dienen in een evenfuele nieuwe gemeente.
Met andere woorden schuiven ze hun politieke probleem door naar een evenfuele nieuwe
gemeente en de ondememer is hier weer de dupe van.
Dit is echt grens overschrijdend denken!!
Het zal u dan ook niet verbazen dat ik voor een grenscorrectie ben, het werlif vele malen
gemakkelijker om met 1 gemsnte te maken te hebben.
Want het is voor e€n ondernemer bijna een onmogelijke taak om alle relaties met de drie
gemeentes te onderhouden en als je dat wel zou willen doen kom je bijna niet toe aan je

hoofdtaak en dat is voor mij toch gastheer zijn voor de gasten.
U zal dan ook nu denken dat ik een grote voorstander ben voor een herindeling, maar het
tegendeel is echter waar.
Ik benjuist voor een zelfstandig Renswoude
Wat mij betreft is voor een grenscorrectie geen herindeling voor nodig , dit zou eventueel met
de gemeentes onderling geregeld moeten kunnen worden.
Of de gemeentes en politiek zouden meer grens overschrijdend moeten denken.

Doordat mijn bedrijf in drie gemeentes en twee Provincies ligg heb ik inmiddels redelijk zicht
op de verschillen tussen de diverse gemeentes , Bameveld als grote en Renswoude en
Scherpenzeel als kleine gemeente.
Mijn ervaring is, dat een grotere gemeente over meerdere schijven werkf veel vergaderd en
heel veel visies en rapporten schrijft en uiteindelijk tot de conclusie komt dat plannen toch
maar deels uitgevoerd kunnen worden en eîg kosten verhogend werkt.
Dit is brj een kleine gemeente waar betrokkenheid is, en iedereen weet wat er speelt in de
gemeente totaal anders.
En werkt vele malen prettiger en effectiever zowel voor de burger als bedrijven.
En dat is niet onopgemerkf gebleven bij het MKB Nederland. Renswoude kwam zeer goed
naar voren in de MKB- vriendelijkste gemeente van Nederland 2ffi8 en wel op de 5o plaats
en op de2e plaats van de Provincie Utrecht, dat wil toch wel watz'eggen.
Dit houdt niet in, dat alles mogelijk is in Renswoude.
ln Renswoude wordt zmr goedoverwogen wat er wel en niet kan, hier wordt mel en adequaat
gehandeld waar wij als burgers eir ondernemers behoefte aan hebben.
Dus laat Renswoude alstublieft zo!!

Dan wil ik ook graag gebruik maken van de gelegenheid om het verloop van de procedure van
de IPC onder de aandacht te brengen.
Mijn inziens zeer eenzijdig en voor ingenomen.
Ik ga nu niet alles herhalen wat in het ontwerp staat ik neern aan dat u dat uitvoerig hebt
gelezen.
V/at ik wel hoop is dat u niet de eenzijdigheid van de IPC alleen maar volgt.
Want de IPC is een weg ingeslagen en het lijkt wel of er geen weg meer terug is of dat er
geen achteruit op de IPC ^t.
En ik ben erg benieuwd naar het communicatie plan van de IPC .

IL



I
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Hst lijkt er op dat de IPC probeert de burgers van Renswoude RSW moe te maken" zndatze
uiteindelijk toe zullen geven. NEE dat laat wij ons in Renswoude niet gebeuren .

Commissie BEM laat u hart spreken en neem niet dezelfcle voor ingenomen houding aan als
de IPC enlaatalstublieft Renswoude zoals die is. Renswoude heeft al drie keer laten zien dat
er geen draagvlak is .En datze bestuurlijk alles aan kunnen

Dank u
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I{oonitting in het kadervan het Herindelingsadvies Valleigebied
d.d. 16 maart 2009 in Sporthal De Hokhorst

Bildraee van de heer Verkerk. inwoner van Renswoude

Beste commissieleden,
mijn naam is Leo Verkerk. Ik ben voorzitter van de plaatselijke ondernemersvereniging in
Renswoude. Het is een bloeiende vereniging met l24leden.

We leven in een financieel gezond dorp. Zoals u weet staat Renswoude de afgelopen jaren
zelfs in de top 3 van de lijst van financieel gezonde gemeenten. Ook de
ondernemersvereniging maakt hier deel van uit.
Voor ons als ondememers is herindeling helemaal niet nodig. Sterker ilog, we zijn hier tegen!
De lijnen met het gemeentebestuur zijn kort en er is heel veel ruimte voor overleg. Juist voor
de ondernemers is Renswoude groeiende, denk maar aan het industrieterrein De Hooge Hoek
en het nieuw in te richten Groot Overeem. En niet te vergeten het nieuwe winkelcentrum,
wÍurvoor de grond reeds is aangekocht. Renswoude kan haar broek zelf wel ophouden. En
waar hulp nodig is, zoeken wij samenwerking.

Een ondememing gaat pas fuseren als er geen andere mogelijkheid meer is. Als zelf
ondernemen niet meer gaat. Dan wordt er gezocht naar een goede partner die zoveel inbrengt,
dat beide partijen er beter van worden, waardoorje een goede plaats in de markt inneemt. In
het geval van de herindeling-Rsw wordt hier zeker niet aan voldaan. Namelijk alle drie de
gemeenterg Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude hebben voldoende bestuurskracht om
zelf verder te gaan. Toch willen twee partijen dit niet. Renswoude is ongewild betrokken
geraakt bij een fusiewens van twee andere partijen, maar wordt hier zeker niet beter van.
Vanuit een ondernemersvisie blijft Renswoude een klein bedrijftussen een aantal
multinationals, met dus een slechte concurrentiepositie.
Er zijn zelfs experts die zich over de herindeling hebben gebogen en die adviseren dit niet te
doen. Diezelfde experts zien verschillende mogelijkheden die door de IPC niet verder worden
onderzocht. Omdat dit niet in hun straatje past. Er wordt snel overheen gepraat.

Renswoude is een saamhorig dorp. Een dorp dat nu ook weer in opstand komt. Een
ondernemersvereniging die in opstand komt. Het zijn helemaal geen oproerkraaiers, maar wel
kraaien. We staan zelfs, dat is al eerder genoernd, landelijk op nrunmer 5 van de lijst van
MKB-wiendelijke gemeenten en provinciaal zelfs op nìrmmer 2. Maar wij gaan zeker niet
akkoord met een herindelingsvoorstel waarvoor helemaal geen goede gegronde redenen zijn.

Ik denk dat we ons al twee keer heel duidelijk hebben laten horen en nu voor de derde keer.
Het wordt tijd dat er eens een keer iemand gaat luisteren.
Dank u wel.
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Geachte Commissieleden,

Om te komen tot een juiste besluitvorming is het zinvol zo niet nodig zich op tijd en op de
juiste wrjze te laten informeren over het onderwerp waarover u een besluit moet nemen.
En waar kan dat beter, daar, waarover u mmt gaan beslissen. U gaat binnenkort een besluit
nemen over het advies van de IPC aangaande de fusie RSW.
Het is goed te luisîeren naar diegene wrutrvoor u werkl daf zijn onder meer de inwoners van
Renswoude, want mede dank zij hun stemgedrag zit u hier, maar dat weet u zelf ook wel en is
niet flauw bedoeld.
U hebt u ongetwijfeld ingelezen over de fusie plannen, welke volgens mij voor de derde keer
uit de kast zijn gehaald.
Een sterk STAALTJE, je zou er maar zo een rnam bij kunnen bedenken

Twee keer heb ook ik rne en met succes, m€de ingezet om tret tij te keren.
Nu kun je vanuit de provincie gezien, denken, de aanhouder wint, maar dat geldt ook voor
ons, want wij kunnen het oude gez*gde uit de kast halen, daar wij al twee keer succesvol
waren, drie keer is scheepsrecht.
Nou een klein beetje humor geeft de burger soms weer moed
Serieus,
Velen hebben aan, zowel de IPC als de Statenleden, op diverse wijzen en plaatsen duidelijk
Íùangegeven dat de inwoners en het voltallige gemeentebestuur geen fusie aan willen gaan met
Scherpenzeel en Woudenberg.
Daarover bent u dus ruimschoots gelnformeerd,
Ik hoop ook dat u hier niet alleen bent omdat dit in d,e AHRI procedure zo is vastgelegd,
maar dat u uw stemkeuze JA OF NEE RSW pas na deze laatste en misschien wel de
belangrijkste informatie welke wij u hieraandragen en presenteren, tot u hebt genomen.
Waarom ik hier sta is dat ik me ontzettend irriteer, omdat er nog niemand is geweest die me
kan overtuigen waarom deze fusie tot stand dient te komen. En mef name het steeds wijzen
naar de toekomstige wetgeving enwerkzaanrheden welke niet adequaat door Renswoude zou
kunnen worden uitgevoerd.
ONZIN.
Op de directe vraag aan & beide inleiders op de voorlichtingsavond in restaurant do Hof of
men een voorbeeld hiervan kon noemen, \ilaren ze hiertoe niet in staat.
Hetantwoord luidde dat weten we ook niet. Op z'n zachtst gezegd vond ik dit nogal gènant.
En mdn waag is dan ook wat kunnen we in Renswoude dan niet!!

