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Geachtecommissieleden,
Dank voor de mogelijkheid in te spreken.Mijn naam is Gijs de I(ruii fractievoorzitter van het
CDA in Woudenbergen vanavondmag ik als afgevaardigdevan het college van B&W en de
gemeenteraadu in vijf minuten proberenduidelijk te maken waarom wij als bestuurgroot
voorstanderzijn van een herindeling van de drie gemeentenRenswoude,Scherpenzeelen
Woudenberg.
Vier zaken wil ik kort benoemen:
1. Waarom herindelen?
2. Waaromjuist nu?
3. WaaromRSW?
4. Grenscorrecties
1. Waarom herindelen?
Vooropgestelddient te worden dat er geenvolgens de bestuurskrachtmetingengeendirecte
noodzaaktot herindelenis, immers de drie gemeentenzijn ieder gezonden bestuurlijk
voldoendekrachtig. Dezelfde monitoren gaven echter ook aan dat de waag moet worden
gesteldof de huidige kwaliteit in de toekomst gegarandeerdkan worden. Wij denken dat een
herindeling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiserenvan een daadkrachtige
gemeentevoor de langeretermijn. Twee voordelen wil ik benoemen:
o De ambtelijke organisatiekan veel beter worden georganiseerd.Afdelingen bestaanuit
meer medewerkers,zodatde kwetsbaarheiddoor bv. ziekte minder is. Dit vertaalt zich
in een beteredienstverleningrichting inwoners van de gemeente.Daarnaastzal de
nieuwe gemeenteals werkgever aantrekkelijker worden; er zijn meer mogelijkheden
tot specialisatieen de doorgroeimogelijkhedennemen toe.
waarin wordt
o De nieuwe gemeentezalin de verschillendesamenwerkingsverbanden
geparticipeerdeen sterkeregesprekspartnerzijn.
2. Waaromjuist nu?
Zoals eerdergemeld hebbende drie gemeentenieder een ruime voldoende gescoordbij de
bestuurskrachtmeting.Wij zijn ervan overtuigd dat dit een uitstekendebasis voor een
herindeling is. Er zijn geeningrijpende maatregelennoodzakelijk om een deel van de nieuwe
gemeentegezondte 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 geborenwil ik bij deze
dan ook nog eenssterk tegenspreken.V/ij willen kiezen vanuit kracht, willen klaar zijn voor
de toekomst en zien dezeherindeling als grote kans. Er kan îaar onzemening bijna geenbeter
moment zijn om in te stappendan nu.
3. WaaromRSW?
V/ij vinden een herindeling alleen zinvol met de gemeentenRenswoude,Scherpenzeelen
'Woudenberg.
Het is duidelijk dat de opstelling van Renswoudeeen fundamenteelandereis
dan de onze. De redenenom toch vast te houden aan de RSW-variant zijn de volgende:
o Geografischgezien zijn de drie gemeenteneen duidelijke eenheid;gelegenin het hart
van de Vallei met ieder een groot buitengebieden met gezamenlijk een grotere
oppervlaktedan bv. de gemeenteAmersfoort.
o De drie gemeentenhebbenveel overeenkomsten,in het bijzonder op agrarisch,
kerkelijk en cultureel terrein. Een samenvoegingis de bestewaarborg voor het in
standhoudenvan deze overeenkomsten.
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Een herindeling van slechtstwee van de drie gemeentenvoegt onvoldoendetoe; het
gebied wordt daarmeeslechtsuit elkaar getrokken en de meerwaardevan de
herindeling neemt sterk af.

4. Grenscorrecties
In het herindelingsadviesvan de IPC worden diverse grenscorrectiesvoorgesteld.Voor het
grootstedeel zijn dezevoorstellen gebaseerdop uitkomsten van de gesprekkentussende
verschillendegemeentenonderling. Enige onduidelijkheid lijkt te bestaanover het
Henschotermeer.Voor ons is het zonneklaardat het gewenstis dat het gebied in één gemeente
komt te liggen en dat RSW hiervoor eigenlijk de enige reéle optie is. Belangrijke redenen
zljn:
o Ongeveer90 Yovan het Henschotermeerligt nu al in de gemeenteWoudenberg
o Alle toegangswegennaar het meer liggen op Woudenbergsgrondgebied;dit is niet
alleen van belang voor de onderhoudskostenvan de wegen, maar ook m.b.t.
veiligheid en openbareorde
profileert houdt voor ons in dat er
o Het feit dat RSW zich als plattelandsgemeente
naast de landbouw ook duidelijk ruimte voor anderefrrncties in het buitengebied is.
Recreatieis hierbij wellicht de belangrijkste.Dit blijkt o.a. uit de veelheid aan
campingsin de nieuwe gemeente,aan toeristischeattractieszoals de Pyramide, arìn
de unieke liniehutten, aan de klompenpadenen natuurldk aan de Grebbelinie.
Wij staanin deze dan ook volledig achter het voorstel van de IPC.

Tenslottewil ik u wijzen op de totstandkomingvan het besluit van Woudenbergom de Arhiprocedureaan te vragen. U zult begrijpen dat dit bestuurlijk niet de weg van de minste
weerstandis geweest.Ten eersteis het natuurlijk eenvoudigerde burgers die trots zijn op hun
gemeentete overtuigen van de nadelenvan een herindeling.
Ten tweedewas het niet voor alle politieke partijen een logische stap in te stemmenmet dit
in
traject. Als voorbeeld noem ik de grootstepartij bij de laatstegemeenteraadsverkiezingen
Woudenberg,Gemeentebelangen
Woudenberg.GBW heeft een vrij comfortabelepositie in
het huidige gemeentebestuuren weet dat de kans groot is dat dit na de herindeling wel eens
geheelanderskan 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 hebbenwij als raad unaniem gekozenvoor de naar onzemening besteoptie, niet alleen
voor Woudenberg,mriar voor het geheleValleigebied. We hopen van harte dat ook u als
provinciaal bestuurmet overgrote meerderheidzult instemmenmet de herindeling. Deze
unieke kans komt slechtséén 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 StatencommissiesABF 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 Arhiprocedure voor het Valleigebied. Dit houdt verband met de grenscorrectiesdie
mogelijk hiermee gepaard gaan tussenonze gemeenteUtrechtse Heuvelrug en de
nieuw te vormen Valleigemeente.
In het ontwerp-herindelingsadvie+ zoatsdat is vastgestelddoor 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 grenscorrectiewenselijk is vanuit het oogpunt van
beleid, beheeren veiligheid.
Omdat wii deze opvatting niet delen is in onze zienswijze hiertegenhet volgende
naar voren gebracht:
L. Voor een grenscorrectiebestaatgeenbestuurlijke noodzaak. Het
veiligheidsargument van de IPC is nergensop gebaseerd.De brandweer
hanteert sinds Liaar operationele grenzen en geen gemeentegrenzen.Het
wijzigen van de gemeentegrensbrengt voor de brandweer dan ook feitelijk
geen verandering met zich mee.
2. Vanuit beleid en beheervan 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 aangedrongenalsnog zwaar te laten wegen dat er
geen bestuurliike overeenstemming hierover is met het gemeentebestuur van
Woudenberg en dat de noodzaak voor een grenscorrectieontbreekt. Op
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andere momenten wordt dit argument namelijk door de IPC zelf gebruikt om
geen grenscoffectiedoor te voeren.
4. Tenslotte hebben wij aangevoerddat het Henschotermeerbeter past bii het
recreatieveprofiel van onze gemeente,dan bij het agrarischeprofiel van de
nieuw te vormen gemeente.Vanuit deze gedadrte zou bijeen grenscorrectie
het Henschotermeereerder toegevoegdmoeten 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 Henschoterfneeronder 1 bestuurlijke
verantwoordelijkheid c.q. gemeentete brengen. Hierbij wordt verwezen naar
algemeneuitgangspuntenbijherindelingen. Nergens wordt door de IPC
gemotiveerd waarom in dit concretegeval die wensetijkheid er is, ondanks dat wij
zorgwldig hebben aangegevenwaarom in dit geval er van een dergeliike
wenselijkheid nu juist geen sprake is. Bovendien wordt nergensaangegeven
waarom in dit geval het niet van belang zou zijn dat er geenbestuurlijke
overeenstemmingis over deze grenscorrectie.Op andere punten is dit argument
immers wel door de IPC van belang geachten zelfs doorslaggevend.
Tenslotte merkt de IPC op dat het Henschotermeerook in het profiel van de nieuw te
vonnen gemeentepast.
Wij willen niet bestrijden dat dit prachtige gebied ook in het profiel van de nieuwe
gemeentezou 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 concreetbeleid voor Recreatie& Toerisme,
waarbij deze sector een wezenliik onderdeel van onze structuurvisie uitrnaakt en als
één van de vier pijlers geldt voor de gebiedsvisieZuid-Oost Utrecht. Ons
recreatiebeleidis gebaseerdop een diep respectvoor de natuur, waarbijuitbreiding
van recreatiebedrijvenslechtsten dele en op zeer specifiekeplekken mogelijk is. U
kunt zich voorstellen dat in dat verband met argusogenwordt gekekennaar de
mogelijke uitbreidingsbehoefte van camping de Heygraaff in Woudenberg, die het
Henschoterrneeral 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 gemeenteingedeeld zou moeten worden" waarom dan niet
bij ons. Het vaker gehanteerdeargument dat het Henschotermeertoch al grotendeels
in Woudenberg is gelegen, is eveneensonjuist. 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 geheelvan dit recreatiegebieddan is
toevoeging hiervan aan onze gemeentezeker aan de orde.
Wij vragen dan ook van u om zelf alsnog een oordeel te vormen over onze
argumenten nu de IPC slechtszeet summier en onvolledig hierop is ingegaan.

Wijhebben verzocht en verzoekennog steeds:
a. om het ongewiizigd laten van de gemeentegrensin dit gebied, en anders
b. het hele gebied Henschotenneeronder te brengen bij de gemeenteUtrechtse
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 grenscorrectieaan onze gemeentetoe 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 gemeentegrenzendoorsnijden 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 Maarsbergenen 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 gemeentegrensom even verderop op nieuw diezelfde
gemeente in te rijden, levert een verwarrende situatie op voor hulpdiensten,
passantenen de adresseringenvan aanwonenden.
De huidige gemeentegrensis vrij willekeurig gelegendoor 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 logischegrens geen
aanleiding vormt voor een grenscorrectie als daar geen bestuurlijke
overeenstemmingover is.
Wij hebben aangegevendat het ons om meer gaat dan een streven naar een logische
grens.Wijhebben praktische en zich werkeliik in de praktijk manifesterende
problemen aangevoerdvoor inwoners enbezoekersvan dit gebied.
Uiteraard kan in een later stadium met de nieuwe valleigemeentede wenselijkheid
van deze grenscorrectiedoor ons opnieuw worden aangekaart.De IPC redeneertdan
bliikbaar dat de noodzaak hiertoe nu ontbreekt. Bovendien ontbreekt bestuurlijke
overeenstemming,aldus de IPC in de reactie op deze zienswiize.
Mijnheer de voorzitter, geachtelederu
Beide argumenten hier gehanteerddoor de IPC, die van afwezigheid van noodzaak
en die van het ontbreken van bestuurlijke overeenstemmingzijn voor de IPC
aanleiding om geen grenscorrectiete adviseren.Welnu, deze beide argumenten ziin
ook van toepassingbij de voorgesteldegrenswijzigingbij het Henschotermeer.Het
lijkt ons dan ook van een consequentehouding getuigen als dezelfde argumenten
ook hier tot hetzelfde advies zouden leiden, namelijk geen grenscorrectietoe te
passenbij het gebied Henschotenneer.
Ik dank u voor uw aandacht.
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Betoog van de heer R.J. Letema - inwoner dom Maam (gemeenteUtrechtse Heuvelrug)
Mijn naam is Letema en ik sta hier als inwoner van Maam. Ik woon zelf ca200 mten zuiden van het
Henschotermeernet 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
hebbenbij de gemeenteUtrechtseHeuvelrug, is een strategischproces.Feitelijk behoorje een
strategisch proces niet te verwanen of te vervuilen met tactische- of operationele stappen.Een
grenscorîectie is nooit een strategischestap; 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 grenscorrectieskunnen de gemeentenRSW,
wanneer dezeer 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 gebalanceerduitgangspunt.
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 gemeenteUtrechte Heuvelrug bij deze herindeling
betrokken? Dat heeft te maken met toen wij werden geboren als gemeentede 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 gemeenteUtrechtse Heuvelrug nooit in de discussie van
RSW betrokken geworden.Is niet zinvol, want gtenscorrectiesdoeje niet in een herindeling. Dat geeft
de IPC zelf aanop pagina 22.Dus Overberg-discussiewas duidelijk; de gemeenteUtrechtse
Heuvelrug moest erbij betrokken worden. Die discussie is achter de rug en iedereen weet dat.
En vervolgens, opeensals een duveltje uit een doosje, zien we opeensdiscussie rond grenscorrecties.
Niet logisch.
Tweede punt. Als u de aspectengoed op een rijtje zouzelteî, zou u bijvoorbeeld ook kunnen zeggen:
"We gaan naar cultuurhistorische aspectenkijken". 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 gedaanwant het is al een
heel complexe discussie om drie gemeenten,of in ons geval toentertijd vijf gemeenten,bij elkaar te
krijgen. Dus hoe minder gemeentenmeepraten,hoe makkelijker de discussie wordt. Dat begrijpen we
allemaal.
Alleen, vanuit cultuurhistorischperspectiefis het heel logisch om te zeggende Pyramide gaat terug
naar Austerlitz.
Een anderpunt dat ik wil inbrengenis, dat de IPC zegl:"De vermindering van de bestuurlijke drukte."
Dan heb ik het vooral over het Henschotermeer.De heer Pamboerheeft het ook al gezegden daar ben
ik het helemaal mee eens: de signatuur van de gemeenteUtrechtse Heuvelrug, en ik zal het zo ook
larderen met een voorbeeld, is er één van bosrijk met recreatie.
De signafuurvan de Valleigemeente,die gaatontstaan,is een gemeentevan veel agrarischgrond met
ook een bouwvolume als ambitie. Dat gun ik u, dat bepaalt u helemaal zelf.Daar wil ik verder geen
uitsprakenover doen.
Maar, bij de gemeenteUtrechtse Heuvelrug, dan heb ik het over de Poort naar het Henschoterme,er,
wordt opeensbouwvergunning afgegeven voor de Stichting de Heygraaff. Ik zou zo'n stuk
betonklomp nooit bij zo'n Poort naar het Henschotermeerhebben geplaatst.