Ik denk een antw'oord te hebben, middels een voorbeeld uit tret verled€n, op die evenfir€le
toekomstige wet- en regelgeving welke op ons af zoukomen en indien dit van enige omvang
ofbovenlokaal mazijn.
Wanneer dit zich aandient wordt de oplossing voor de uiwoering hiervan, al meegegeven
vanuitDen Haag
Het voorbeeld, de Veiligheids Regio Utrecht. In Den Hngmeende men in te moeten grjpen
vanwege de vermoede lage kwaliteit van de plaatselijke brandweerkorpsen. Geen enkele
gemeente bleek in staat om aan alle voorwaarden en eisen te voldoen. Dus alle
brandweerwijwilligers in dienst van de regio of dit de oplossing is moet nog blijken.
Hier moest de provincie hun bestuurskracht îonen. Maar het is werkelijk te triest voor
woorden dat ik als voormalig commandant van de wijwillige brandweer Renswoude meer als
tien jaar eindeloos heb vergaderd over verbetering van de kwaliteit van de (regionale)
brandweer, hetgeen overigens in Renswoude niet spelde r,tant wij hadden onze zaken als
kleinste gemeente uitstekend op orde.
U ziet, een verwacht probleem bij de uitvoering van nieuwe wetgeving werd vergezeld met
de oplossing. De provincie moest het uitvoeren en niet de individuele gemeente groot of klein.
Dus totaal geen reden tot fuseren. Samenwerken OK, maar RSW NEE.
Ik wens u veel wijsheid en kracht toe bij uw individuele voorbereiding hoe te sùemmen!
Henk Moesbergen
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Inspraakreactie t.b.v. hoorzitting 16 maart 2009

Geachte voorzitter, commissieleden,

Graag wil ik u wijzen op het volgende.

De huidige Arhi procedure zal stranden omdat de gevolgde procedure niet voldoet aan de
gestelde beleidseisen van de regering en Tweede Kamer.

In het Beleidskader gemeentelijke herindeling van de regering (KamerstukkenII,20A2/03,28
750, nr. 1) is een toetsingkader neergelegd. In het coalitieakkoord van de regering is
afgesproken dat herindeling van gemeenten plaatsvindt als daarvoor voldoende lokaal
draagvlak bestaat.

Ik citeer: "Bestuurskracht en draagvlak vormen samen de belangrijkste criteria die het
kabinet hanteert voor gemeentelijke herindelingen. Bij draagvlak wordt in de
eerste plaats uitgegaan van het bestuurlijk draagvlak." Einde citaat.

Welnu, de besturen van de gemeenten Renswoude en Veenendaal hebben aangegeven geen
heil te zien in het voorliggende herindelingsontwerp. Overigens merk ik op dat
maatschappelijk draagvlak voor de regering weliswaar op de 2" plaats komt, de Tweede
Kamer zal daar waarschijnlijk wel veel waarde aan hechten. Wij zullen niet nalaten de
uitkomsten van de 2 gehouden volksraadplegingen onder de aandacht te brengen.

Daamaast wordt getoetst aan bestuurskracht en duurzaarnheíd.Ik kan u meedelen dat er geen
enkel teken is dat de RSW gemeente voordelen kan en zal leveren qua bestuurskracht. Ook de
duurzaamheid wordt door ons en door externe deskundigen in twijfel getrokken: RSW zal
slechts een tussenstap zijn in de opmaat naar fusie met bijvoorbeeld Leusden.

Dan het punt van interne samenhang, regionale samenhang en evenwicht. T,elfs tot in de
Tweede Kamer weet men dat Renswoudenaren voor veel dagelijkse zaken meer gericht zijn
op Veenendaal en Ede dan op Woudenberg en Scherpenzeel. Ook bestuurlijk vindt
Renswoude aansluiting aan de andere zijde, te weten bij WERV. Het is dan ook maar de
vraag of de RSW veel interne samenhang zal hebben.

Geachte commissieleden: ik hoop, nee ik ben ervan overtuigd, dat deze herindeling zal
stranden. Deze herindelingspoging van uw bestuurders is naar mijn idee kansloos aangezien
zij evident in strijd is met de beleidsregels. Ik wil de Statenleden via u oproepen om tegen het
huidige voorstel te stemmen. Overigens, doen zij dat niet, dan zalde herindelingsprocedure
wel in een later stadium stranden. Dit omdat, zoals ik heb aangegeven, de gevolgde procedure
niet de toets van de beleidsregels van het kabinet kan doorstaan, laat staan dat Tweede Kamer
hiermee akkoord kan saan.

Dank voor uw aandacht.
B. Bisschop
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Hoorzitting in het kader van het Herindelingsadvies Valleigebied
d.d. 16 maart 2009 in Sporthal De Hokhorst

Biidrags: van de heer Verbeek. inwoner van Renswoude

Bedankt voorzitter en commissieleden,
ik ben V/im Verbeek en ik wil u mijn mening meedelen op het gebied van RSW.
Ik woon samen met mijn vouw en twee dochters op een boerderij, even buiten Renswoude.
Het bedrijf run ik samen met mijn vader. Ik hecht veel waarde aan de boerderij en aan de plek
waar hij staat.
Ik heb ook veel wienden en kennissen in en in de omgeving van Renswoude. Ik sport in
Renswoude en ik ga nrff de kerk in Renswoude.

Onze boerderij ligt direct buiten het dorp en de industrie naast ons rukf op.
In de nabije toekomst zoueî wel eens sprake kunnen zijn van een gedwongen verhuizing, om
het bedrijf elders weer op te richten. Dttzalalleen gebeuren wanneer Renswoude zelfstandig
zal blijven, want door de vorming van een RSW zou het proces aanzienlijk vertraagd worden
of zal zelfs uitbreiding van industrie niet plaatsvinden omdat Renswoude in RSW-verband de
functie van groene gemeente zou krijgen.

Ik blijf liever op de boerderij zitten en blijf zitten waar rk út, want ik hecht veel waarde aan
de plek. Emotioneel gezien zou ik dus voor RSW moeten kiezen. Maar toch heb ik gestemd
voor de zelfstandigheid van Renswoude en ik ben niet de enige die zo denkt. De gtote
meerderheid van de agrarièrs in Renswoude heeft de voorkeur gegeven aan een zelfstandig
Renswoude, dat een samenwerking aangaat met Veenendaal. Dit zijn de grondbezitters van
Renswoude, juist die zouden bang moeten worden als de gemeente gaat samenwerken met
Veenendaal. Waarom willen deze mensen een zelfstandig Renswoude, zult u denken.

Wij worden bang van Woudenberg en Scherpenzeel. Wat ons allen tegen staat is de start van
de fusie en welke manier de fusie ons door de strot geduwd. Het aanvragen van de Ahri-
procedwe van Woudenberg en Scherpenzeel, hetgeen Renswoude niet wil, geeft de totale
desinteresse in de gemeentne al aan.
Het enige watdeze gemeenten nenzijnde eurobiljetten die als mussen nailî ze toe komen
vliegen.
Het is ze alleente doen om het Woningbedrijf van Renswoude.Ze geven ook aan datze
zonder Renswoude geen fusie willen.
Daarnaast heeft de IPC de prestatie geleverd dat de Renswoudenaren hun vertrouwen in de
democratie zo goed als kwijt zijn. De IPC die niet snapt wat'van onderaf gedragen' betekent
en dus elk referendum dat is gehouden door de papierversnipperaar heeft gepropt.
Het is te betreuren dat de IPC vóór het onderzoek al wist wat het advies zou zijn.
Het is een fusie die alleen goed is voor mensen die een fusie op hun c.v. willen hebben. Als ze
nu eens echt naar Renswoude zouden kijken, dan zullen ze een gemeente zien die bestuurlijk
een goede prestatie leverto financieel sterk staat en korte lijnen van burgers naÍr het ambtelijk
apparaat heeft.

Mensen die advies moeten geven en beslisseî: zetnet als de boeren in Renswoude de
zakelijke en emotionele aspecten opzij en oordeel met een schone lei over deze frrsie. U zult
ziendater voorlopig geen fusie nodig is. En alstublieft, schud het plan vrul orize rug-



Ik wil ook nog even ingaan op de inspraakavonden van Woudenberg en Scherpenzeel. Ik heb
een stuk in de krant gelezen: op die avonden zou gezegd zijn dat boeren en organisaties, zoals
het LTO, vóór een fusie van RSW zoudenzijn.Dit stond tenminste in de lrant. V/ij hebben
navftirìg gedaan bij deze sprekers. Zij zeggendatnj dit niet zo geformuleerd hebben en niet
op de stoel willen gaan zittenvan belangenbehartigende organisaties.
Voor een fusie zoals RSW, met een plattelandsgemeente, zouden er toch ook veel voordelen
zijn voor het buitengebied. Het mooie van de belangenbehartigingsorganisaties is, dat zr1 geen
standpunt hebben ingenomen over de fusie. Hieruit blijL1 dat zij geen nadelen marir in ieder
geval ook helemaal geen voordelen zien. En aan een fusie begin je pas als er voor alle partijen
grote voordelen zijn.
De conclusie is dus dat er voor het platteland al helemaal geen fusie nodig is.
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Hoozitting in het kadervan het Herindelingsadvies Valleigebied
d.d. 16 maart 2009 in Sporthal De Hokhorst

Bijdrage van de heer Van de Vendel. inwoner van Renswoude

Goedenavond voorzitter, commissieleden en medebewoners,
ondanks het nieuws in de regionale media waarin de indruk wordt gewekt dat alles al is

besloten, blijven wij betrokken bij onze gemeente en zijn we wederom vanavond in grote
aantallen naar deze bijeenkomst gekomen. Zoals we ook naar het eerste referendum zijn
gekomen. Zoals wij ook massaal zijn gekomen naar de informatieavond onder begeleiding
van onze fakkels. En zoals we ook naar het tweede referendum zijn gekomen.

Voornoemde gebeurtenissen, waarin telkens duidelijk en helder bleek wat de inwoners van de
herindeling vinden, hebben nog steeds de ogen van de leden van de IPC niet geopend. Zelfs
de oogkappen zijn niet afgenomen en zrj zijnmet een vooringenomen standpunt aan het
advies voor de herindeling begonnen.
Een herindelingsontwerp, waarin een door Scherpenzeel en Woudenberg gecreèerd probleem

eenzijdig wordt bekeken en waarin een eenzijdige oplossing wordt gekozen, namelijk het
srimengrum van drie gemeenten.
Waarom is er bijvoorbeeld niet meer aandacht geschonken aan een srimenvoegen van
Scherpenzeel met Barneveld en Woudenberg met Leusden? Waarom is er niet meer aandacht
geschonken aan het samenwerkingsverband van Renswoude met de gemeente Veenendaal?
Het is bijzonder storend om door een democratisch gekozen orgaan telkens weer niet serieus
genomen te worden.
Referend4 opkomsten, rapportages, onderzoeken en zienswijzen worden van tafel geveegd.
Brj mrj rijst de vraag: is dit arrogantie of is dit incompetentie?
Dank u wel.



Geachte leden van de commtssle'

Uwderdehoorz i t t ingv indvanavondp|aats inRenswoude.Uheef thetbestevoorhet |aats t
bewaart. Dank u wel daarvoor'

Mijn naam is Simone Beijer. tk ben onder andere verslaggever voor een aantal regionale kranten en

daarvoor vorg ik de poritiek in Renswoude. rk ben dus vanaf het begin betrokken bij deze procedure'

Vanaf het moment dat de vorige gedeputeerde de heer Lokker' zoals zijn naam al belooft'

Renswoude tot een herindeling begon te lokken zag ik wat er op Renswoude af kwam' lk schreef in

die tijd zerfs een corumn met ars titer Lokker of Jokker. Heraas kreeg ik gerijk. u begrijpt dat ik hierna

ookgeenmomenthebgeaarzeldtoenmijwerdgevraagd|idtewordenvandewerkgroep
Renswoude Zelfstandig'

lk krijg in deze hele procedure één mogelijkheid om mijn hart te luchten' om degenen die beslissen

over mijn toekomst en die van vele vrienden en bekenden uit Renswoude' wat dat heb je in een dorp

als dit, zelf toe te kunnen spreken. Van die mogelijkheid maak ik dan ook graag gebruik'

Nuzouikkunnenbeginnenovera|d ieonderwerpendieuvanavonda|verschi | |endekerenheef t
gehoord. Die allemaal neerkomen op hetzelfde, maar daarom geheel niet onbelangrijk zijn' Die

namelijk heel duidelijk aangeven dat hier in Renswoude géén draagkracht is voor een herindeling'

Draagkracht, wat een mooi woord. Maar hoe verschillend kan dit worden geinterpreteerd '

Draagkracht onder de bevolking. Hieraan is deze herindeling door de lPc getoetst' Maar op een wel

hele rare manier. Twee gemeenten vragen een herindeling aan, waarbij een derde ongewild wordt

betrokken. Alle drie de gemeenteraden wordt gevraagd of zij dit willen. En het antwoord is Ja met

tweetegenéén.Renswoudetrektvo|gensdetPCwatdraagkrachtbetreftdusaanhetkortsteeind.
Had u een andere uitslag verwacht?

Dat nagenoeg een heel dorp nee zegt, telt niet volgens de IPC' Tja' een ongelijke strijd noemen wij

dat hier.

Hoemooiisdetite|vanuwco|legebes|uitvanvorigjaar.S|agvaardigsamenwerkenaankwa|iteiten
duurzaamheid'. Er wordt gesproken over besturen op een dusdanige wijze dat de besluiten die

genomen worden duurzaam zijn' op die zin wil ik u nu aanspreken' want er verscheen op verzoek

vanRenswoudeeenonafhankeli jkrapportvandecommissieVersteden.Hoog|erarenen
ervaringsdeskundigen gaven hun mening. RSW is nie{luUrzqaml Niet zomaar een mening' maar een

mening ontstaan uit kennis 
"n "ru.ring.ì" 

*"t i""t df;'"#fie" I Útafuhet naast zich neer' Dit

rapport wordt niet serieus genomen. Maar niemand die dan wel een ander onderzoek laat doen' om

twijfer weg te nemen. Niemand die doet waar de burgers die u vertegenwoordigt om vragen. ' Gek is

wel dat in uw besluit ook staat dat er geen herindeling meer mag plaatsvinden als er nog voldoende

bestuurskracht is,maarRSWdattel thierbi jevennietmee'Hetpol i t iekespelgaatvoor.Dusniet

alleen Lokker is de jokker'

l kben iemandd ieb l i j i smethaarvr i jhe idenhet fe i tda tze ìneendemocra t isch land\^ /oont . |kben

danook iemandd iea | t i jdgaats temmen,omdat ikv inddat ika l |eenmagmeepra tena |s ikook

gestemd heb. Zo heb ik ook op u gestemd' u die dankzij mijn stem en die van velen hier in deze zaal'

eenplaatsheeftgekregenindeProvincia|eStaten.Dieikhetvertrouwenhebgegevendatunamens

mi jbes l i ss ingenzu l tnemenwaar ikachterkans taan.Bes | iss ingend ie in iedergeva leer l i j ken



afgewogen zullen worden genomen. waarbij alle mogelijkheden zijn onderzocht en alle experts zijn

geraadpleegd. want dan kan ik me neerleggen bij welke beslissing dan ook' Dat is toch democratie'

De wD zegt het zo mooi in hun landelijke verkiezingsprogramma' lk citeer 
'De overheid is er voor de

burgerenmoetdusdienstbaarzi jn'Wantuiteindeli jkisdieburgerdebaas.
De burgers van Renswoude hebben gestemd over het onderwerp herindeling RSW' Niet één keer

maar twee keer. De rpc wirde niet meedenken over de juiste vraagsteting. Dit wirden ze pertinent

niet. Enkele dagen voor het referendum wiljen ze wel i"gg.n dat de vraagstelling niet goed was en

ze dus weer geen notie van ons wilden nemen' Van ons die Wel de moeite namen te stemmen op u

en u hebben vertrouwt. Maar leden van de commissie en u van de wD' Nu is de vraag' bent u

dienstbaar '.,en zijn wij zoals u beloofde ook de baas?