Ik, als inwoner van Maarn, ben bang dat er straks nog meer bebouwing rond het Henschotermeergaat
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 gemeentevooral 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 Woudenbergnaff het oosten.Dat stukje westen: blijf daar
dan ook vanaf.
Als laatste wil ik nog aringevendat de IPC ook rommelt met de logica en de consequentestappenop
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 staatletterhjk op pagina l9 in het rapport. Als we het hebbenover de
grenscorîectiewordt daar niet meer over de UtrechtseHeuvelrug gesproken.Dat is dus niet logisch en
dat klopt dan ook niet.
Ikzeg: doe geen grenscorrectienu, dat doen we over 4 - 5 jaar wel. Als u het toch zou willen doen,
dan past het Henschotermeerbij ons en ik heb ook aangegevenwaarom.
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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Geachtecommissieleden.

Mijn naamis Dick Veldhuizen.
Ik woon aande Maarsbergseweg,
in het buitengebieden heb daareen
boerenbedrijf.
Mtjn invalshoekzaldan ook vanuit het buitengebiedzijn
Graaggeef ik mijn mening over uw voorstelde gemeentenRenswoude,
Scherpenzeel
en Woudenbergte latenfuseren.
Welnu, ik ben daareenzeer sterkvoorstandervan.
Want ik weet niet andersdat er op heel veel terreinenal jaren wordt
samengewerkttussende drie gemeenten.
V/e haddenvroegerals Renswoudeen Woudenbergzelfsjarenlangsameneen
burgemeester.
Vooral ook in het buitengebieddoenwe al alles samenbinnende drie
gemeenten.
Er is éénLTO afdeling,éénplattelandsjongerenafdeling,
één
fokkerijorganisatie,één
verenigingvan Bedrijfsvoorlichtingen éénRabobank
binnende drie gemeentenen zo er meervoorbeelden.
Alle drie plattelandsgemeenten
met dezelfde problemenen uitdagingen.
Dat samenvoegen
geeft vooral eengrotetoegevoegdewaarde,met namebij de
aanpakvan b.v. gebiedsprocessen.
Steedsmeerzien we dat b.v. in het kadervan de reconstructieer in
deelgebieden,zakenworden opgepakt.
Een sterkeplattelandsgemeente
is daarbrjvan het grootstebelangdeze
gebiedsprocessen
bestuurlijkte ondersteunen.
Dat bereikenwe alleenals we drie plattelandsgemeenten
zoalsRenswoude
Scherpenzeel
en Woudenberg,samenvoegen
en elkaardus zo versterken.
Want daaris de kennisvan het buitensebieden de belevins met het
buitengebied.
Dat bereikenwe nooit als we een stedelijkegemeentemet een
plattelandsgemeente
samenvoegen.
Dat moet dus nooit gebeuren:eengemeentemet eengroot stedelijkgebied
samenvoegen
met eenplattelandsdorp.
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Het horen dus gemeentente zijnvan mensendie bij elkaarpassen.
welnu, dat is het geval bij Renswoude,Scherpenzeel
en woudenberg.
We passenperfectbij elkaar.
wat betreftmensen,wat betreftbuitengebied,landbouw,
landgoederen,
landschap,cultuur en levensbeschouwing,
enz.
Ik zou het wel aandurveniedereenuit te dagennog eensdrie gemeentenin
Nederlandop te noemendie zo op elkaarlijken en elkaarzo zoudenkunnen
versterken.
Prima voorsteldus
Maar ook eenlogischvoorstel.
Want gemeentenkrijgen steedsmeertaken.
Dat beleid wordt onderschreven
door de politiekepartijen.
'We
mogen dan ook verwachten dat diezelfdepartijen zichinzetten voor sterke
gemeenten.
Ook hebbenwe nu de kans,want voor beideprovinciesis de provinciegrens
geenopstakel.
Die kansmoetenwe nu grijpen.
Blijft over het gevoelen de emotie.
Dat vind ik nu iets waar we gewoonmet elkaarheelverstandigmee om moeten
gaan.
En ik vind het eigenlijk best sympathiekdat mensenerg gehechtzijn aanhun
eigendorp.
Maar we moetenniet vergetendat die dorpengewoonblijven bestaan.
En die betrokkenheiden die trots op iedersdo.p, dat moetenwe blijven
koesteren.
Dus, geachtecommissie,ik ben trots op ons dorp Woudenbergen sterk
voorstandervan het fusievoorstel.
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GemeenteDe -Vallei+.
l.Provinciegoeduitgangspunt
fusieRSW.
Landschappelijk,
bevolkingenz.enz.
Gebiedmoet een geheelblijven.
Ga hierwat brederop in.
2.Driegemeentenin de GelderseVallei.
3.Bisschoppen
van Utrechten Hertogenvan
Gelre
4.Grensoorlogen
en stichtenvan kastelen.
5.Eengelijkgebiedqua landschapen mensen.
"Laar boerderijen"
Renswoude: Engelaar/ Abbelaar/Daatselaar.
Scherpenzeel
: Willaer/ Langelaar
Woudenberg: Roffelaar/Rumelaar
/ Donkelaar/ Sniddelaar
6.Driekastelendorpen.1 Renswoude.
1 Scherpenzeel
6 W.berg
7 .Drieoudheidkundige
verenigingen.
Renswoude: Gedichtvan Potgieter.
Wanneerde zomerzonnedaalt
't ganseSticht,die haalt,
streek
Geen
in
't
BU lieflijkeRenswoude.
Enz.enz.
Het kasteel,brand
op 28 november1985
Ons kasteelstaat in brand.
De Koepelkerk,de Slaperdijk,
het Grandkanaal.

u

Emminkhuizerberg
B.Scherpenzeel.
Waar de dopheien de struikheischitte'rend
bloeit
'rig
groeit
En de roggeen de haverweeld
Waarde koeiengrazentussensparen den
Scherpenzeel
met dorpje waar ik geborenben.
Enz.enz.
Het kasteelmet het prachtigekasteelbos.
Kerstavondpad.
Geschiedenis
naam
Pasin L675bij Gelderland.
9.Woudenberg.
Woudenberg,
o dorp van bos en weiden,
gelegen
mooi
aan de Grift,
je
je
Ben met oudedorpskern:
Geeresteinde trots van heel het Sticht,
Bakermatvan burgersen van boeren,
vol toerismeen verkeer
Kruispunt,centrumin 't Valleidal,
zoietsvind je niet meer.
Keesvan Someren.
MooiWoudenberg
ik hou van jou
Jij bent zo welgelegen
En burgerzinnaastboerentrouw
Brachtwelvaartallenruege.
Enz.enz.
KasteelGeeresteinmet bossen,
De Pyramide,hetValleikanaal
De Haanals gemeentewapen.
Gelijkde wakkereHaantot kraaienis genegen,
7o laat u jonge jeugd, tot onderwijsbewegen.

Namenals Veldhuizen,
van Ginkel
en Wolfswinkel
komenin alle drie
gemeentenveelvuldigvoor.
En dan de klompenpaden
van de
laatstejaren in de drie plaatsen.
10.Ik beqrijpniet dat Renswoude
zegt
we willenzelfstandigblUvenen eventueeel
wel samenwerken
met Vqenendaal
en als
dat zou leidentot een fusie.
dan zullenwe dat accepteren.
En wat gebeurter dan binnen5 tot 10 jaar .
Het gedeeltetussenVeenendaalwordt 1
grote bouwputen vol
gebouwdmet woningen.
Zie de oorspronkelijkruimte tussenEde
en Veenendaal.
En dit geld ook voor Woudenberg
bij
een eventuelesamenwerkingmet Leusden
cq. Amersfoort.
Wat zUndan de gevolgen:
Wat blijft er dan over van het lieflijke
Renswoude?
U mag het zelf invullen!!
Beteris het dat RSWsamengaandan
krijgenwe een lieflijkenieuwegemeente,
waar binnenRenswoudede gordelvan
smaragdblijft.
En deze nieuwegemeentemoet nog een
naam krijgen :

Ik doe een voorstel:
De gemeenteDe Valleiplus.
GemeenteDe Vallei.
ValleiGemeente.
Dan komt allesgoeden behoudenwe
grotendeels
wat we nu hebben.
JaapFloor,De Steen19 3931VK Woudenberg.
5 maart 2009.

b3ta6e-:6

Betoog van de heer Van de Lasemaat - recreatieondememercamping de Heygraaff
Fijn dat ik hier de mogelijkheid krijg om in te spreken.
Als geborenen getogenWoudenbergervind ik het een goed idee om van RSW een Valleigemeentete
vorrnen. De drie gemeentenpassenheel 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 recreantenen 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 gemeentendingen te kopen, zelfs ook hele dure artikelen, omdat het er allemaal
veel gemoedelijkeraan toe gaat dan in de stad.
Deze nieuwe gemeenteheeft een aantal aantrekkelijke dingen.
De Grebbelinie, die dwars door de drie gemeentenloopt. 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
lanenoheideveldenowater 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 Henschotermeeris vanaf
Woudenbergsgrondgebied.Dus ook vanuit de veiligheid is het de meestlogische keuze om het bij de
nieuwe gemeentete houden. Vanuit de campings zijn we ook nauw betrokken met de gemeenten,de
politie, het Henschotermeerzelf. Ik denk dat het heel handig is als we daarin een samenwerking
hebbenmet 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 hebbenwij 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 gemeentedat 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 gemeentenRenswoude, Scherpenzeelen
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 supergemeentete maken die in heel Nederland bekendwordt als
de meest ontspannen,gemoedelijke, sfeervolle en gezelligste gemeentevan Nederland.
Bedankt voor uw aandacht.

tgtoqa: I
Betoog van de heer Tieleman - inwoner van de gemeenteV/oudenbere
Geachtevoorzitter 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 samengaanvan de drie gemeentenRenswoude,
Scherpenzeelen Woudenberg.Maar als ik erover nadenk,begnjp ik eigenlijk niet precieswaarom.
Misschien omdat ik geen echte Woudenberger ben; dat zou kunnen.
Er ontstaateen gemeentemet 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 geborenWoudenbergersdaar wel andersover. Dat weet ik niet.
Als ik er even over nadenk,vam;gik me wel af wat is nu eigenlijk de meerwaardeen de positieve- of
de negatieve gevolgen van zo'n samenga^nmet 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 Scherpenzeelen
'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 samengaatdoorgaat. Want, ik heb nu wel begrependat het eigenlijk wel definitief is.
Woudenberg heeft veel mooie dingen in huis. We hebben het er net al over gehad. Het
Henschotermeeren noem zemaaî op, de Pyramide van Austerlitzen ook de andere gemeentenhebben
van alles in huis.
Ik hoop wel dat vooral het Henschotermeermaar ook de Pyramide bij Woudenbergzal blijven. De
Pyramide van Austerlitz gebouwd in 1804 dat moet bij Woudenberg blijven. V/e hebben er al zoveel
aan gedaanom dat in ere te herstellen en de mensen hier zijn er best trots op.
Als de samenvoegingdoorgaatdan moet er een goededienstverleningzijn. 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 gemeentenom ons heen, ik noem Nijkerk samenmet 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 geenjeugdige mensen aanwezig zijn. Waarom alleen
maar ouderen? Interesseerthet 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 consequentieskunnen
hebben?Ik weet het niet.
Tot slot heb ik nog een suggestievoor 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 GroeneRandvallei. Dat is een beetjelang op zo'n bord als je binnenkomt:
Woudenberg gemeentede Groene Randvallei.
Ik denk dat we er gewoon simpel van moetenmaken de GroeneVallei.
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
Scherpenzeel/Woudenberg.
Ik wil u eigenlijk vier argumenten geven waarom wij van mening zijn om tot een daadkrachtige
gemeentete moeten komenodie het ondernemerschapzal stimuleren in deze regio.
Even wat achtergrondinformatie.
Als je het hebt over de RSW-gemeentegaathet 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 betekentook iets voor wegen.
In deze regio is er relatief weinig dynamiek als het gaatom starters.
Er zijn vier zaken die ik graag zou willen noemen waarom het goed is om te fuseren.
I . Het stimuleren van ondernemerschap/beleidsvorming
Wij constaterengrote verschillen tussende gemeenten.Dat is logisch. Wij denken dat het zou helpen
als je één regio tot een eenduidig beleid komt, eenduidigeregels ook als het gaat om gedogenversus
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
overleggenonderling, maar u kunt zich voorstellen dat het erg kan helpen als je dat gewoon in één
gemeenteraadmet elkaar kan bedenken; één visie op hoe willen wij het ondernemerschapwillen
ontwikkelen in deze gemeente.
2. P r ofessi onal i ser ing vsn bestuur en or gani sat i e-inr i chting
Als je het hebt over het worden van partner in business,dat erg belangrijk is zeker in dezetijden,
denken wij dat het kan helpen als je een grote gemeentehebt en meer specialisatie brengen. Denk even
aan bedrijvenfunctionarissen, die bij de gemeentewerken aan ondernemersloketten.
3. Lagere kosten
Dit argument hoef ik niet toe te lichten. Het met elkaar fuseren moet leiden tot synergievoordelen als
ik vanuit ondernemerschapkijk. En dat zal ook moeten leiden tot lager kosten.
4. Keteneffect
Als u een bedrijf heeft in de RSW gemeenteis het een beetje afhankelijk van waar dit zit, mrur u krijgt
te maken met drie gemeentendat 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 gemeentenzit,zitu altijd in dezelfderegio 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/ gemeentedat 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 ondernemerschapin dezeregio.
Dank u wel.