Ennuishetb i jnat i jdomtebes| issenovereenher inde| ingwaarveelvraagtekensbi js taan 'Maarop
vragen zijn antwoorden. Daar is alleen langer onderzoek voor nodig' Hebben wij daar dan ook geen

recht oP?
RSW blijft de kleinste gemeente in het Valleigebied'

u, reden van de provriciare staten van utrecht, want in die provincie vailen wij, hoeft even niet stilte

staan bij de burgers van Gelderland. Zij hebben u niet gekozen' uw verantwoording ligt nu bij ons'

Kunt u zonder twijfel en met zekerheid kiezen voor een herindeling RSW' waarbij zoveel

kanttekeningen zijn gezet door burgers met emoties, maar juist ook door onafhankelijke

ervaringsdeskunoige-n? Kunt u vol overtuiging zeggen dat alles is onderzocht en ook de

duurzaamheid niet binnen 10 à 15 jaar toch te weinig blijkt?

En voordat u deze vraag voor u zelf beantwoord vraag ik u terug te denken aan de dag dat u bent

geÍnstalleerd in uw nui]ige functie. Misschien heeft u de eed gezworen' misschien heeft u het

belooft. ln beide gevallen vraag ik u om u hieraan te houden'

stopzetten van deze herindelingsprocedure kan hooguit leiden tot politiek gezichtsverlies' maar is

dat niet vele malen minder belangrijk dan verlies van uw eigen integriteit?

lkweetdatverkiezingsprogramma,sbo|staanvanmooiebeloften.Maarbe|oftemaaktschuld.
Vanavond ben ik zo brutaal om deze schuld bij u te innen'

lkvraagudanookomstopzett ingvandezeherinde|ingsproceduretotdatdetwijfe|sdieerzi jn
kunnen worden weggenomen. Dat bent u mij en mijn dorpsgenoten, uw kiezers, verplicht'



Iloorzitting in het kader van het Herindelingsadvies Valleigebied
d.d. 16 maart 2{D9 in Sporthal De Hokhorst

Bijdrage van de heer J. van Voorthuizen. inwoner van Renswoude

Veenendaal spreekt hier vanavond, Scherpenzeel luistert en Woudenberg is afivezig.

Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg.
Scherpenzeel: waar is Scherpenzeel vanavond om deze 400 man ervan te overtuigen dat dit
toch de beste oplossing is?
Woudenberg: ik heb niemand uit Woudenberg gezien hier. Ik kan me vergissen - één
persoon? Dat is wel wat weinig. En dan vraagt u nog: waarom? Het antwoord is al gegeven.
Als iemand niet naar ons luistert, niet naar ons komt horen, dan is er geen sprake van een
draagvlak.
Daar moeten we het maar bij laten.

Ik wil daar nog één ding aan toevoegen.
Er wordt gezegd: Scherpenzeel, dríér is draagvlak. Maar het college van Scherpenzeel is
gevallen over de herindeling. Dat is vanavond nog niet gezegd maar ik wil dit toch nog
gezegdhebben. Want de helft van Scherpenzeel en 100% van Renswoude: dat is 50Yo tégen
de fusie.
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Rensrwou& 16 rnaart z(X|!l.

Leden der provincialen Staten
Adviseurs bestuurlijke Organisatie
En U alle hier aanwezig.

Wim & Jong-(ord invroner van Renswue)

In 1961 ben ik uit de Krimpenerwaard naar Renswoude gehaaH orn als dtef bij
Coópemtie Renswoude in dienst te gaan.

Ik ken dit hele gebied erg goed omdat Coóperatie Renswoude vooral leverde aan
agrarische in Rensryoude, Scfterpenzeel en Overberg en omsfreken.

BU mU is er nooit een draagvlak geweest om samen te gaan met Sdrerpenzeel
en Rensuvoude, dit is al vanaf de Ujd dat ik in Renswoude ben komen wonen en
werken,In 1983 rvas er ook al veel wan klank overde frrsùe en gefukkig ging het
niet door.

Zelfis op kerkelUk gebied en de gemeentelijke polÍtiek zijn er al heel heel grúe
verschillen.
Zelf heb ik de mensen op het gemeentehuis van Sdrerpenzeel goed hren kennen
in 2O04 met betrekking tot een indrrijving vtxrr e€n q)mputercursus.

Deze werd door de gemeenten Scfterpenzeelen Rensvoude georganlseerd en
door het ROC gegeven.Was daar als eersten die m-rjn daarvoor opgaaf maar nee
hoor ik was er niet bij gauw naar het gemeentenhub van Renswoude en door
hun tusn komst kwam er toch een spoed cursus op de zelffe dag (en rel van
de 12 waren er 5 Renswoudenaren erbij)is dat samenrerking. Sinds dien Ujd
geen computerqrrsus met Sdrerpenzeel maar wel met ROC Veenerdaal Dit is
geen vergissing maar gew<xrn Sdrerpenzeels hebben en te palken faijgei dat zie
je ook aan de Fusie en de andere gemeenten de vnrdrten plukken (leuk
hoor).Dit is ieB in het kleinst en over groten agenda punten voor Rensrcoude
hoe gaat het dan daar kunnen we heel weinig van verwacfiten.

lIu over de grote v-an de germntes.
Woudenberg is de grootste gerneente(3/6 deel)dit laat zij al merken op Intemd
Wij konden daar stemmen over de naam van de evenhrele nieuwe gemeente.
Daar denken wij zeker niet over na laat het eerst maar is 15 april worden de dag
van hoop en zegen voor ons. Maar Woudenberg krmm daar als winnaar uit met
64Vo. Dit is niet verwonderlijk omdat zij de meeste inwoners trceft en dus altijd
de meesfie sftemmen zal halen.

Scherpenzeel is Gelderland (UO deel ).
Renswoude (V6 deel) zal nooit genoeg stemmen halen om de nieuwe naam te
vorrnen omdat zij gewoon veel minder inwoners heeft db kunnen Smmen. Dit
ging nu over een naam maar stel dat er over belangrijke dingen gestemd moet
worden dan delven wtj altijd het onderspit.



CO]ICLUSIE.
Veenendaal heeft yroeger al een mooi gedeelte van Renswouden waar wij zeer
aangehecht waren, olergenomen. Laten wij daarom de sarnenwerking nog
verder uit gaan breiden want wat wij al met Veenendaal hebben verloopt
vlekkeloos. Het is nahrurlijk rvel sftedelijk maar het Rensrror& platGland is toctl
al aan het veranderen en die groter willen worden zullen bdr naar eHers rnoeften
vertrekken om in s,bnd te blÍjven.
Hiervoor komt vaak weer toerisme voor terug en dat past nahlurlijk gd in de
cultuur van Renswoude en brengt ook weer werkgelegenheid nret zir*r mee.

Scherpenzeel, als Gelders gemeenb kan beter naar Barneveld blljft het ook nog
Gelderland en dat is precies hun draagvlak daar horen zij bij anders er todr
op aan sturen Provincie @lderland Bameveld die ook nog 42 miljoen euro
tegoed heeft van de Nuon kan dat prima bekostigen.

Woudenberg laat die maar hun verhaal halen bU de gerneente Hewelrug dan is
het versdril van inzidrt over HensdroEnm'eer ook weg gerrerlft dan hoeven
wij ons nooit meer druk te maken over deze kant van de provincie t tnedtt .

De Heuvelrug heeft dan 6fiX)O inwoners Barneveld 62000 Veenendaal 65000
Dit zijn dan plaatsen waar U @en zeggen kan of bent U er nkt rnee eens.
laat dat maar eens blijken op 6 en 15 april dan hoeft het R>S>U plan niet
naar de DEN FIAAG lfaar stuurt alles in miin rícltittg dh ik dc UWEil
gngevcn hccfr en alles i:s opgelost en de gemeentes kunnen verder rnet hun
eigen werk wat veel meer belangrijker is voor ons

Het is jammer dat U eerst in Woudenhry en Scfierpenzeel bent n ezen
luiseren in plaats van Rensroude dan had U alvast de andere gemeentes op een
andere been kunnen zetten.

Het bespaart ook nog eens een gemeentehuis want wij kunnen albn ingepast
worden bij de eerder genoemde gemeentes. Deze hebben alhn al goede
bestuurlijke voorzieningen.