RSW gemeente
Algemeen (inteiding)
Marktomvang bedrijven RSW
- Ruim 2500 bedrijven
De helft is commercièledienstverlening
- Transport en bouw 'bovenmatig'
- Relatief weinig dynamiek (relatief weinig starters
Voordelen fusie gemeentesvoor bcdrijven:
l.

2.

J.

4.

(beleid)
Stimulerenondernemerschap
u.e*figheleid
nu wordt eÍ zeerverschillend omgegaan:veel gedoogtreleidRensrvc.rude,
scherpenzeel,
actief beleid rvoudenberg)
geen bedrijventerrein scherpenzeel
ondernemersloketin woudenberg,bi.i anderegemeentesniet
gezamenlijk werken aan bijv ontsluiting van gemeentes(geen suboptimalisatiepp
gemeente)
gezamenlijk vestigingenvisieontwikkelen: wat willen we nu binnen onze gemeentes
hebben,wat niet (Nu ook verlies aan bedrijvendie rrietkunnengroeien.clus
rverkgelegenheid,/aantrekkl
ij kheid
gezamenlijk integrale visie ontwikkelen op functie van het dorp en de rol van'winkels,
recreatieen horecaen bedrijven daarin
Professionaliseringvan bestuuren organisatie-inrichting
Stimuleren bedrijvigheid
Zoeken naar ontwikkelop lossingen
Sneller werkend ambtenarenappaîaat
Partnerin business
Lagere kosten
"Keteneffect" EÉnaanspreekpuntvoor ondernemendBSW: I gemeente, I kvk, I provincie en
I'TNONCW

Gooi eem en flevoland

3 gemeentes,2provincies,2 regiosvnoncw, 2 kamers,I regio mkb

Gooi eem en flevoland

8.i1l"Ae
InbrengburgemeesterSchorervanRenswoudebijdehoorzittingvande
voor de RSW-fusie' 16
statencommissieBEM over het voorstel van de IP-CVatleigebied
maart 2009.
inwonersvan
MdV, ledenvan ProvincialeStaten,mevr.Haak,voorzittervan de IPC,
Renswoudeen anderebelangstellenden.
de moeíte
Harteliik welkom in de sporthalin Renswoude!wij waarderenhetzeerdat u allen
het
over
hebben
vertellen
u
te
wli
wat
neemtom hier nunuuondtu komenom te horen
fusievoorstelvan de IPC.
van
Als ledenvan ProvincialeStatengaatu 15april a.s.eenbesluitnemenover de toekomst
de gemeenteRenswoudeen over het fusievoorstelvan de IPC'
& Wethoudersvan Renswoudegeef ik u tien redenen
Namenshet collegevanBurgemeester
om het voorstelvan de IPC af te wijzen.
l. Zeerveel inwonersvan Renswoudehebbenduidelljk latenblijken tegendit voorstelte
stemde98o/ovan de kiezersvoor behoudvan
zijn. Bij de eerstevolksraadpleging
ràfrtanaigheid. Gesteldvoor de keuzetussende RSW-frrsieen nauwesamenwerking
met Veenendaalstemde20%ovandekiezersvoor de RSW-fusieen80Yovan de
met Veenendaal.Verderwijs ik u op een
kiezersvoor nauwesamenwerking
en
op
242zienswijzenuit Renswsudetegenhet IPC1500
inwoners
fakkeltochtmet
voorstel.De reactievan de IPC is: "wij snappende emotie,maarwij wetenbeterdan
de inwonersvan Renswoudewat goedvoor hen is " (blz. l9 van het ontwerpIk doeeenberoepop
Dus blijft de IPC bij het RSW-fusievoorstel.
herindelingsadvies).
u als vertelenwoordigersvan ProvincialeStatenom de inwonersvan Renswoudewel
serieuste nemen,alle inwonersdie hun betrokkenheidgetoondhebbendoor eenkeuze
door meete lopenmet de fakkeloptocht,door
te makenbij de volksraadplegingen,
persoonlijkeenzienswijze aande IPC te sturenen doorhier vanavondin de sporthalte
komen.
begrijpenniet voorwelk probleemde fusieeen
2. De meesteinwonersvanRenswoude
oplossingzou zijn.
a
J.

De meesteinwonersvanRenswoudehechtenveelwaardeaankorte lijnen met het
Zij willen dit graagzo houden.
bestuuren zijn zeerbetrokkenbij de gemeente.

huwelijk,zekernietals
willen geengedwongen
4 . De meesteinwonersvanRenswoude
Als
huwelijkspartners.
wordtdoorde toekomstige
het huwelijkafgedwongen
dan
en Woudenberg
hetnodigvindenom te fuseren,laatdie gemeenten
Scherpenzeel
vooralhun eigenganggaan.Wij schrijvenhenniet voorwat ze moetendoen.
er buitente laten.Wij begrijpenook niet
Wij vragenalleenbeleefdom Renswoude
de
de fusieblijft. Dat Overbergen daarmee
buiten
probleem
als
is
Renswoude
wat het
lijkt
lettertje
minder
geen
probleem.
Een
plusvan RSW+er af is gegaan,is kennelijk
onsdanook niet erg.
voor
8 miljoeneurogemeenschapsgeld
5 . Ik vermoeddatalle inwonersvanRenswoude
uitgave
een
aangetoond,
onverantwoorde
eenfusie,waarvande noodzaakniet is
vinden,zekerin dezecrisistijd.Als ProvincialeStatenja zeggentegenhetIPC-

voorstel,zeggenhovinciale Statendaarmeeook tegenhet rijk: die 8 miljoen van het
rijk voor de fusie vindenwij als Stateneenverantwoordeuitgave.
van twaalfjaar geledenmaakfde IPC melding
6. Evenalsbú de herindelingsprocedure
van nieuwetakendie op Renswoudeafzoudenkomenen die Renswoudeniet meer
goedzou kunnenvervullen.Tot nu toe heeftRenswoudegeenproblemenmet de
vervullingvan de nieuwetakendie de afgelopentwaalfjaar door het rijk aande
gemeenten
ziin toebedeeld.Welketoekomstigetakende IPC dit keerbedoeltis ons
overigensniet duidelijk.Bij de informatie-avondvan de IPC hier in Renswoudekon
geenenkelenieuwetaaknoemen.
de gedeputeerde
7. Onzegemeenteraad
is natuurlijkniet blind voor het gegevendatRenswoudebepaalde
deskundigheden
niet zelf in huis heeft.Mogelijk dat dit in de toekomstnog zal
De
toenemen.Daaromwerkt Renswoudeal jaren samenmet anderegemeenten.
gemeenteraad
van Renswoudeheeftin navolgingvan 80% van de kiezersbij de
van een
tweedevolksraadpleging
unaniemgekozenvoor nauwesamenwerking
De collegesvan B&W van Veenendaalen
zelfstandigRenswoudemet Veenendaal.
Renswoudehebbenbeslotenom samente gaanwerkenop basisvan het met
ondersteuningvan
BMC gemaaktevisiedocument.Dat rapportheeftu gekregen.
Anderskunt u het hier vanavondkriigen. De IPC erkentgelukkigdat samenwerking
van Renswoudemet Veenendaaleenduurzameoplossingvoor Renswoudeis (blz.20
Toch wijst de IPC dezeoplossingaf. Ten eersteomdat
ontwerp-herindelingsadvies).
de bestuurskracht
van Scherpenzeel
en Woudenbergniet duurzaamwordt versterktalsofdat nodig is en alsofdat alleenmet behulpvan Renswoudekan.Ten tweede
en Woudenbergwordt afgewezen.Daar staat
omdatdezeoplossingdoor Scherpenzeel
juist wel graagwillen, niet op
tegenoverdat Veenendaal
en Renswoude
dezeoplossing
basisvan emoties,maarop basisvan argumenten.
die
beleidsopgaven
8. Eenargumentvande IPC voor de fusiezijn enkelegezamenlijke
zou moetenaanpakken.
Ik kanu meldendatdeze
de nieuweRSW-gemeente
voor eenveelgrotergebiedspelenen al geruimetijd primaworden
beleidsopgaven
Vallei-UtrechtOosten de
aangepakt,
nl. doorde Reconstructiecommissie
Gelderse
Vallei, en doorde Stuurgroep
StichtingVernieuwingGelderse
Grebbelinie.
9. De nieuwecoalitievanCDA-VVD-CU in ProvincialeStatenheefteenhalfjaar
geledenafgesproken
wordenopgestart
als een
datnieuweherindelingen
aantoontdatherindelingnoodzakelijkis. Er liggenhier in de
bestuurskrachtmeting
die aantonen
datherindelingniet
driegemeenten
bestuurskrachtmetingen
de
nu om RSW-fusiezou vragen,zouhet verzoek
noodzakelijkis. Als Woudenberg
is, dankan
weinigkansvan slagenhebbengehad.Als denieuwecoalitieconsequent
de nieuwecoalitiegeenja zeggentegenhet IPC-voorstel.
gemeente
zonderproblemen,
10.Renswoude
is eenactieveen dynamische
die zijn zaakjes
ook financieelgoedop ordeheeft.Uit naamvande meesteinwonersvraagik u
vriendelijkof datzo magblijven.
Ik danku voor uw aandacht.

JakobGermsop t6 maart2009
Inspraakreactie
Voorzitter,ledenvan de ProvincialeStaten'
of te wel Renswoude'
Welkom in het Rhenensewoud
verbondenmet het gebied
De historievan Renswoudeis zelfsal ounrit de naamgeving
vaarverbindingtussen
van Rhenenen veenendaal.Vroegerwas er eendirecte
ook wel " Silvum Rhenum
Renswoudeen Veenendaal.De bossenrond Renswoudeheten
" ofwel het bos van Rhenen.
Waaromkoersende ProvinciesUtrechten Gelderlandaanop RSW ?
van Renswoude( 15 dec.2008)
Hoe serieusneemtu de besluitenvan de gemeenteraden
( 17 dec.2008). ?
en Veenendaal
en Renswoudezoekensamennaarstructureleoplossingenvoor de regioZuid
Veenendaal
Oost Utrecht( zie ook de GebiedsvisieZuid OostUtrecht).
van
U als Provincialepolitici dient vooraloog te hebbenvoor hoofdlijnen,vraagstukken
RuimtelijkeOrdeningen Verkeeren Vervoer.
op
ln zowel RuimtelijkeOrdening( Wonenen Werken) als de dagelijkseverkeerschaos
de A l2 bij Veenendaalen dan ook de afiventelingnaarde N224 , onzemooie
Dorpsstraat,
is veel te regelendoor uw ProvincialeStaten.
Daar liggengoedekansenom voor dit mooiegebieddaadwerkelijkietste betekenen!
Daarmeewordt u zichtbaarals Provinciaalbestuurnaaruw kiezers!
En dan de bestuurlijkeproblematiekrond Scherpenzeel
en Woudenberg?
Dit voertde boventoonin het dikke boekwerkvan de IPC.
80 o/ovan de inspraakwordt geleverddoor Renswoude.
Hoe serieuswordt dat door u genomenen ook daadwerkelijkbehandeld?
De problematiekvan Scherpenzeel
en Woudenbergis in elk gevalniet het probleemvan
de burgersen bedrijvenin Veenendaalen Renswoude.
En namensde burgersvan Renswoudeben ik gekozenin 1994,1998,2002en 2006als
lid van de gemeenteraad.
Ik hoop dat ook in maart2010 gewoonde burgersvan Renswoudehun gemeenteraad
mogenkiezenvan hun eigenzelfstandigegemeenteRenswoudeen niet naarde stembus
moetenvoor de RSW-gemeente.
En dannog in het licht van de nauwesamenwerking
tussenVeenendaalen Renswoude.
Als locaalpolitiek vertegenwoordiger
van Renswoudewil ik eenappeldoenop de
volgendeledenvan ProvincialeStaten:

De damesDik - Faber,de Heer- Verheij,Nap, Walta- Auf m Keller en de heren
Bisschopen Nooteboom.Denkt u nog eensin het bijzondeÍaande relatiestussen
Veenendaalen Renswoudeals u uw keuzemaaktover het voorliggendeontwerpvan de
IPC aanuw ProvincialeStaten.
Tenslotteals lid van de VVD doe ik eenberoepop de VVD fractiesin de Provinciale
Statenvan Gelderlanden Utrechtom tesenhet herindelinssvoorstel
te stemmen!
Dank u voor uw aandacht!
Renswoude,l6 maart2009.
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Gestraft
Geachteledenvan de commissie BEll
U staat op het punt de zelfstandige gemeenteRenswoude op te heffen en
gnder te brengenin een nieuwevalleigemeentemet scherpenzeelen
Woudenberg.Renswoudeis hier op tegen.
t
r:e/zu t
rt
fn mijn inspraakreactieheb ik eryoor gekozen om de t cffiglrran èèîz*lcr-.
ruime meerderheidvan de bevolking te laten horen want de bestuurtijke
argumentendie tegen RSWzijn komen ruímschootEaan bod in de stukken van
de gemeenteen evt andere insprekers
Mijn inspraakreactieheb ik gestraft genoemd. waarom gestraffl
Renswoudevoelt zich gestraft omdat wij onze financién zo goed op orde
hebben.Dit jaar 3" op de rangschikkingvan uw provincie,wé zijn van de le
plaats gezaktomdatwe veel grond en pandenhebben aangekoèht
Renswoudevoelt zich gestraft omdat er chemie is tussen gemeenteraad,
college en ambtenarenkorps.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat het dorpsbelang boven het partiibelang
uitstijgt.
Renswoudevoelt zich gestraft omdatwij het over belangrijkebesluitenaltijd
eens ziin. Natuurlijkvindt er discussie plaats maar het belangvan de inwonerc
staat altijd voorop.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat de inwonens,verenigingen,ondernemers
zeer tevredenzijn over de gemeenb in al zijn hoedanigheden.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat er na de herindelingverwijderingzal
gaan ontstaantussen inwonercen bestuur.
Renswoudevoelt zich gestraft omdatwij als kleine gemeentealle problemen
op kleine schaal hebbenen alles op kleineschaal oplossen.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat niemandin bestuurlijk Nederlandkan
uitleggenwat bestuurskrachtis. Een voorbeeldvan bestuursKRAcHT
(huzarenstukje).Vraag het aan mensenuit het bedrijfslevenhoe het is om
zaken te doen met Renswoude:alleen maar lof.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat er bij verkiezingen,referendaen
volksraadplegingeneen opkomstpercentagenaar voren komtwaar elk
overheidsorgaanjaloers op is.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat burgerc zo betrokkenzijn bij het
gemeentebestuur.zie de fakkeloptochten de ingediendezienswijzen.