Is dat niet economisch! Gedeputeerde en leden Provinciale Staten
Zo zitten wij dan jaren goed en hoeft er nooit meer gefrrseerd te mrden.
Dit bespaart ons en de gehele Nederlandse genreenscfiap enorm veel geH-

Renswoude is beter af met een ltilnrenwerldng met de gemeente Veenendaal.

Hopend dat U nreù zijn allen dit R>S>W>plan rcg stenrt en er ur*
anders voor terug bt'engt in het geen ik U naar wonen btac|rL Bedank v(xr
u gehoor.Wim de Jong/van Reedeveg AV3927 BT/Rensmude103l8-571645
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De gemeentm die wsken am Fusie yvaÍrrrm hg inwmqs amtd (31 fu-200S)

R>S>W
Rmsworrde
Scherpmzoel .-- 9l5f
Woudenberg lust

$men 25434
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Hier heeft U oen ovsziclrt nm verschillende firsie voorbeeldm
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Hoorzittin g 6-A3-2009 in Renswoude m.b.t. Herindelingsadvies Valleigebied

Tekst ingebracht door P.H. Lamberts te Renswoude

Het IPC volgt de mhi-procedure slechts naar de vorm. Mijn Zienswíjze is niet bii het
ontwerp-advíes gevoegd. Inhoudwordt genegeerd. Zes pagina's sannengevat in letterliik 3
woorden Dat is niet de bedoeling geweest van de wetgever. Provinciale Staten kunnen nu
niet beoordelen op welke wijze met mijn argumenîen is omgegaan. Zorgvuldige
besluitvomring is zo niet mogelijk!

De uítgangsptnten van de provincie Utrecht zijn niet serieus genoÍnen. Het inschakclen van
een communicatie-adviseur en het openen vcm eenwebsite (blz. 28 ontwerp-advies) ziin
geenszins hetzelfde als het verrichten van een uiterste bestuurlijke inspanning om draagvlak
te vinden-

Het ontwerp-advtes mkleidt, het bestuurlijk draagvlak k níet gemeten. Alleen de 2
initiatíefgemeenten (20.000 irw.) vormen het draagvlak in de regio. Wer gemeenten (meer
dan I65.00A ìnw.) waaronder Barneveld (!) (blz. 52, 53 bijlagen herindelingsontwerp, 18e
regel van onder) zíen deze fusie nìet als duurzaam en toekomstbestendig!Deze constatering
in mijn Zienswijze, duq inclusief Barnevel{ wordt in het ontwerp-advies ook niet weerlegd,
wel genegeerd. Bovendien houdt het IPC wèl rekening met een nietwe herindeling vqfiwege
de relatie met WERI/ (bestuurlijk overleg Veenendaal, blz. 83 bijlagen herindelingsontwerp,
l7e rcgel van boven). Het ontwerp-advíes voldoet daarmee niet aan de
r ij ks b e o o rd e I i n gs cr it er i a.

Er is sprake vanwillekeuc danwel vooringernmenheid. Een RSW-gemeente met 25.000
inwoners zou robuust en duurzaam zíjn, terwijl het provincíebestuur van Utrecht elders een

fiisîegemeente met 60.000 imponers nodig acht. Hier wreeld zich het ontbreleen van een
actief gemeentelíj k herínrichtingsbeleíd ín zow el Gelderland als Utrecht.

De vlag deld niet de lading- Het voorstel mankeert een onderboawíng met een totaalvisie
voar het gehele Valleigebied, ter weerszijdenvan de provinciegrens, waaronder de positie
van het agrarisch gebied ten opzichte va& in samenhang met de omliggende verstedelijking.
Het heefi enhel betrekking op j gemeenten zonder dat de sarnenhang met het totale
Valleigebied in beeld lamt.Yan een interprovinciale commissie die weest dat toepassing van
het Model Ten Boer het Valleigebied in tweeén knipt, had zo'n totaalvisie zeker mogen
worden verwacht.

Er wordt met twee maten gemeten. Bmneveld, gepromoveerd van Veluwegemeente (blz. 29
herindelingsontwerp) tot Veluwe- en Valleigemeente (blz.37 ontwerp-advies) met agrarisch
gebied in de Gelderse Yallei mag zich richten op aansluiting bii WERY (blz. 13
herindelingsontwerp; blz.37 ontwerp-advies\. Kennelijkvormt verstedelijktng langs de
westflank van de Vehme geen probleem en komt daarmee de interne samenhang van het
gehele Yalleigebíed niet in de htel. Als Renswoude echter samenwerking zoekt met
I/eenendaal (slechts 5 lsn.) leidt dit tot een laip in het Yalleigebied @12.18,42 ontwerp-
advies) en zou de aanpakvan de beleidsopgaven daaronder liiden (blz.29
herindelingsontwerp).

Het IPC propageert uitverlmop van provinciqle tcken. Mijn Zíenswijze ín deze wordt niet
tegengesproken. EenRSW-gemeente, evenals de andere Valleigemeenten, wordt belast met
regionale beleidsopgaven, terwijl Renswoude bij deze fusie niet gemist kan worden

1.
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vanwege het vormgeven aan bovenregionale samenwerking (blz. 18 ontwerp-advies). Nog
afgenenvan de ontbrekende onderbouwing: Regionale en bovenregionale taken behoren bîi
uitstek tot het provinciale beleidsdomeínl Waarom ontbreekt het noodzakelijke bestuurlijk-
juridische en fi nanciéle instrumentarium?

8. Elke onderbouwing ontbreelú voor de bewering dat dezefusie noodzakelijk is voor het
realíserenvan de (regionale) gebiedsopgaver?. Weliswaar wordt een viiftal (regionale)
beleidsopgaven opg€somd (blz. 45,46), maar achterwege blijft de vermelding om welke
concrete bijdragen het gaat. Welke van deze beleidsopgavenwèl door een nietwe RSW-
gemeente hunnenworden opgepala maar níet door de 3 gemeenten afzonderliik danwel in
onderlinge samem,verking blffi onvermeld. Waar de huidíge prakijk teknrt zou schteten
blijft ook duister. Deproblematiek van de drukke provinciale weg N224 te midden van de
woonbebouwing bii voorbeeld heeft Renswoude bij herhaling, zonder steunbetuiging door

de beoogde fusiepartners, aangekaart maar is juist jarenlang door de provincie Utrecht
gebagatelliseerd. Vormt provinciale traagheid bij de aanpakvan de drukke N224 dwars
door de bebouwde kom nu ineens een eJccaus voorfitsie tussen gemeenten? Een ander
voorbeeld. Het Programma Grebbelinie wordt door meer dan l0 gemeenten van Rhenen tot

Spakenburg tot ieders volle tewedenheid urtgevoerd. Wat is de reden dat vanwege de goed

verlopende uitvoeríngvan de regíonale gebiedsopgave De Grebbelinie 3 van de tneer dan
10 samenwerkende gemeenten moetenfneren? De Beneluxlanden werken samen, ook in

Europees verband, maar daarom is toch geen fusie nodig? Kunnen we de Belgen niet
aandoen!

9. Decentralisatie van rijta (en provincìale?) talcen naar lolcaal nÌveau knn de enige reden zìin
voor versterking van de bestuursbacht door míddel van gemeentelijke herindeling. Echter
in het arhí-overleg hebben Barneveld, Utrechtse Heavelrug en Yeenendaal, elk meer dan
50.000 iftwonerg op basis van eigen ervaríng al duidelijh uitgesprolccn dat een RSW-
gemeente met ca. 25.000 im,yoners niet duurzaam bestuurslvachtig zal zijn. Is de provincie
een beterweter. een betweter?

fi. Het IPC hee/t de in het arhi-overleg aangedragen alternatíeve oplossingen níet
gelijkwaardig met de door 2 gemeenten voorgesîelde RSW-variant willen onderzoeken.
Kennelijk stond de uîtlnmst al vast! Geen zorgvuldig openbaar bestuur.

ll. Met het huidige Collegeprogrammavan de provincie Unecht zou nooit de arhi-procedure
voor een RSW-gemeente zijn gesturt!De kwaliteitsmeting van 2005 geeft daarvoor geen
aanleiding. Urgentie en noodzaak ztjn afwezig.