(Kiik ok naar de inspraakreactiesin ìllloudenberg5 en Scherpenzeel6 en de volle zaal hier)

Renswoudevoelt zich gestraft omdat wrj, als een van de weinige gemeentenin
Nederland,îog een eigen woningbedrijf hebbenen wij daaromOetruurdens
altijd een lage huurverhogingkunnen voorschoteten.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat *,j, mededoor dit woningbedrijf,sociale
huunroningenkunnenbouwen.
Renswoudevoelt zich gestraft omdatwij niet zoals Scherpenzeelde huizen
verkocht hebben aan Woonstedewaaruan de directeur nu al 3x boven de
Balkenendenormzit En Scherpenzeelafhanketijkis van Woonstede,watwij
zelf regelen,sociale woningbouw te kunnen reatiseren.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat er niet naar de gemeenteraad,inwonels,
bestuurskrachtmetingen mening van Renswoudegekekenen geluisúerdword[
Renswoudevoelt zich gestraft omdat het belangvan Renswoude
ondergeschiktgemaaktwordt aan dat van Woudenbergen Scherpenzeel.Wij
willen niet herindelen,zij wel.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat er niet serieus onderzoekis geweestnaar
de mogelijkhedenwoudenberg-Leusden,scherpenzeel-Barneveld.Renswoudevoelt zich gestraft omdat er een politiek steekspelin de provincie
gaandeis: Landjepik:Scherpenzeelnaar Utrechtin ruil voor Loosdrechten
straks Eemnesnaar Noord Holland.ryanBergen
PvdA,HaakCU, WD coatitiepartner)
Renswoudevoelt zich gestraft omdat er in Renswoudegeen enkelenoodzaak
is tot herindeling.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat geen enkeleherindelingtevredenburgers
opleveÉ, zeker niet in Renswoude
Renswoudevoelt zich gestraft omdat er na een herindelingmaar twee dingen
opvallen:lage opkomst bij de verkiezingenen het streven naar de bouw van
een nieuw,duur gemeentehuis.Dingendie wij in Renswoudediep betreuren.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat na een herindelingaltijd
lasúenverhogingen
voor de burgerc zullen volgen.
Renswoudevoelt zich gestraft omdat er wij als gemeenteRenswoudemet zijn
inwonercer niet beter op worden, sterker nog ik zie alleen maar achteruitgang.
Tot slot:
De provincie Utrechten u Statenledenzoudentrots op Renswoudemoetenz'ljn,
een klein dorpje wat zijn zaakjesop alle fronten goed voor elkaar heeft en
meeteltin het Valleigebied
Dank u Yoor uw aandacht,
Jan Stutuoet, FractievoorzitterVisie

Bgta.\
SGP inbreng hoorzitting 16-3-2009
Mijnheer de voorzitter,commissieleden,inwoners van Renswoudeen anderen
Ook wij willen ons standpunt aan u meegeven
Als fractievoorzitter van de SGP ben ik een geborenen getogeninwoner van Renswoude
In al die jaren heb ik meerderesamenwerking- 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 opgehevenom toch een fusie op te dringen.
Wat is democtatie.Zowel in de provincie alsmedede regering hebbentoch bepaalddat er van
besfuurskracht moet worden uitgegaan. Nu ik kan u zeggendat deze bestuuerskrachtin
RenswoudeMaanwezig is. Toch gaat de IPC door. Het blijkt dat al wat wij gezegden
geschrevenhebbengeenwaarde heeft, omdat dit niet van pas komt bij de IPC. Waarom wordt
er niet eerlijk met ons omgegaÍrn.Was er toch een dubbeleagendain het verleden?
Commissieledenbent 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 aandachtaan onze rapporten willen besteden.Dit getuigd nìet van
democratischgehalte
Rapport Prof Versteden,rapport BMC
Bent u bereid om eerlijk met ons om te garlnen nu eenswel te luisteren wat wij en onze
inwoners te zeggen hebben.
Want onze keuze is tocht niet verrassend+
It een gedwongenovemame leidt altijs tot frustaties.Moet Renswoudede problemenvan
Scherpenzeelen Woudenbergoplossen.Bij de door anderegeplandeuitbreidingen komen
ùzrf'.'a-*r-/z av+^ lr .>rh4
deze gemeententoch aan 25000 a 30.000 inwoners
die nooit een serieuze
2'RSW is geenmeerwaardeHet blijft een kleine plattelandsgemeente
tegenpartijtegenoverde omliggende gemeentenzal zijn.
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4" V/lj als bestuurdersen de inwoners van Renswoudehebbenzich uitgesprokenvoor een
zelfstandigegemeentedie bereid is heel goed met de gemeenteVeenendaalsamente werken
5" Heb ik in het verleden afsprakengemaaktmet een wethouder van beide gemeenten
Daarbij heb ik aangegevendat Renswoudenog niet in was voor een fusie. Daarbij zou eerste
een pas op de plaats gedaanworden. Dus zelfs afsprakenmet die gemeentenhelpen niet.

Daarom heb ik vertrouwen dat de afsprakenmet Veenendaal(die niet wijblijvend kunnen
zijn) wel betrouwbaarzijn.

Laat nu de democratiespreken.Laat zien dat herindeling van onderaf serieuswordt genomen.
Dan kan het niet andersof de mening van de inwoners van Renswoudewordt gerespecteerd.
Mees Teunissen
Fractie voorzitter SGP

16maart2009
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CDAinbrengvoorde hoorzitting
op 16 maart2009.
van Renswoude
en overige
medeburgers
Meneerde voorzitter,geachtecommissieleden,
aanwezigen.
aanu meegeven.
overdezeprocedure
Ookde CDAfractiewil zijnstandpunt
procedure
in dit gebied.In de vorigeal weerruimtien
Zoalsu weetis dit nietde eersteherindelíngs
jaargeleden,
samen.Nu is samenwerking
tussen
en Renswoude
waser ookde optieVeenendaal
bespreekbaar.
en Renswoude
bij de IPCnauwelijks
Veenendaal
ln het in 2003
in Vipverbandgestalte.
kreegde samenwerking
werdafgeblazen
Toendieprocedure
voor
en herindeling
gesloten
convenant
stond,dat in 2007zouwordengeévalueerd
nietvrijblijvende
dietijd nietaande ordezouzijn.
gedeputeerde
dhr.Lokker
doortoenmalig
Scherpenzeel
en Woudenberg
In 2004werdRenswoude
spraktoenal vaneendubbeleagendabij
Mijnvoorganger
opgedrongen.
eenbestuurskrachtmeting
aangafdat herindeling
Dhr.Lokkerheefttoenbeloofddatalsde bestuurskrachtmeting
de provincie.
kwaliteitte houdencq.te krijgenwe zelfde keuzehebbenvooreen
nietnodigisom de gewenste
voorconsolideren
Deuitkomstis u bekend.Wij hebbentoengekozen
verbeterstrategie.
eventuele
geldt,
blijkto.a.uít de
Datde beloftevandhr.Lokkernogsteeds
en waarnodigsamenwerken.
vanvragenvande PvdAaanGSvanUtrechtdoormw. Haak.Daarinschrijftzij:"Hetis
beantwoording
metingente bepalenhoede
uit deverschillende
de aanbevelingen
overeenkomstig
aangemeenten
WatvoorWestUtrechtgeldt telt blijkbaarniet
kanwordenversterkt".
eventueel
bestuurskracht
voorRenswoude.
fuserenen dat is hungoedrecht.Zij
kozenalsverbeterstrategie
en Woudenberg
Scherpenzeel
en
meete werkenom eenRSWfusievoorte bereiden
hebbenonsop meerderemomentengevraagd
dat haarkeuseen
uitgedragen
heeftechterconsequent
ookdat is hungoedrecht.Renswoude
Endat isonsgoedrecht.
andereis nl.zelfstandigheid.
díewel met hen
hebbentoenin plaatsvananderepartnerste zoeken,
en Woudenberg
Scherpenzeel
gemeente
Vooronsonbegrijpelijk
opgesteld.
vooreenRSW+
eenprofielschets
witlenfuseren,
geendraagvlak
isvoorRSW,eenArhíprocedure
hebbenzij,wetendedat er in Renswoude
om te komentot eengemeenteRSW.Letwel:toenal wasbij
bij hunprovinciebesturen
aangevraagd
ietsandersonbespreekbaar.
en Woudenberg
Scherpenzeel
tegemoette komen,hebbende beideGS'ennaeen
aande positievanRenswoude
Omnogenigszins
te doennaar
naarRSWookonderzoek
om naastonderzoek
besloten
discussie
langeen moeizame
Toende StatenvanUtrechten
met eengroterebuurgemeente.
Renswoude
"TenBoed'van
werdde regíein handenvantweemensengelegd:de
tot eenArhiprocedure
besloten
Gelderland

rPc.
met
vanRenswoude
vandit model.Eensamenwerking
DeIPCschrijftneutraalte staanten opzichte
gevormdzalworden.DeIPCschrijftonderzoek
eengrotebuurbetekentdat er geenRSWgemeente
vandit
Hetresultaat
metWoudenberg.
gedaan
te hebbennaareenfusievanScherpenzeel
Boervan
het
modelTen
naast
met Woudenberg
begintmet:"EenfusievanScherpenzeel
onderzoek
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Startendmet
níetbespreekbaar".
isvoorbeidegemeenten
of Barneveld
metVeenendaal
Renswoude
te vindenom ttft niette willen.
argumenten
dit argumentis het nietzo moeilijkom vervolgens
te komentot de vormingvanRSW.In de
wordtdaaromgeadviseerd
In deTerugmeldnota
isvooreenzelfstandig
dater geendraagvlak
is onsgebleken
cie.vergadering
betreffende
aandragen.
met RSWof eenalternatief
en danhebje de keuzetussenmeegaan
Renswoude
om RSWvoorte
te zíjnmaarvankoerste wisselen
wordtonsverwetennietstandvastig
Regelmatig
in de notaBestuurlijke
blijven.Datis nietaande orde,wij hebbenimmersin november2OO7
fungerenzoalsnu nietmeermogelijkis,
datalszelfstandig
al vastgelegd,
vanRenswoude
Toekomst
met eengrotebuuronzeeersteoptieis.Fusiemet Veenendaal
maarsamenwerking
nietherindelen
is daaromop dit momentvooronsnietaande orde.
isveelop te merken.lk wil op enkelezakenkort ingaan'Alhoewel
Overhet herindelingsadvies
hunmeningheeftgevraagd,
en eenvolksraadpleging
viaeenreferendum
de bevolking
Renswoude
Ende IPCschrijft
denktde lpCtochbeterte wetendanwijzelfwat goedisvoorRenswoude.
van
de bestuurskracht
en Renswoude
tussenVeenendaal
malendat de samenwerking
meerdere
die zijvooronszien,zelf
verbeterten erkenthiermeedatwij de problemen,
beidegemeenten
ik dat o.a.de Reconstructie
constateer
samenwerking
Wat betreftde regionale
kunnenoplossen.
en zoalsu weetkomener vele
voorons geenprobleemis,wij nemenonzeverantwoordeliikheid
waarinwij ook eenforsefinancièle
projectentot stand.Hetzelfdegeldtvoor de Grebbelinie
factoris voor het bezoekerscentrum.
een belangrijke
en Veenendaal
levere.n
inspanning
en
Woudenberg
Mogelijkhebik de indrukgewektom alleenal om de manierwaaropScherpenzeel,
hetgevalis en dat
dat datgeenszins
de lpCmetonsomgaantegenRSWte zijn.lk kanu verzekeren
tegenRSWhebben.
bezwaren
wij ookinhoudelijke
nogeenskritischnaarhet IPCvoorstelte kijken.
danookdríngend
Wij vragende beideStatencie's
luidt:Erzijnvelewegendie naar
eenbekendgezegde
Totslotgeachteledenvande commíssie,
is,
het doelvandezeprocedure
vande bestuurskracht
datversterking
Romeleiden.Ervanuitgaande
op eigenkrachtRomebereiktheeft.omdatScherpenzeel
ik met de lpCdat Renswoude
constateer
looptziinziinognietin Romemaar
vasthoudenaande wegdiedoorRenswoude
en Woudenberg
wegendieeerderookal dooranderenzijn
kuntu ze nogeenswijzenop alternatieve
ongetwijfeld
aangewezen.