12. Stop deze procedure, het punt van no-return is niet bereila. Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gefaald. Verricht in samenwerking met aIIe gemeenten ínclusief Barneveld en
Yeenendaal alsnog een integrale studie naar maatscltappelijke en ruimtelíjke samenhangen
op langere terrntjn in het hele Valleígebied inrelatíe tot WERV. OntwikkBl op basis daarvan
beleidsopgoven en enkele alternatieve oplossingen voor de bestuurlijke organisatíe op
Iokaal niveau. Zo wordt voorkomen dat de Staatssecretaris BZK opnieuw een "Commissíe
van Wljzen"moet instellen zoals beginfebruari jl. voor de Gooi- en Yechtstreek Die
commissie gaat daar alles nog eens dunneties overdoen!

I i. Wilt u mijn op schrift gestelde inspreektekst integraal opnemen in het verslag van deze
hoorzìtting en niet ín drie woorden samenvatîen?

(Gesproken tekst staat cursief.)
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Geachte leden van de Provinciale Staten,

Toen ons gezin in1975 in Renswoude kwam wonen zeiden wlj 5 iaar
en dan gaaî we verder.
Anno 2009 wonen wij er nog steeds en als wij gezond blijven gaan wij
ook niet meer weg.
Het bevalt ons hier uitstekend en dat willen ook wij zo houden.

Hoezo?
Een kleine gemeente waar hulp aan en van derden voorop staat.
Korte communicatieldnen zowel naar B& W als naar de leden van de
ruad. De gemeentelokettenzijn ook na 12 uur na afspaak
toegankelijk
Een financieel gezonde gemeente met lage gemeentelijke lasten
( zelfs een eigen gezond woningbedrrjf)
De sportaccommodaties zijn top.

Dan komen de eerste donkere wolken in 1997:
Er werd over een RSW fusie gesproken.
Renswoude was tegen en toog met bussen naar Woudenberg.
De fusie ging NIET door .

Anna 2008 12009 komt het voorstel tot een fusie weer op tafel .
De I.P.C. treedt op als eerste aanspreekpunt.
Eerst met mevr.Dekker als voorzitster, later neemt mevr. Haak haar
taak over omdat er een wisseling van coalitie heeft plaatsgevonden

In het verslag van de I.P.C. staat: "Besloten is dat de raadsbesluiten en
moties van de gemeentes zorgvuldig erbrj worden betrokken"??

Hiertoe werden er bijeenkomsten belegd.
De bijeenkomst in Renswoude overtrof alle verwachtingen in
tegenstelling tot de belangstelling van de buurtgemeenten.



Tijdens de avond in Renswoude werden , naar mrjn beleving, de
vragen vrijwel alle afgedaan met eenzijdige antwoorden

Daarom besloot ik om op 10 nov. een schrijven te richten aan de
I.P.C.
Naar mrjn weten zou een samenvoeging alleen worden doorgevoerd
als de betreffende gemeentes overeenstemming hadden bereikf.
(b e le i dskader gemeente lij ke herinde I íng 20 02, concept vernieuwd
beleidskader gemeentelij ke herindeling 2 00 8 )

De Weerstand:
Financieel
Renswoude past uitstekend op de financien.
Scherpenzeel ontwetpen gemeentehuis , de Heihorst weg 2 mio euro
De geparkeerde gelden in IJSland door Scherpenzeel en Woudenberg.
Recentelij k : gemeente S cherp enzeel dupeert bouwbedrij f.
Ik kan dit geen zorgvuldig financieel beleid. noemen

Belangrijk zijn ook de menselijke factoren:
De dwingende besluitvorming omtrent de voorgestelde samenvoeging.
Zelfs in Scherpenzeel was daarvoor een collegebreuk nodig.
O ok de politiek roert zich hevig als er wordt uitgehuwelijkt.
Zonder ons , over ons, zou u prive ook niet accepteren.

Dan iets over de voorgestelde samenvoeging:
Waarvoor nodig?
In wiens belang? Provincie? Scherpenzeel ? Woudenberg?
Wie is er uit op een gedwongen bruidsschat?
Gesproken is over successen samenvoegingen : De Bilt en
Maartensdijk.
Wat zijn uw bevindingen van de Utrechtse Heuvelrug, de
samenvoeging Groenlo- Lichtenvoorde, Overbetuwe , Berkelland of
Hof van Twente. ? Allen negatief
Waarom vindt de commissie de variant Ten Boer niet goed?
(Er zou niet voldoende ervaring mee zijn opgedaan volgens Mevr.
Haak , dit is in de notulen weggelaten)
Geldt dit ook niet voor de recentelijke samenvoegingen
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Ik heb voorgesteld dat de commissie na hoor en wederhoor het wijze
besluit zou nemen om de voorgenomen samenvoeging voorlopig uit te
stellen om twee redenen:

Eerst alle mogelijkheden objectief en zonder vooringenomenheid te
herzien
Op deze voor alle burgers kostenverhogende operatie zit niemand te
wachten zeker nu niet.

Op 19- I 1-2008 kreeg ik antwoord dat al mijn vragen zouden worden
beantwoord in het uit te brengen herindelingsadvies.

Dat ontving ik !!
Rapport 47 blz.
Bijlagen 332blz

Ik blijf dan toch met een aantal vragen zitten.
De fusie . Wat is de noodzaak?
( wellicht m.b.t. het hernieuwde beleidskader gemeentelijk
herindeling) In het rapport wordt gememoreerd datdit geen invloed
zou hebben op de voorgenomen( gedwongen)fusie Waarom niet?
Het rapport gaat uit van draagvlak
( Amsterdam is groter dan Utrecht, zij zouden als voorbeeld Utrecht
ook kunnen dwingen met de gedachte draagvlak)

Toekomstige taken die zelfstandig Renswoude niet zou kunnen
uitvoeren . Welke? Immers de decentralisatievoorstellen zij nog niet
eens bekend.
In het rapport staat dat dat binnen afzienbare tijd werkelijkheid KAN
worden.
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Eveneens staat in het rapport dat gemeenten geen vetorecht hebben .
Waar staat dat?
Waar staat eveneens beschreven dat gemeentes geen vrije keuze
mogen maken als de beoogde samenvoeging voor hen niet wenselijk
is. Of liever gezegdwaar staat beschreven dat gemeentes onvrijwillig
kunnen worden gedwongen.

In het rapport staat dat Rensw,oude voor Veenendaal kiest met als
argument.: DUS ze hebben bestuurskracht te kort.
Neen ,door wel in te gaan op de wens van Scherpenzeel en
Woudenberg werden wij door de IPC gedwongen îaar alternatieven
om te zien,want we willen niet samen met Scherpenzeel en
Woudenberg.
De I.P.C heeft de gelegenheid gehad inhoudehjk op de vraagstelling
van het referendum te reageren . Deed dit af als een inteme
gelegenheid.
Prima maar dan ook geen kommentaar achteraf.

t,,a.v de voorlichtings avonden ik citeer: De relatief lage opkomst in
$Utturpenzeel en Woudenberg kan OOK betekenen dat er wel
df$sgvlak is onder de bevolking'Wel 

frappant dat bij lagq opkomsten zowel landelijk ,provinciaal als
Europees de politiek extra moeite zal gaan doen om de burgers meer
te activeren.
( De opmerking in het rapport is wel erg doorzichtig , het woord
fqnnefviiis van de commissie zou hier goed op zijn plaats zrjn.)

I
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Geachte leden van de Provinciale staten

M.I. Is het rapport naar het gewenste resultaat geschreven.

Renswoude is niet gebaat met een gedwongen huwelijk

Wij willen onze ambtenaren leuden,zij zijn op hun terrein al professioneel.
( bij het ontberen van kennis of kunde kan dat worden ingekocht.)
Wij willen geen duur gemeentehuis in Scherpenzeel met ook Renswouds geld.

De gedwongen samenvoeging levert eerder meer personeel op dan minder.

Wij willen geen extra hogere lasten door de verlaging uit het gemeente fonds.

( Geen drie afualcontainers zoals in Scherpenzeel. Een voor oud papier!!)

Dat de kosten zullen worden verlaagd door minder bestuur
,minder raadsleden, collegeleden en huisvesting verwijs ik naar het land der
fabelen.
(Laat u zich eens voorlichten door de eerder genoemde samenvoegingen.
Bovendien rept het rapport nergens over de kosten van wachtgeldregelingen en
afuloeingsregelingen.