lk danku vooruw aandacht.
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ONTWERP
HERINDELINGSADVIES
VALLEIGEBI
ED
HoorzittíngProvincialeStatenvan Utrecht/
Statencommissie
BEM
op maandag16 maart 2009te Renswoude

Bijdrage burgemeester van Veenendaol,mr T.Elzengo

Algemeen.DeARH|-procedure
voorzietin het horenvan
belanghebbenden
en vandiegenen,
die het provinciaal
bestuurheeft betrokkenbíj de herindelingsprocedure
Valleigebied.
Zo ook de gemeenteVeenendaal.
Hetgemeentebestuur
vanVeenendaal
stelthet zeerop prijs
betrokkente zijnin de procedureen vandaaggehoordte
wordenin dezezitting.Enwie vandaagzoudenkendat wij zoalsVeenendaal
wel wordt verweten- "het feestje"van de
provincieUtrechtom haargrondgebied
uit te breidenmet
het Gelderse
Scherpenzeel
zoudenwillenverstoren,heefthet
goedmisl Renswoude
gaanvoor de inhoud.
en Veenendaal
UtrechtseHeuvelrug.Het is nog niet zo fanggeleden,dat
Veenendaal
tijdenseenhoorzitting
van de Vaste
Kamercommissie
voor Binnenlandse
Zakenmoestvernemen
dat het zijnbeurtvoorbijhadlatengaan.lk heb het dan over
het herindelingsontwerp
UtrechtseHeuvelrug.
Aande

wensenvanVeenendaalkon in het kadervan dat
nietwordentegemoetgekomen.
herindelingsingsontwerp
zich
Wel toondende ledenvande VasteKamercommissie
eroververbaasddat in dat ontwerpde provincíegeenenkele
ruimtelijkepositievan de
aandachtschonkaande moeizame
Het
gemeenteVeenendaal
in de hoekvanZuidoost-Utrecht.
gemeentebestuur
heeftzichtoen al voorgenomen
, zodra
zouwordenbetrokkenbij een
Veenendaal
van zichte zullenlatenhoren.
herindelingsprocedure,
Hoekzuidoost-Utrecht.Wij doendat vandaagop eenwijze
wordt verwacht.
nietvanVeenendaal
die misschien
grondgebied,
maarwel
is niet uit op andermans
Veenendaal
in de hoek
samenwerking
op vormenvan nauwebestuurlijke
van
Wij menendat versterking
van Zuidoost-Utrecht.
daarop zijnplaatsis.Wie het Regeerakkoord
bestuurskracht
in de
ontwikkelingen
economische
nateestop belangrijke
vande WERV-gemeenten,
het grondgebied
FoodValley,
deeluitmaken,en het
waarvanRhenenen Veenendaal
steltvast
van Wageningen,
werkgebiedvan de Universiteit
basisdientte worden
dat ook eenstevigebestuurlijke
gemeentenin dat gebied.
gevormdvoor de Utrechtse
van de provincie
Ookverdientaandachtdat het streekplan
om nu al na te
Utrechtaflooptin 2015.Wat is nu logíscher
context,waarinde uit het
denkenoverde bestuurlijke
takenna 2015het best
voortvloeiende
nieuwestreekplan
kunnenwordenopgepakt.

Hetgemeentebestuur
van Renswoude
heeftdat goed
ingezien
en daaromin zijnkeuzede balansniet laten
doorslaan
naarWoudenberg
en Scherpenzeel,
maarnaar
Veenendaal.
Renswoude
koosdaarmeeniet voor 'meervan
hetzelfde'.Zo
beschouwtmen immersin Renswoude
en
Veenendaal
het ontwerp-herindelingsadvies
vande provincie.
Eenbelangrijk
signaalis daarbijdat ook de inwonersvan
Renswoude
zichmet een ruimemeerderheid
aldushebben
uitgesproken.
Zijschaarden
zichdaarmeeachterhun
gemeentebestu
ur.
Maatschappelijke
Al
oriéntatie. Endat is niet verwonderlijk.
decennialangbestaater eenhartelijkesamenwerking
tussen
de bestuurders
van Renswoude
en Veenendaal
en is de
maatschappelijke
oriéntatievan de inwonersvan Renswoude
gerichtop Veenendaal,
op de scholen,
de sport,het kerkelijk
leven,de culturelevoorzieningen,
de zorginstellingen
en het
uitnodigende
winkelcentrum.
Kortom,Renswoude
wasen is
welkom.
Enwashet niet het provinciaal
bestuurvan Utrechtzelfdat
waarschijnlijk
om die redentweemaaleerderde gemeenten
Rhenenen Veenendaal
wildesamenvoegen?
Renswoude,
Motíe-Bilderc.s. DeTweedeKamerheeft in novembervan
het vorigjaar er bij de Regering
op aangedrongen
(motie
alternatieven
te betrekkenbij herindelingsvoorstellen
Bifder c.s./ TweedeKamer,vergaderjaar
2008-2009,
3L 7OO,
en Veenendaal
biedenzo'n
nr.22- ziebíjlage).Renswoude

.Zij hebbenelkaargevondenin nieuwevormen
afternatief
voor het aanu
alternatief
van bestuurlijke
samenwerking,
maarook eenalternatief,
voorgelegde
herindelingsadvies,
waaropde TweedeKamerdoelt.E.e.a.doet bovendienrecht
ingestelde
aanhet bestaanvan kleinedemocratisch
gemeenschappen,
in de korteafstand
die zichwelbevinden

burger/bestuur.
Wij werktenonzeideeénuit in een
Visiedocument.
en u inmiddelsis
dat vorigeweekverscheen
visiedocument,
Aanu is het visiete tonen.Visie,op de
aangereikt.
in de hoekvan Zuidoost-Utrecht,
ontwikkelingen
bestuurlijke
alsookeenvisie,welkestraksde toets der kritiekin de
Tweedeen EersteKamerkandoorstaan.
Tot slot. lk zoutot slot nog ietswillenzeggenoverde rol van
Provinciale
Statenin het dualetijdperk.Ookde Staten
rol. Enhet is mij alsburgemeester
hebbeneen kaderstellende
dat juisteen kaderontbreektvoor de bestuurlijke
opgevallen
toekomstvan de gemeentenin de provincieUtrecht.Erzijn
er nu nog29, moetenhet er L2 wordenof L7?Met andere
woorden,welkevisiehebbende Statenoverde bestuurlijke
toekomstin hun provincie?
visiezoudenmoeten
Zijzijnhet toch,die een kaderstellende
zoalsnu dat van
hebbenontwikkeldom daaraanvoorstellen
de RSWte kunnentoetsen?
die zoalsu
discussie,
lk wensu wijsheidin dezeingewikkelde
vanavondhebtgehoord,niet is ontblootvan emotie.Maaru

en wij wetendat naastemotiehet de argumenten
zijn,die
tellen.
lk danku voor uw aandacht.
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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 gemeenteUtrechtseHeuvelrug.

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 aande orde stellen, want bij ons is geen hoorzitting
hoewel we wel deel uitmaken van de Ahri-procedure, net zoals Veenendaal daar ook aan
toegevoegdis.
In onze gemeenteUtrechtse 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 gegevenop de door onze gemeenteraad
ingediende zienswijze. En ik wil graag even de volgende punten onder uw aandachtbrengen.
Ik wil het eerst over het Henschotermeerhebben. In het ontwerp- herindelingsplan adviseert
de IPC het gebied van het Henschotermeergeheel over te dragen aan het grondgebied van de
nieuw te vormen Valleigemeente.Dit was ook een al eerderingenomenstandpunt.Alhoewel
onze raad, en ook wij deze opvatting niet kunnen delen is in onze zienswijze hiertegen het
volgende nrìarvoren gebracht.Voor een grenscorrectiebestaatgeenbestuurlijke noodzaak.In
principe denken wij dat bij gemeentelijke herindelingen niet meteen arm grenscorrecties
gedacht moet worden, naaxonze mening kun je die beter achteraf onderling regelen.
Voorzitter, het tweede punt is dat, geredeneerdvanuit 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 gemeenteer 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 tegengesteldeeindconclusieVoorzitter, tenslotte is onze raad ten aaruienvan het Henschotermeerde mening toegedaan
dat het Henschotermeerbeter 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 grenscorrectiehet Henschotermeermisschienzelfs wel eerdertoegevoegdmoeten
worden aan het grondgebied van ónze gemeente.
Voorzitter, het recreatiebeleidin de UtrechtseHeuvelrug is gebaseerdop diep respectvoor de
natuur, waarbij uitbreiding in de voor recreatie bestemdedelen op zeer specifreke plekken
mogelijk is. U kunt zich voorstellen dat in dat verband met argusogenwordt gekeken naar de
mogelijke uitbreidingsbehoefte van de camping De Heigraaf in \ù/oudenberg,die het
Henschotermeeral zo dicht is genaderden wat wel eensten 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 grenscorrectieaan onzegemeentetoe te voegen.
Dezelfde argumenten als bij het Henschotermeer, dat er geen overeenstemming was en geen
noodzaakwas, leiden hier tot de tegengesteldeconclusie,namelijk dat dit gebied bij de
gemeente'Woudenbergzorrmoetenhoren. De huidige gemeentegrenzendoorsnijden de
verzorgingsplaatsen,benzinestations en parkeerplaatsen,arm de rijksweg Al2. Zowel de
spoorlijn Utrecht-Amhem als de Al2 en een aarúallokale wegen verlaten het grondgebied
van de Utrechtse Heuvelrug bij Maarsbergen om slechts anderhalve kilometer verderop bij
Overberg weer in diezelfde gemeenteterug te keren. Een wat verwarrende situatie voor de
diverse hulporganisaties, aanwonendenen ook bezoekers.
Voorzitter, ten aaru;ienvan dezetwee 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
strevennÉureen logische grens.Er zijnpraktische ennch werkelijk in de prakrijk
manifesterendeproblemen rungevoerd door inwoners en bezoekersvan het gebied. Uiteraard
zalineen later stadium, bij eerrValleigemeenteals die er komt, de wenselijkheid vandeze
grenscoffectieopnieuw 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 dezezienswijze. Iets wat bij het anderegeval, het Henschotermeer,juist wél een
reden is om tot gtenscorrectie over te gaan.Hoezo consistent beleid, wagen wij ons af.
Beide argumenten gehanteerddoor de IPC, die van de afwezigheid van een noodzaak en het
ontbrekenvan bestuurlijke overeenstemming,zijn voor de IPC aanleiding om in dit gebied
geen grenscorrectiete adviseren,dan heb ik het over het gebied ten zuiden van de Al2. Wel,
dezebeide argumentenzijn ook van toepassingop de voorgesteldegrenscorrectiebij het
Henschotermeer.Het lijkt ons dan ook van een consequentehouding getuigen als hetzelfcle
argumenthier ook tot eenzelftleresultaatzou kunnen leiden. Namelijk: géén grenscorrectie
toe te passenbij het Henschotenneer.
Het zou in ieder geval de geloofivaardigheidverhogen.
Dank u wel.
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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, Renswoudenarenen 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 hebbenwij, en dat is voor politici misschienwel moeilijk te begrijpen, ook niets, helemaal
niets met Woudenberg. Dat is voor ons het buitenland. En als er ooit in de toekomst een
RSW-gemeentezou komen en er sprake zounjnvan een fusie met Leusdenof misschienwel
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 Scherpenzeelen
Woudenberg. U haalt de ziel uit dit dorp. Bwgers hebben gesproken.Nu de politiek nog.
Luistert zú naarde 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.

g
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voorzitter,
Geachte
commissieleden,
dorp.
Mijn naamisAlexPhaffen ik woonsinds1993in dit heerlijke
Hetmottovoormijninspraak
is:
Ziendeblind en horende doof!
in het IPC
Die uitspraaktypeert tot nu toe de houdingvan héélveelvolksvertegenwoordigers
maar
bestuur.Zij sluitenniet alleenhun ogenvoor de werkelijkheid,
en in het provinciaal
argumenten.
weigerenzelfsin te gaanop inhoudelijke
niet vanuiteen
van 'behoorlijkbestuur'is dat beslissingen
Eénvan de uitgangspunten
vooringenomen
standpuntgenomenmogenworden.Maar alsde geheleARHI-procedure
Begonhet met de
ERGENS
door wordt getekendis het wel dezevooringenomenheid.
vooringenomen
sturingdoor mevrouwDekkervan de PVDA,haaropvolgermevrouwHaakis
er ook niet viesvan.
-zoalsde meningvan het volk-telt
uitgangspunt
Zelfshet meestsimpeledemocratische
blijkbaarniet bij u en uw medebestuurders.
opkomstzijnblijkbaarniet genoegom aan u duidelijkte
2 referendamet een verpletterende
Het rapportvan de
herindeling.
makendat er GEENdraagvlakis voor een gemeentelijke
de meningvan alleomliggendegemeenten die eveneensgéén
VERSTEDEN,
commissie
- nietslijkt relevantvoor dezeprovincie!
duurzaamheidzien in de RSW-gedachte
in een gemeentevan 4000zielentellenniet,een vandaagwederomvolle
1500fakkeldragers
sporthalhier in Renswoudetelt niet, nee,een miserabeleopkomstbij dit soort
gelegenheden
in Scherpenzeel
en WoudenbergDATis pasdraagvlak!Dat u de combinatie
van onderafis
zietvoor het draagvlak
van Scherpenzeel
en Woudenbergals meerderheid
lijdendvoorwerpis en gewoonnietswordt
in een procedurewaarinRenswoude
een GOTSPE
is!
gevraagden de TOTALE
bevolkingtegeneen herindeling
VAZÈ,L,
de heei'VanBergen,zich
De wijzewaaropmevíouwHaaken haai'Woudenbergse
geeftveelinwonersvan Renswoude
recentweer hebbengeuit in de regionaledagbladen
een gevoelvan machtelozewoede. Er wordt al klakkeloosuitgegaanvan een fusiegemeente
'dat het toch wel heelsympathiekvan
alsvaststaandfeit, en er wordt alvastfijntjesgemeld
de Provincieis,dot we ZELFnog mogen nodenkenover een nieuwe nsom'voor het RSWgedrocht.
HOEZOdemocratie,HOEZOinspraak,HOEZOmodern bestuurlVooringenomenheidvan
begintot eind!

DITzou het moment moeten zijn voor herbezinning!DITzou het moment moetenzijn
waaropu toont dat democratiegeenhol begripis.DITis het momentwaaropu de
herindelingsprocedure
weer eenszou moetentoetsenaan de afsprakenbinnende huidige
provinciale
bent!
coalitie.Dit is het momentwaaropu kunt tonen dat u échtebestuurders
standpunten.
BESTUURDERS
METMOEDdie TERUG
durvente komenop vooringenomen
Bestuurders
met moeddurventoe te gevendat ze het niet altijdbij het rechteeind hebben!
ÉCnfe bestuurdersrichtenzichop de zakendie ertoe doen en berijdengeenachterhaalde
bestuurlijke stokpaardjes.
weer het faillietvan onnodigeen ongewenste
In de geheleeconomiewordt dagelijks
aangetoond.
schaalvergroting
Dit is het moment om ons te laten merken dat u ziet en iuistert!
Dit is het momentwaaropu kunt latenzienDATU ONZESTEMWAARDBENT!
zelfstandig!
eenactieT-shirt
Tot besluitwil ik u allemaal,namensde werkgroepRenswoude
Trekhet aanen voelu aanden lijvehoehet is om deeluit te makenvandezehechteen
aanbieden.
warmegemeenschap!

de ENIGE JUISTEweg!
RenswoudeZelfstandig...
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Hoozitting in het kader van het HerindelingsadviesValleigebied
d.d. 16 maart 2009in Sporthal De Hokhorst
Bijdrage van de heerRebel.inwonervan Renswoude
Het mottovan mijn kortetoespraakis: 'De eendekooi'.
Stel u bent eeneend.
U zwemt in eenmooie vijver en u ziet daareenmooie poort.
U ziet daareenlokeend.
U weetnog niet wat eenlokeendis en de lokeendheeftalsmooietitel'Een structurele
bestuurlijlreoplossingvoor eengroen Yalleigebied'.
En dan denktu: wie wil dat nu niet. Er achteraan!
Verderopziet u er weer één.
'Met RSW+wordt het landelijk knralúerhet bestbehoudenen eenoptimaleafstemmingvoor
ruimtelijkgebruikgeboden'.Prachtig.
U zwemt wat verder.De poortjeswordenkleiner.
U ziet nóg wat: 'sociale samenhangis gewaarborgd'.Prachtig,hè?
Verderop:'Er ontstaateenrobuustegemeente,eenJìnancieelgezondegemeente.'
Maar u weet: aanhet eindevan die kooi gaatde eendde pijp uit.
Ik woon nog mÍur kort in Renswoudeen toen ik dit ontwerpadviesValleigebiedlas, dachtik:
je moet wel eeneendzijn, wil je dit onomstotelijkzomaatÍunnemen.
Het is prima alsje vóór of tegende fusie bent.Dat is iedersgoedrecht.
Maar doehet danniet op basisvan de argumentendie hier in staan,want het is zó
vooringenomen.
Als je dit leest,maakje mij niet wijs datje het kunt lezenzonderhet ideete
hebbendat hier eenonderbouwingontbreekt.
Want hebtu van de lokeendendie ik net noemdeeengedegenonderbouwinggelezen?Ik mis
hem.Hebt u de alternatievengelezen?Wel wat, maarik zie vooringenomenalternatieven.
Ikzie dat de IPC zo overduidelijk,het druipt er vanaf,zo de visie van Woudenbergen
volgt, dat ik het onbegrijpehjkvind als mensendit zo zoudenvolgen.
Scherpenzeel
Dan benje eenesnd.
En daarzitten er eenpaar.

GÍtUGoede 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
gemeenteen 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
gemeenteste onderhouden en als je dat wel zou willen doen kom je bijna niet toe aanje
hoofdtaak en dat is voor mij toch gastheerzijn 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 gemeentesonderling geregeld moeten kunnen worden.
Of de gemeentesen politiek zouden meer grens overschrijdend moeten denken.
Doordat mijn bedrijf in drie gemeentesen twee Provincies ligg heb ik inmiddels redelijk zicht
op de verschillen tussen de diverse gemeentes, Bameveld als grote en Renswoude en
Scherpenzeelals kleine gemeente.
Mijn ervaring is, dat een grotere gemeenteover 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 gemeentewaar betrokkenheid is, en iedereen weet wat er speelt in de
gemeentetotaal 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 gemeentevan 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 ondernemersbehoefte 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 aandachtte 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

,

Hst lijkt er op dat de IPC probeertde burgersvan Renswoude RSW moete maken"zndatze
uiteindelijk toe zullen geven.NEE dat laat wij onsin Renswoudeniet gebeuren.
CommissieBEM laat u hart sprekenen neemniet dezelfclevoor ingenomenhoudingaanals
de IPC enlaatalstublieft Renswoudezoalsdie is. Renswoudeheeft al drie keer latenzien dat
er geendraagvlakis .En datze bestuurlijk allesaankunnen
Dank u
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I{oonitting in het kadervan het HerindelingsadviesValleigebied
d.d. 16 maart 2009in Sporthal De Hokhorst
Bildraeevan de heerVerkerk. inwonervan Renswoude
Bestecommissieleden,
in
mijn naamis Leo Verkerk. Ik ben voorzitter van de plaatselijkeondernemersvereniging
Het is eenbloeiendeverenigingmet l24leden.
Renswoude.
We levenin eenfinancieelgezonddorp. Zoals u weetstaatRenswoudede afgelopenjaren
zelfs in de top 3 van de lijst van financieelgezondegemeenten.Ook de
maakthier deel van uit.
ondernemersvereniging
als
ondememers
is herindelinghelemaalniet nodig. Sterkerilog, we zijn hier tegen!
Voor ons
zijn kort en er is heelveel ruimte voor overleg.Juist voor
De lijnen met het gemeentebestuur
de ondernemersis Renswoudegroeiende,denkmaaraanhet industrieterreinDe HoogeHoek
en het nieuw in te richten Groot Overeem.En niet te vergetenhet nieuwewinkelcentrum,
wÍurvoor de grondreedsis aangekocht.Renswoudekan haarbroekzelf wel ophouden.En
waarhulp nodig is, zoekenwij samenwerking.
Een ondememinggaatpasfuserenals er geenanderemogelijkheidmeeris. Als zelf
ondernemenniet meergaat.Dan wordt er gezochtnaareengoedepartnerdie zoveelinbrengt,
dat beidepartijen er betervan worden,waardoorje eengoedeplaatsin de markt inneemt.In
het gevalvan de herindeling-Rsw wordt hier zekerniet aanvoldaan.Namelijk alle drie de
gemeentergWoudenberg,Scherpenzeel
en Renswoudehebbenvoldoendebestuurskrachtom
is ongewildbetrokken
zelf verderte gaan.Tochwillen tweepartijendit niet. Renswoude
zekerniet betervan.
partijen,
wordt
hier
maar
geraaktbij eenfusiewensvan twee andere
blijft Renswoudeeenklein bedrijftusseneenaantal
Vanuit eenondernemersvisie
concurrentiepositie.
een
dus
slechte
multinationals,met
Er zijn zelfs expertsdie zich over de herindelinghebbengebogenen die adviserendit niet te
mogelijkhedendie doorde IPC niet verderworden
doen.Diezelfdeexpertszienverschillende
past.
Er wordt sneloverheengepraat.
onderzocht.Omdatdit niet in hun straatje
Renswoudeis eensaamhorigdorp. Een dorp dat nu ook weer in opstandkomt. Een
die in opstandkomt. Het zijn helemaalgeenoproerkraaiers,maarwel
ondernemersvereniging
kraaien.We staanzelfs, dat is al eerdergenoernd,landelijk op nrunmer5 van de lijst van
MKB-wiendelijke gemeentenen provinciaalzelfs op nìrmmer2. Maar wij gaanzekerniet
akkoordmet eenherindelingsvoorstelwaarvoorhelemaalgeengoedegegronderedenenzijn.
Ik denk dat we ons al twee keerheel duidelijk hebbenlatenhorenen nu voor de derdekeer.
Het wordt tijd dat er eenseenkeer iemandgaatluisteren.
Danku wel.
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GeachteCommissieleden,
Om te komentot eenjuiste besluitvormingis het zinvol zo niet nodig zich op tijd en op de
juiste wrjzete laten informerenover het onderwerpwaaroveru eenbesluitmoet nemen.
En waar kan dat beter,daar,waaroveru mmt gaanbeslissen.U gaatbinnenkorteenbesluit
nemenover het adviesvan de IPC aangaande
de fusie RSW.
Het is goedte luisîerennaardiegenewrutrvooru werkl daf zijn ondermeerde inwonersvan
Renswoude,want mededank zij hun stemgedrag
zit u hier, maardat weetu zelf ook wel en is
niet flauw bedoeld.
U hebt u ongetwijfeld ingelezenover de fusie plannen,welke volgensmij voor de derdekeer
uit de kast zijn gehaald.
Een sterk STAALTJE,je zou er maarzo eenrnam bij kunnenbedenken
Tweekeer hebook ik rneen met succes,m€deingezetom trettij te keren.
Nu kunje vanuit de provincie gezien,denken,de aanhouderwint, maardat geldt ook voor
ons,want wij kunnenhet oude gez*gdeuit de kasthalen,daarwij al twee keersuccesvol
waren,drie keer is scheepsrecht.
Nou eenklein beetjehumorgeeft de burgersomsweer moed
Serieus,
Velen hebbenaan,zowel de IPC als de Statenleden,
op diversewijzen en plaatsenduidelijk
geenfusie aanwillen gaanmet
Íùangegeven
dat de inwonersen het voltallige gemeentebestuur
Scherpenzeel
en Woudenberg.
Daaroverbent u dusruimschootsgelnformeerd,
Ik hoopook dat u hier niet alleenbentomdatdit in d,eAHRI procedurezo is vastgelegd,
maardat u uw stemkeuzeJA OF NEE RSW pasna dezelaatsteen misschienwel de
belangrijksteinformatiewelke wij u hieraandragenen presenteren,
tot u hebt genomen.
Waaromik hier stais dat ik me ontzettendirriteer, omdater nog niemandis geweestdie me
kan overtuigenwaaromdezefusie tot standdient te komen.En mef namehet steedswijzen
naarde toekomstigewetgevingenwerkzaanrheden
welke niet adequaatdoor Renswoudezou
kunnenwordenuitgevoerd.
ONZIN.
Op de directevraagaan& beideinleidersop de voorlichtingsavondin restaurantdo Hof of
men eenvoorbeeldhiervankon noemen,\ilarenze hiertoeniet in staat.
Hetantwoord luidde dat wetenwe ook niet. Op z'n zachtstgezegdvond ik dit nogalgènant.
En mdn waag is danook wat kunnenwe in Renswoudedan niet!!
Ik denk eenantw'oordte hebben,middelseenvoorbeelduit tretverled€n,op die evenfir€le
toekomstigewet- en regelgevingwelke op onsaf zoukomenen indien dit van enigeomvang
ofbovenlokaalmazijn.
Wanneerdit zich aandientwordt de oplossingvoor de uiwoering hiervan,al meegegeven
vanuitDenHaag
Het voorbeeld,de VeiligheidsRegioUtrecht.In Den Hngmeende menin te moetengrjpen
vanwegede vermoedelage kwaliteit van de plaatselijkebrandweerkorpsen.
Geenenkele
gemeentebleek in staatom aanalle voorwaardenen eisente voldoen.Dus alle
brandweerwijwilligersin dienstvan de regio of dit de oplossingis moet nog blijken.
Hier moestde provinciehun bestuurskracht
îonen.Maar het is werkelijk te triest voor
woordendat ik als voormaligcommandantvan de wijwillige brandweerRenswoudemeerals
tien jaar eindeloosheb vergaderdover verbeteringvan de kwaliteit van de (regionale)
brandweer,hetgeenoverigensin Renswoudeniet spelde r,tantwij haddenonzezakenals
kleinstegemeenteuitstekendop orde.
U ziet, eenverwachtprobleembij de uitvoeringvan nieuwewetgeving werd vergezeldmet
de oplossing.De provincie moesthet uitvoerenen niet de individuele gemeentegrootof klein.
Dus totaal geenredentot fuseren.Samenwerken
OK, maarRSW NEE.
Ik wensu veel wijsheid en kracht toe bij uw individuelevoorbereidinghoe te sùemmen!
Henk Moesbergen