Tenslotte
Ik heb alle laatste bijeenkomsten meegemaakt .
Gezien de opkomst in Woudenberg en Scherpenzeel leeft de beoogde
samenvoeging voornamelijk bij de oudere politiek geinteresseerden , gelet op de
uítlating van egn Bgdepufeelde w;amrn er gfen jqqgef.n ipr de vaalwqllfi

Gepn gndwongen sarnen voeging.
MtJn rtWirry wordt nog versterkf doordat ScherpenreeÌ ook niet meer in ren
ge4\ypngffI fuqle geloofi, itn{nprs is 9r egn herbenogrgigqqprpagdure gestert yoor
de huidige burgemeester.

Ik $nr-;|t dal u +nij heqft will$ aanhoren ' ,' , ; , I

. l

i i , r ,  j  i  ,  i  : ' ,  l  l
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Geacht provincie bestuur, Renswoude, 16 maart 2009

Fijn dat u even de tijd neemt om te luisteren naar de inwoners van uw... en onze
fraaie provincie.

Tot nu toe heb ik.... hebben wij echter de indruk dat onze argumenten aan
dovemansoren zijn gericht. En zo moeilijk is onze boodschap toch niet...U heeft die
onderweg hiernaartoe vast gezien. Daar is geen woord Spaans bij..toch?

Al vanaf de eerste oprispingen van de gemeenten Scherpenzeel en Woudenberg
omtrent een mogelijke herindeling, nota bene opgeboerd aan tafel van het VIP-
overleg, heeft de gemeente Renswoude duidelijk aangegeven hoe zij haar rol in de
Vallei wil vertolken.

Tijdens dat V|P-overleg werd met het afhaken van de gemeente Barneveld al
aangetoond dat er voor elke vorm van samenwerking een grote sterke broer nodig is.
Toen die bedankte voor de eer waren de achterblijvers van mening dat er
onvoldoende draagvlak bestond om de beoogde samenwerking vorm te geven, en
werd het VIP op 1 januari 2008 begraven.

Waarom moeten wij dan amper een jaar na de uitvaart u komen vertellen dat een
geforceerde herindeling niet de manier is om die beoogde samenwerking vlot te
trekken.

Wat is er in die korte tijd na het VIP overleg veranderd dat de vorming van een RSW
gemeente zou kunnen staven?

Waarom moet er een commissie worden aangesteld als vooraf al duidelijk bl[kt dat er
geen draagvlak is?

Hoe kan een fusie de identiteit van drie verschillende gemeente waarborgen? ls een
fusie niet letterlijk'het samensmelten tot één geheel"...?

Hoe kan het dat door decentralisatie wij straks verder moeten fietsen naar het
gemeentehuis, terwijl decentralisatie, ofwel niet centaal, juist is ingezet door de
overheid om de afstand met de burger te verkleinen?

Waarom gaat de IPC eenvoudig voorbij aan de uitslagen van de gehouden referenda
in Renswoude, wetende dat het gemeentebestuur optreedt als vertegenwoordigers
van het volk?

Wie gaat er voor de datum van samengaan de visie voor RSW ontwikkelen? Volgens
het rijk en het IPC moet díe visie worden ontwikkeld op burgerparticipatie, omdat van
de burger wordt verlangd dat zij een actieve bijdrage levert aan het openbaar bestuur
en de te maken keuzes en de uitvoering daarvan. Op basis van het aantal
ingediende zienswijzen hoef ik u niet te vertellen wie er als eerste in aanmerking
komt om die visie te ontwikkelen..!

Wat als blijkt dat de door de IPC voorgestelde kwaliteitsmeting na vijf jaar aantoont
dat RSW niet werkt..?



Kortom, voldoende vragen díe niet worden beantwoord in het rapport van de IPC
maar die wel van belangzijn voor een duuzame verbintenis; nog even los van

. Nog uit te vechten grenscorrecties met de buurgemeenten,

. Afgrijselijke voorstellen voor naamgeving van de nieuwe gemeente,
o Verslechtering van de financièle positie,
. Dure fulltime wethouders die meer taken, maar minder middelen krijgen,
o Mooie praatjes tijdens nieuwe raadsverkiezingen voor RSW,
r Enzovoort....

Onder het mom van.duuzame versterking van de bestuurskracht van gemeenten in
het Valleigebied" worden in het rapport van de IPC voornamelijk toekomstige, nog te
verwachten en aan zekerheid grenzende mogelijke taken omschreven die het
noodzakelijk zouden maken om de decentralisatie gezamenlijk als RSW-gemeente
éhet hoofd te kunnen bieden.

Welke taken dat zijn wordt nauwelijks duidelijk, maar je kunt de storm maar beter
voor zijn lijkt het devies. De gedachte achter decentralisatie is toch, dat wat een
lagere overheid ook kan regelen moet worden geregeld op een zo laag mogelijk
niveau om de lijnen met de burger zo kort mogelijk te houden?

De gemeente Renswoude werkt al sinds haar bestaan vanuit diezelfde gedachte.
Commissie d'Hondt noemt een dergelijke gemeente "een frontoffice van de overheid"
wij noemen dat hier "niet zeuren maar samen aanpakken...!"

Al eerder heb ik in het bijzijn van de IPC mijn waardering uitgesproken over de
daadkrachtige handelswijze van onze volksvertegenwoordigers. Omdat u er die
avond in restaurant De Hof niet meer bij kon wil ik graag een voorbeeld geven van
die duurzame bestuurskracht die de overheid van haar nieuwe gemeenten verlangd.

De locatie Beel<weide, u wel bekend, bood in eerste instantie plaats aan 150
woningen die echter in conflict kwamen met de omliggende intensieve veehouderij.
De reconstructiecommissie Gelderse Vallei/Utrecht Oost en het waterschap Vallei en
Eem stelden ook eisen aan de ontwikkeling van de locatie.

ln samenwerking met Groenland Beheer werd gekozen voor integreren in plaats van
procederen. De natuur, het water en de recreatie kregen meer ruimte dan ooit.
Onze boeren kregen ontwikkelingsrechten die zij konden inzetten voor het
aanpassen, verplaatsen of beèindigen van hun bedrijf; en konden er 300 in plaats
van de beoogde 150 woningen worden gebouwd.

Daarbij liep de gemeente géén financieel risico maar voerde zij wél de regie. Een
plan dat leidde tot enthousiasme bij;

o de inwoners
o de boeren
o het gemeentebestuur
. de provincie (misschien wel bij u..?)
o het waterschap
o het Utrechts landschap
o en bij de reconstructiecommissie



Een plan dat als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten in Nederland.

Een plan dat helaas aan de aandacht van de IPC is ontsnapt anders waren zij zeker
tot een andere conclusie gekomen, namelijk; "Renswoude is al een duurzame en
bestu u rskrachtig e g em ee nte. ! ."

Dat verklaart wellicht de fusiedrift van onze buren, die wij desgewenst best willen
helpen,...maar alleen op basis van zelfstandigheid..!

Want een andere gemeente dan Renswou...? Kom nou.,t

lk dank u voor uw aandacht en wens u veelwijsheid bij uw besluitvorming.

Erik Goossens
Kastanjelaan 48
3927 AP Renswoude

Bronvermelding;

. ontwerp herindelingsadvies IPC Valleigebeid d.d. 4 februari 2009
o artikel Groenland Beheer BV in een Nieuwsbrief van Van Hoogevest Bouw
o lokale kranten
o Wkepedia
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A s{:fi q e irl r

De p lann ing  rs ,  da t  in  mc i  zaa7 a l le  vergunnìngen worden a fgegeven.

waarna ìn  iun i  dc  bouw van dp  eers le  55  van c ie  in  to taa l  jóa  won ingen en

recons t ruc l ie  v3n ì50  hec tare  bu i tengeb ied  van Rensr . . ,oude f€ i te l i i k  gaat

beg innen.  Hoe anders  saren  de  kaar le r  €en aar  iàar  ge ieden geschud l

De gcmeen le  f foes i  won ing€r  bouwen om he l  dorp  levensva lbaar  te

houdcn.  Dc  cn igc  loca t ìe  d ie  b i r rnen he t  be le id  van r r j k  e r  p rov incre

daarvoor in aanmerking l iy;am, rva: de ncordoosleli ike puni lan de kom:

de loca l ie  Beekweide .  Er  zou ru imte  z i ln  vaar  max imaa l  r50  wonrnger

Maar  daarmee kwam de gemeer t re  ln  aanvar ìng  mr t  dc  in ten5 ievc  vcchou '

der i ;  in  he t  bur tengeb ied  d ie  roch  a l  beperk t  wa:  ìn  haar  bcdr i j f seconomi -

sche moge l ì ;kheden.  En dan rvas  er  de  re rons t ruc î reco f fmiss ie  cc iderse