t,

Inspraakreactie
t.b.v. hoorzitting 16 maart2009
Geachtevoorzitter, commissieleden,
Graag wil ik u wijzen op het volgende.
De huidige Arhi procedurezal strandenomdat de gevolgde procedureniet voldoet aan de
gesteldebeleidseisenvan de regering en Tweede Kamer.
In het Beleidskadergemeentelijkeherindeling van de regering (KamerstukkenII,20A2/03,28
750, nr. 1) is een toetsingkaderneergelegd.In het coalitieakkoord van de regering is
afgesprokendat herindeling van gemeentenplaatsvindt als daarvoorvoldoendelokaal
draagvlakbestaat.
Ik citeer: "Bestuurskrachten draagvlak vormen samende belangrijkstecriteria die het
kabinet hanteertvoor gemeentelijkeherindelingen.Bij draagvlak wordt in de
eersteplaats uitgegaanvan het bestuurlijk draagvlak." Einde citaat.
Welnu, de besturenvan de gemeentenRenswoudeen Veenendaalhebbenaangegevengeen
heil te zien in het voorliggendeherindelingsontwerp.Overigensmerk ik op dat
maatschappelijkdraagvlak voor de regering weliswaar op de 2" plaatskomt, de Tweede
Kamer zal daarwaarschijnlijk wel veel waardeaan hechten.Wij zullen niet nalatende
uitkomsten van de 2 gehoudenvolksraadplegingenonder de aandachtte brengen.
Daamaastwordt getoetst aanbestuurskrachten duurzaarnheíd.Ik kan u meedelendat er geen
enkel teken is dat de RSW gemeentevoordelen kan en zal leveren qua bestuurskracht.Ook de
duurzaamheidwordt door ons en door externedeskundigenin twijfel getrokken: RSW zal
slechtseen tussenstapzijn in de opmaat naar fusie met bijvoorbeeld Leusden.
Dan het punt van interne samenhang,regionale samenhangen evenwicht.T,elfstot in de
Tweede Kamer weet men dat Renswoudenarenvoor veel dagelijkse zakenmeer gericht zijn
op Veenendaalen Ede dan op Woudenbergen Scherpenzeel.Ook bestuurlijk vindt
Renswoudeaansluiting aan de anderezijde, te weten bij WERV. Het is dan ook maar de
vraag of de RSW veel interne samenhangzal hebben.
Geachtecommissieleden:ik hoop, nee ik ben ervan overtuigd, dat dezeherindeling zal
stranden.Deze herindelingspogingvan uw bestuurdersis naar mijn idee kansloos aangezien
zij evident in strijd is met de beleidsregels.Ik wil de Statenledenvia u oproepenom tegenhet
huidige voorstel te stemmen.Overigens,doen zij datniet, dan zalde herindelingsprocedure
wel in een later stadium stranden.Dit omdat, zoals ik heb aangegeven,de gevolgdeprocedure
niet de toets van de beleidsregelsvan het kabinet kan doorstaan,laat staandat 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 meedelenop het gebied van RSW.
Ik woon samen met mijn vouw en twee dochters op een boerderij, even buiten Renswoude.
Het bedrijf run ik samenmet 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 eenssprakekunnen zijn van een gedwongenverhuizing, om
het bedrijf elders weer op te richten. Dttzalalleen gebeurenwanneer 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 gemeentezou 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 aangaatmet Veenendaal. Dit zijn de grondbezitters van
Renswoude,juist die zouden bang moeten worden als de gemeentegaat samenwerkenmet
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 aanvragenvan de Ahriprocedwe van Woudenberg en Scherpenzeel,hetgeen Renswoude niet wil, geeft de totale
desinteressein de gemeentneal aan.
Het enige watdeze gemeentennenzijnde eurobiljetten die als mussennailî ze toe komen
vliegen.
Het is ze alleente doen om het Woningbedrijf van Renswoude.Zegevenook aan datze
zonder Renswoude geen fusie willen.
Daarnaastheeft de IPC de prestatie geleverd dat de Renswoudenarenhun vertrouwen in de
democratiezo goed als kwijt zijn. De IPC die niet snaptwat'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 mensendie een fusie op hun c.v. willen hebben.Als ze
nu eens echt naar Renswoude zouden kijken, dan zullen ze een gemeentezien die bestuurlijk
een goede prestatie levertofinancieel sterk staat en korte lijnen van burgers naÍr het ambtelijk
apparaatheeft.
Mensen die advies moeten geven en beslisseî: zetnet als de boerenin Renswoudede
zakelijke en emotioneleaspectenopzij en oordeel met een schonelei over deze frrsie. U zult
ziendater voorlopig geen fusie nodig is. En alstublieft, schud het plan vrul orize rug-

Ik heb
van Woudenbergen Scherpenzeel.
Ik wil ook nog eveningaanop de inspraakavonden
eenstuk in de krant gelezen:op die avondenzou gezegdzijn dat boerenen organisaties,zoals
het LTO, vóór eenfusievanRSW zoudenzijn.Dit stondtenminstein delrant. V/ij hebben
navftirìggedaanbij dezesprekers.Zij zeggendatnj dit niet zo geformuleerdhebbenen niet
organisaties.
op de stoelwillen gaanzittenvan belangenbehartigende
zoudener toch ook veel voordelen
Voor eenfusie zoalsRSW, met eenplattelandsgemeente,
is, dat zr1geen
zijn voor het buitengebied.Het mooie van de belangenbehartigingsorganisaties
geen
in ieder
marir
zij
nadelen
dat
Hieruit
blijL1
over
de
fusie.
standpunthebbeningenomen
je
gevalook helemaalgeenvoordelenzien. En aaneenfusie begin pasals er voor alle partijen
grotevoordelenzijn.
De conclusieis dusdat er voor het plattelandal helemaalgeenfusie 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
Goedenavondvoorzitter, commissieledenen medebewoners,
ondanks het nieuws in de regionale media waarin de indruk wordt gewekt dat alles al is
besloten, blijven wij betrokken bij onze gemeenteen zijn we wederom vanavond in grote
aantallen naar dezebijeenkomst gekomen. Zoals we ook naar het eerste referendum zijn
gekomen. Zoals wij ook massaalzijn 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 steedsde 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 Scherpenzeelen Woudenberg gecreèerdprobleem
eenzijdig wordt bekekenen waarin een eenzijdige oplossing wordt gekozen,namelijk het
srimengrumvan drie gemeenten.
Waarom is er bijvoorbeeld niet meer aandacht geschonken aan een srimenvoegenvan
Scherpenzeelmet Barneveld en Woudenberg met Leusden? Waarom is er niet meer aandacht
geschonken aan het samenwerkingsverbandvan Renswoude met de gemeenteVeenendaal?
Het is bijzonder storend om door een democratisch gekozen orgaan telkens weer niet serieus
genomente 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.
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stopzettenvandezeherindelingsprocedure
vanuw eigenintegriteit?
dat nietvelemalenminderbelangrijkdanverlies
lkweetdatverkiezingsprogramma,sbo|staanvanmooiebeloften.Maarbe|oftemaaktschuld.
benik zo brutaalom dezeschuldbij u te innen'
Vanavond
lkvraagudanookomstopzettingvandezeherinde|ingsproceduretotdatdetwijfe|sdieerzijn
uw kiezers,verplicht'
Datbent u mij en mijn dorpsgenoten,
kunnenwordenweggenomen.

Iloorzitting in het kader van het HerindelingsadviesValleigebied
d.d. 16 maart 2{D9 in Sporthal De Hokhorst
Bijdragevan de heerJ. van Voorthuizen.inwonervan Renswoude
luistert en Woudenbergis afivezig.
Veenendaalspreekthier vanavond,Scherpenzeel
Woudenberg.
Renswoude,Scherpenzeel,
vanavondom deze400 man ervante overtuigendat dit
waar is Scherpenzeel
Scherpenzeel:
toch de besteoplossingis?
Woudenberg:ik heb niemanduit Woudenberggezienhier. Ik kan me vergissen- één
persoon?Dat is wel wat weinig. En danvraagtu nog: waarom?Het antwoordis al gegeven.
Als iemandniet naarons luistert, niet naaronskomt horen,dan is er geensprakevan een
draagvlak.
Daar moetenwe het maarbij laten.
Ik wil daarnog éénding aantoevoegen.
is
dríéris draagvlak.Maar het collegevan Scherpenzeel
Er wordt gezegd:Scherpenzeel,
gezegd
toch
nog
ik
wil
dit
maar
gevallenover de herindeling.Dat is vanavondnog niet
dat is 50Yotégen
en 100%van Renswoude:
gezegdhebben.
Want de helft van Scherpenzeel
fusie.
de

4e- 2o
Rensrwou&

16 rnaart z(X|!l.

Leden der provincialen Staten
Adviseurs bestuurlijke Organisatie
En U alle hier aanwezig.
Wim & Jong-(ordinvronervanRenswue)
In 1961 ben ik uit de Krimpenerwaard naar RenswoudegehaaH 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 frrsùeen 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-rjndaarvoor 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 meesfiesftemmen 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.
Veenendaalheeft yroeger al een mooi gedeelte van Renswoudenwaar wij zeer
aangehechtwaren, olergenomen. Laten wij daarom de sarnenwerkingnog
verder uit gaan breiden want wat wij al met Veenendaalhebben verloopt
vlekkeloos. Het is nahrurlijk rvel sftedelijkmaar het Rensrror& platGland is toctl
al aan het veranderenen 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 Renswoudeen brengt ook weer werkgelegenheidnret zir*r mee.
Scherpenzeel,als Geldersgemeenb kan beter naar Barneveldblljft 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.
Woudenberglaat die maar hun verhaal halen bUde gerneenteHewelrug 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 Heuvelrugheeft dan 6fiX)O inwoners Barneveld62000 Veenendaal65000
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 DENFIAAGlfaar stuurt alles in miin rícltittg dh ik dc UWEil
gngevcn hccfr en alles i:sopgelost en de gemeenteskunnen verder rnet hun
eigen werk wat veel meer belangrijker is voor ons
Het is jammer dat U eerst in Woudenhry en Scfierpenzeelbent n ezen
luiseren in plaats van Rensroude dan had U alvast de andere gemeentesop een
anderebeen kunnen zetten.
Het bespaartook nog eens een gemeentehuiswant wij kunnen albn ingepast
worden bij de eerder genoemdegemeentes. Dezehebbenalhn al goede
bestuurlijkevoorzieningen.
Is dat niet economisch!Gedeputeerdeen leden ProvincialeStaten
Zo zitten wij dan jaren goed en hoeft er nooit meer gefrrseerdte mrden.
Dit bespaart ons en de gehele Nederlandsegenreenscfiapenorm veel geHRenswoudeis 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 Bedankv(xr
u gehoor.Wimde Jong/van Reedeveg AV3927 BT/Rensmude103l8-571645
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WíJ. el
Hoorzitting 6-A3-2009 in Renswoudem.b.t. HerindelingsadviesValleigebied
doorP.H.Lambertste Renswoude
Tekstingebracht
1 . Het IPC volgt de mhi-procedure slechts naar de vorm. Mijn Zienswíjze is niet bii het
ontwerp-advíes gevoegd. Inhoudwordt genegeerd.Zespagina's sannengevatin 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-adviseuren het openenvcmeenwebsite (blz. 28 ontwerp-advies)ziin
geenszinshetzelfde als het verrichten van een uiterste bestuurlijke inspanning om draagvlak
te vindenJ.

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 dezefusie nìet als duurzaamen toekomstbestendig!Dezeconstatering
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 ksbeoord eI i ngscr it eri a.

met 25.000
4. Er is sprake vanwillekeuc danwel vooringernmenheid.Een RSW-gemeente
inwoners zou robuust en duurzaam zíjn, terwijl het provincíebestuur van Utrecht elders een
fiisîegemeente met 60.000 imponers nodig acht. Hier wreeld zich het ontbreleenvan een
actief gemeentelíjk herínrichtingsbeleíd ín zowel Gelderland als Utrecht.

5 . De vlag deld niet de lading- Het voorstel mankeert een onderboawíng met een totaalvisie
voar het gehele Valleigebied, ter weerszijdenvan deprovinciegrens, waaronder de positie
van het agrarisch gebied ten opzichte va& in samenhangmet de omliggende verstedelijking.
Het heefi enhel betrekking op j gemeentenzonder dat de sarnenhangmet het totale
Valleigebiedin beeld lamt.Yan een interprovinciale commissiedie weest dat toepassingvan
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 Vehmegeenprobleem en komt daarmee de interne samenhang van het
gehele Yalleigebíedniet in de htel. Als Renswoudeechter samenwerking zoekt met
I/eenendaal(slechts 5 lsn.) leidt dit tot een laip in het Yalleigebied @12.18,42 ontwerpadvies) en zou de aanpakvan de beleidsopgavendaaronder liiden (blz.29
herindelingsontwerp).