Va l le i /U t rech t -Oost  me l  vergÉande p la Ì r ren  voor  her in r ich l ing  van l re t

bekengeb ied  rond he t  dorp ,  hers te l  van  de  na tuur  en  he t  bevórdercn  van

recreatie. Het \X/alerschap Valter & Fem en de provincie Utrcchl dcden er

nog een s rhep je  i :ovenop mel  een p lan  oú  he l  bekcn ly : leem op te  waar

deren a ls  eco log ische verb ìnd ingszone.

l ' i i i l  P rc .edar f  e r l  m3a i  i r leg .er !11

7 ie  h ie r  de  Gord iaanse knoof ,  d ie  vee l  k lc ine  kernen in  lande l i j k

l , leder land op  s lo t  ze i :  e r  moeten wcn ingen komcn,  dc  boeren moc- ten

b l i j ven  inves le ren  er  we w i l len  met  z  n  a l len  meer  ru rmlc  vóór  na luur  e r

recrea i ie .  ledereen ze t  z 'n  hakken i r  he t  zand.  Dc  be langen rvorden scherp

aang€zet en bii de rechter uiigelochterì. tol er alleen rraar verliezer: ziin.

De gemeer ì le  Renswoude heef t  op  aanraden van adv iesbureau Croen land

Beheer  gekozen voor  e rn  meer  kon ink l i j ke  weg:  n i€ t  p rocederen.  maar

in tegreren .  Iacques Damer ,  d i rec tcur  van Croen land Eeheer .  w is t  de

{:ì;
3 . -#
rl,l:':1ì'

Eafrg naat de reclrter al te wen<jcn en krceg dc handen op :lkaar voor een

ìnîegrale ontwik&ellngsvisie. Daryien voerde veeìvuldig overleg om ieders

doelstell ingen te vernemen. Vervolgens zetle hii de PikelParlt ies uit: eén

p lan  waar in  a i l c  doe ls te l l ingen kunren u ,orden gerea l i seerd .  Eet :  be iang-

ri jke eye-opener daarbll wa: h€t in:iclrt dal h€t stedeli ike gebied nìet kan

func t ioneren zon ie r  een goed iandc l i j k  gebred.  En andersom.  l f te  werk t

aan ve fbr te r ìng  van ru imte l i i ke ,  econon ische en  eca iog ische kwa l ì te i ì ,

móe l  ó /e r  dc  g r tn r  van  s tad  an  lànd heen k i i ken .

$sli ir i i ;:peileljr

Het  p lz r  var  Croen land Beheer  l i j k l  een voor  de  hanr l  l rggend schu i f '

spelletìe, maar kent een verras:ende uitkrm:I. AgrariÈr: die hun beciri i{

ranpaesef ; ,  v l rp l r r tsen  o f  beé ind igen en  daar toe  in  de  ge legenhe id

vrúrden ges tÉ ld  do t r  verhande l rng  van on lv r ikke l i f rg : re<hter .  Fn  lu is l  de

vern ieuwing  var  d<  agrar ische sec tor  maakt  n teuse on twrkke l ingen moge-

Ì i y l .  l r ta tuur .  waîer  e r  recrea f ie  k r i jgen  bcvend ien  meer  /u imîe  d?n oo i t r ,

He i  p lan  le idde to t  en thous iasme.  B i j  de  inwoners  van Rerswc,uc ìe .  Br i

het gemeentebestuur gij de provincie en lìet waterschap. Bìj de agrarièrs.

8 i l  de  s t rch t tng  h€ t  Ut rech ts  Landschap.  tn  b ì1  de  recons l ruc t ie (ommis-

s ie .  Zonóer  pub l ieLe f inenc ie r ing  uas  er  z ich t  op  een cons t roc t ievc  op ios-

sing. In april:oo5 ondertekenden de belangri;ksle p?rti ien een convena{ì!

waarin zij hetrber afgesprqken op deze tveg door te gaan

ln ! i r r r r l * t l * i l

O f f  he t  p lan  moge l i l k  te  n ra l ten ,  rverder  twee tns t rumenten ingeze l  d ie

hs l  l yk  en  de  prov in r ie  hebben ìnges te ld  om in tegra le  ge t t iedsan lv r ik le -

l t .
';.sì. 
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l irg trogeli ik te mak€n: de regeling rrrimte voor ruimte en de regeling

rood voor  g roen.  Mct  de  ru imte  yoor  ru rmterege l ing  kunnen Bebouwen in

het buitengebied die hun {unciie hebben verloren, worder: gebruikt voor

andere  fun . l ies .  Daarmee Rord t  de  ecónÒmische bas is  van he t  bu i lenge-

bicd versterkt. De regeling maakt ook vervangende nieuwbouw mogeli ik.

a ls  he l  to ta le  bouwvo lume maar  verminder t .  [n  om de k*a l i te i t  van  he t

Febied t€ lerbeteren, nag deze vervargende nicuwbouw ook elders in heì

geb ied  komen-  Concrer l :  één bouwkave l  in  ru i l  voor  de  s loop van mrn

stens looÒ m'? agrarische opstal. Dc rcgeling rood voor groen {of bìauw)

maak l  he t  moge l ì j k  n ieuwe natùur  aan t t  legger  me l  ge ld  da t  verd iend

wordì met nieuwe rode lurctjes, met narnB woningen, Concrget: maxi-

maal 3oo mi woonfunclie biJ r heclare groen.

V* : r l re r r r ie l i r ; :  var r  o r t r r i l : ke : l ingsr rc i r le l

Van Hoogeves t  Ont r . ; i *ke l ing  kana l ise t r Ì  dc  v€rhande i ing  van on iw ik -

kehngsrechten .  Op vc ,ors te l  van  Croen land Eeheer  hebben de  gemeen l t .

Van Hoog€vest en de agrariérs in het gebred €ontracten gesloten over

r ie  omvorming var  de  in lensreve veehouder i j  en  de  s loop van beCr i l f s '

gebauwen.  H iervoor  i r  de  p lae ts  komen grondgebonder  veehouder i j .  een

zorgboerderij en agrarrsch natuurbeheet- €.érr bedrii l  gaat zich loortaen

cchten  op  hande l  in  vee en  één bedr i j f  word t  verpJaets l  in  ru i l  voor  de

bouvr van vier landeli lk grlegen woningen. De herstructurering maakt

het mogeli ik om het bekcn:ysteer aan le Passe. door hermeanderrng

en naluuronlwiki(eirng langs de oevers. Ook het stelsel v:r voel- en fiel: '

paden wordl verbeterd. Mel dezc hele operalìe wordì bovendien de rezlt-

5a t ie  van Beekvre ide  zondcr  ru imle l i j ke  b€perk ingen moge l i j k .

L,éf rìr"- r1li! ijiit f .:gii

De koslen voor de lran5foímaìrÈ worden door Van Hoogevesl Ontv;ikkeling

betaald uit de balen van de bouvr v3n 55 extra irypninger in een llrook vln

2 ,5  hec tare  aan de  rand van de  kom van Rensrvoude.  De gemeente  draagt

geen f inanc iee l  r i s icc  en  heef t ' s le rh ts ' to t  laak  om dÈ opera l ie  P lano lo

g isch  moge l i j l r  t€  mekf in .  Zo  le id t  s ie rke  gemeente l i i ke  reg ie  e r toe .  da t  de

agra',éts een nieu\ry toekomslPersPectrQf hebben, er geen vier (zoals dc

provrnc ie  eerder  had voorges te ld )  maar  l ien  hec tare  n teuv :e  na tuur  kon[ '

en er BeeF r 5o (zoals de gemeentc eerdcr had bedacht) maar in totael Joo

n ieuwe won ingen lomen.  Tekenend voor  de  kwa l i te i t  van  de  voors le l le Í  i ! '

dat er Been enkele zìenswilze is ìngediend tegen de artikel-t g'procedures

d i f ,  vooru i t lopen op  de  wì iz ig ing  van he t  bes temmingsp lan .  Ren:v roude

zìl niet langer op slot en is daartnee ccn voorbecid voor trlederland.

Oil a.tìkel is gemaakt frel $edt*zrking vsn dE heet J*(.qsts t)amva diet

leu. Grotnlaúd Eeheer BV. advíes- en inganieursbureau voor het lundeli j*

gebied, Leetsum.
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