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

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 bestuurlijkjuridische 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)
beleidsopgavenopg€somd (blz. 45,46), maar achterwege blijft de vermelding om welke
concretebijdragen het gaat. Welkevan dezebeleidsopgavenwèldoor een nietwe RSWgemeentehunnenworden opgepala maar níet door de 3 gemeentenafzonderliik 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 beoogdefusiepartners, aangekaartmaar is juist jarenlang door de provincie Utrecht
gebagatelliseerd. Vormtprovinciale traagheid bij de aanpakvan de drukke N224 dwars
door de bebouwde kom nu ineens een eJccausvoorfitsie tussengemeenten?Een ander
voorbeeld. Het Programma Grebbelinie wordt door meer dan l0 gemeentenvan Rhenen tot
Spakenburgtot ieders volle tewedenheid urtgevoerd. Wat is de reden dat vanwege de goed
verlopende uitvoeríngvan de regíonale gebiedsopgaveDe Grebbelinie 3 van de tneer dan
10 samenwerkendegemeentenmoetenfneren? De Beneluxlanden werken samen, ook in
Europeesverband, maar daarom is toch geen fusie nodig? Kunnen we de Belgen niet
aandoen!
9. Decentralisatie van rijta (en provincìale?) talcennaar lolcaal nÌveau knn de enige reden zìin
voor versterking van de bestuursbacht door míddel van gemeentelijke herindeling. Echter
in het arhí-overleg hebbenBarneveld, UtrechtseHeavelrug en Yeenendaal,elk meer dan
50.000 iftwonerg op basis van eigen ervaríng al duidelijh uitgesprolccndat een RSWgemeentemet ca. 25.000 im,yonersniet duurzaam bestuurslvachtig zal zijn. Is de provincie
een beterweter.een betweter?
fi. Het IPC hee/t de in het arhi-overleg aangedragenalternatíeve oplossingen níet
gelijkwaardig met de door 2 gemeentenvoorgesîeldeRSW-variant willen onderzoeken.
Kennelijk stond de uîtlnmst al vast! Geenzorgvuldig openbaar bestuur.
ll. Met het huidige Collegeprogrammavan de provincie Unecht zou nooit de arhi-procedure
zijn gesturt!De kwaliteitsmeting van 2005 geeft daarvoorgeen
voor eenRSW-gemeente
aanleiding. Urgentie en noodzaak ztjn afwezig.
12. Stop dezeprocedure, het punt van no-return is niet bereila. Beter ten halve gekeerd dan ten
hele gefaald. Verricht in samenwerking met aIIe gemeentenínclusief Barneveld en
Yeenendaalalsnog een integrale studie naar maatscltappelijke en ruimtelíjke samenhangen
op langere terrntjn in het hele Valleígebiedinrelatíe tot WERV.OntwikkBlop basisdaarvan
beleidsopgovenen enkele alternatieve oplossingen voor de bestuurlijke organisatíe op
Iokaal niveau. Zo wordt voorkomen dat de StaatssecretarisBZK opnieuw een "Commissíe
van Wljzen"moet instellen zoals beginfebruari jl. voor de Gooi- en Yechtstreek Die
commissiegaat daar alles nog eens dunneties overdoen!
I i. Wilt u mijn op schrift gestelde inspreektekstintegraal opnemen in het verslag van deze
hoorzìtting en niet ín drie woorden samenvatîen?

(Gesprokentekst staatcursief.)

ÌIrl,tuivfl'7'u

Geachteledenvan de Provinciale Staten,
Toen ons gezin in1975 in Renswoudekwam wonen zeidenwlj 5 iaar
en dan gaaî we verder.
Anno 2009 wonen wij er nog steedsen als wij gezondblijven gaanwij
ook niet meerweg.
Het bevalt ons hier uitstekenden dat willen ook wij zo houden.
Hoezo?
Een kleine gemeente waar hulp aan en van derdenvoorop staat.
Korte communicatieldnen zowel naarB& W als naar de ledenvan de
ruad. De gemeentelokettenzijnook na 12 uur na afspaak
toegankelijk
Een financieelgezondegemeentemet lage gemeentelijkelasten
( zelfs eeneigengezondwoningbedrrjf)
De sportaccommodaties
zijn top.
Dan komen de eerstedonkerewolken in 1997:
Er werd over eenRSW fusie gesproken.
Renswoudewas tegen en toog met bussennaar Woudenberg.
De fusie ging NIET door .
Anna 2008 12009komt het voorsteltot eenfusie weer op tafel .
De I.P.C. treedtop als eersteaanspreekpunt.
Eerst met mevr.Dekker als voorzitster, later neemt mevr. Haak haar
taak over omdater eenwisselingvan coalitieheeft plaatsgevonden
In het verslagvan de I.P.C. staat:"Beslotenis dat de raadsbesluiten
en
motiesvan de gemeenteszorgvuldig erbrj wordenbetrokken"??
Hiertoe werdener bijeenkomstenbelegd.
De bijeenkomstin Renswoudeovertrof alle verwachtingen in
tegenstellingtot de belangstellingvan de buurtgemeenten.

Tijdens de avondin Renswoudewerden, naarmrjn beleving,de
vragen vrijwel alle afgedaanmet eenzijdige antwoorden
Daarombeslootik om op 10 nov. eenschrijvente richten aan de
I.P.C.
Naar mrjn weten zou een samenvoegingalleenworden doorgevoerd
als de betreffendegemeentesovereenstemminghaddenbereikf.
(belei dskadergemeentelij ke herindeI íng 2002, conceptvernieuwd
beleidskadergemeentelij
ke herindeling2008)
De Weerstand:
Financieel
Renswoudepast uitstekendop de financien.
Scherpenzeelontwetpengemeentehuis, de Heihorst weg 2 mio euro
De geparkeerdegeldenin IJSlanddoor Scherpenzeel
en Woudenberg.
Recentelijk : gemeenteScherpenzeeldupeertbouwbedrijf.
Ik kan dit geenzorgvuldig financieelbeleid.noemen
Belangrijk zijn ook de menselijkefactoren:
De dwingendebesluitvorming omtrent de voorgesteldesamenvoeging.
Zelfs in Scherpenzeelwas daarvooreen collegebreuknodig.
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 voorgesteldesamenvoeging:
Waarvoornodig?
In wiens belang?Provincie?Scherpenzeel
? Woudenberg?
Wie is er uit op eengedwongenbruidsschat?
Gesprokenis over successensamenvoegingen
: De Bilt en
Maartensdijk.
Wat zijn uw bevindingenvan de UtrechtseHeuvelrug, de
samenvoegingGroenlo-Lichtenvoorde,Overbetuwe, Berkellandof
Hof van Twente.? Allen negatief
Waaromvindt de commissiede variant Ten Boer niet goed?
(Er zouniet voldoendeervaringmee zijn opgedaanvolgensMevr.
Haak , dit is in de notulenweggelaten)
Geldt dit ook niet voor de recentelijkesamenvoegingen
2

Ik heb voorgestelddat de commissiena hoor en wederhoorhet wijze
besluitzou nemenom de voorgenomensamenvoegingvoorlopig uit te
stellen om twee redenen:
Eerst alle mogelijkheden objectiefen zondervooringenomenheidte
herzien
Op dezevoor alle burgerskostenverhogendeoperatie zit niemandte
wachtenzeker nu niet.
Op 19-I 1-2008kreeg ik antwoorddat al mijn vragenzoudenworden
beantwoordin het uit te brengenherindelingsadvies.
Dat ontving ik !!
Rapport 47 blz.
Bijlagen332blz

Ik blijf dan toch met een aantalvragen zitten.
De fusie . Wat is de noodzaak?
( wellicht m.b.t. het hernieuwdebeleidskadergemeentelijk
herindeling) In het rapport wordt gememoreerddatdit geen invloed
zou hebbenop de voorgenomen(gedwongen)fusieWaaromniet?
Het rapport gaatuit van draagvlak
( Amsterdam is groter dan Utrecht, zij zoudenals voorbeeldUtrecht
ook kunnen dwingen met de gedachtedraagvlak)

Toekomstigetaken die zelfstandigRenswoudeniet zou kunnen
uitvoeren. Welke?Immers de decentralisatievoorstellen
zij nog niet
eensbekend.
In het rapport staatdat dat binnen afzienbaretijd werkelijkheid KAN
worden.

3

Eveneensstaatin het rapport dat gemeentengeenvetorechthebben.
Waar staat dat?
Waar staateveneensbeschrevendat gemeentesgeenvrije keuze
mogenmakenals de beoogdesamenvoegingvoor hen niet wenselijk
is. Of liever gezegdwaarstaatbeschrevendat gemeentesonvrijwillig
kunnen worden gedwongen.
In het rapport staatdat Rensw,oudevoor Veenendaalkiest met als
argument.: DUS ze hebbenbestuurskrachtte kort.
Neen ,door wel in te gaan op de wens van Scherpenzeelen
Woudenbergwerden wij door de IPC gedwongenîaar alternatieven
om te zien,wantwe willen niet samenmet Scherpenzeelen
Woudenberg.
De I.P.C heeft de gelegenheidgehadinhoudehjkop de vraagstelling
van het referendumte reageren. Deed dit af als een inteme
gelegenheid.
Prima maar dan ook geenkommentaarachteraf.
t,,a.v de voorlichtingsavondenik citeer:De relatief lage opkomstin
$Utturpenzeelen Woudenbergkan OOK betekenendat er wel
df$sgvlak is onder de bevolking
'Wel
frappant dat bij lagq opkomstenzowel landelijk ,provinciaal als
Europeesde politiek extra moeite zal gaandoen om de burgersmeer
te activeren.
( De opmerking in het rapport is wel erg doorzichtig , het woord
fqnnefviiis van de commissiezou hier goed op zijn plaatszrjn.)

I
."i

Geachteleden van de Provinciale staten

M.I. Is het rapport naar het gewensteresultaatgeschreven.
Renswoudeis niet gebaatmet een gedwongenhuwelijk
Wij willen onze ambtenarenleuden,zij zijn op hun terrein al professioneel.
( bij het ontberenvan kennis of kunde kan dat worden ingekocht.)
Wij willen geen duur gemeentehuisin Scherpenzeelmet ook Renswoudsgeld.
De gedwongensamenvoeginglevert eerdermeer personeelop dan minder.
Wij willen geen extra hogerelasten door de verlaging uit het gemeentefonds.
( Geendrie afualcontainerszoalsin Scherpenzeel.Een voor oud papier!!)
Dat de kosten zullen worden verlaagddoor minder bestuur
,minder raadsleden,collegeledenen huisvesting verwijs ik naar het land der
fabelen.
(Laat u zich eensvoorlichten door de eerdergenoemdesamenvoegingen.
Bovendien rept het rapport nergensover de kosten van wachtgeldregelingenen
afuloeingsregelingen.
Tenslotte
Ik heb alle laatstebijeenkomstenmeegemaakt.
Geziende opkomst in Woudenbergen Scherpenzeelleeft de beoogde
samenvoegingvoornamelijk bij de ouderepolitiek geinteresseerden
, gelet op de

uítlatingvan egnBgdepufeelde
w;amrn er gfen jqqgef.n iprde vaalwqllfi

Gepngndwongensarnenvoeging.
MtJn rtWirry wordt nog versterkfdoordatScherpenreeÌook niet meerin ren
ge4\ypngffIfuqlegeloofi,itn{nprsis 9r egnherbenogrgigqqprpagdure
gestertyoor
de huidigeburgemeester.

Ik $nr-;|t
dalu +nijheqftwill$ aanhoren
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Geachtprovincie
bestuur,

Renswoude,
16 maart2009

Fijn dat u evende tijd neemtom te luisterennaarde inwonersvan uw... en onze
fraaieprovincie.
Tot nu toe heb ik.... hebbenwij echter de indruk dat onze argumentenaan
dovemansoren
zijn gericht.En zo moeilijkis onzeboodschap
tochniet...Uheeftdie
onderweghiernaartoe
vastgezien.Daaris geenwoordSpaansbij..toch?
Al vanaf de eersteoprispingenvan de gemeentenScherpenzeel
en Woudenberg
omtrenteen mogelijkeherindeling,
nota bene opgeboerdaan tafel van het VIPoverleg,heeftde gemeenteRenswoude
duidelijkaangegeven
hoe zij haarrol in de
Valleiwil vertolken.
Tijdens dat V|P-overlegwerd met het afhakenvan de gemeenteBarneveldal
aangetoonddat er voor elkevormvan samenwerking
een grotesterkebroernodigis.
Toen die bedankte voor de eer waren de achterblijversvan mening dat er
onvoldoende
draagvlakbestondom de beoogdesamenwerking
vormte geven,en
werdhet VIP op 1 januari2008begraven.
Waarommoetenwij dan ampereen jaar na de uitvaartu komenvertellendat een
geforceerdeherindelingniet de manieris om die beoogdesamenwerking
vlot te
trekken.
Wat is er in die kortetijd na het VIP overlegveranderddat de vormingvan een RSW
gemeentezou kunnenstaven?
Waarommoeter een commissie
wordenaangesteld
alsvoorafal duidelijkbl[kt dat er
geendraagvlak
is?
gemeentewaarborgen?
Hoe kan eenfusiede identiteit
van drieverschillende
ls een
fusienietletterlijk'hetsamensmelten
geheel"...?
tot één
Hoe kan het dat door decentralisatie
wij straks verder moetenfietsen naar het
gemeentehuis,
terwijldecentralisatie,
ofwel niet centaal,juist is ingezetdoor de
overheidom de afstandmetde burgerte verkleinen?
Waaromgaatde IPCeenvoudigvoorbijaan de uitslagenvan de gehoudenreferenda
in Renswoude,wetendedat het gemeentebestuur
optreedtals vertegenwoordigers
van het volk?
Wie gaater voorde datumvan samengaan
de visievoorRSWontwikkelen?
Volgens
het rijken het IPCmoetdíevisiewordenontwikkeld
op burgerparticipatie,
omdatvan
de burgerwordtverlangddat zij een actievebijdragelevertaan het openbaarbestuur
en de te maken keuzes en de uitvoeringdaarvan.Op basis van het aantal
ingediendezienswijzenhoef ik u niet te vertellenwie er als eerstein aanmerking
komtom die visiete ontwikkelen..!
Wat als blijktdat de door de IPC voorgestelde
kwaliteitsmeting
na vijf jaar aantoont
dat RSWnietwerkt..?

Kortom,voldoendevragendíe niet wordenbeantwoordin het rapportvan de IPC
maardie wel vanbelangzijnvooreenduuzameverbintenis;
nogevenlosvan
. Nog uit te vechtengrenscorrecties
metde buurgemeenten,
. Afgrijselijke
voorstellenvoornaamgeving
van de nieuwegemeente,
o Verslechtering
van de financièlepositie,
. Durefulltimewethoudersdie meertaken,maarmindermiddelenkrijgen,
o Mooiepraatjestijdensnieuweraadsverkiezingen
voor RSW,
r Enzovoort....
Onder het mom van.duuzame versterkingvan de bestuurskracht
van gemeentenin
het Valleigebied"
wordenin het rapportvan de IPCvoornamelijk
toekomstige,
nog te
verwachtenen aan zekerheidgrenzendemogelijketaken omschrevendie het
gezamenlijkals RSW-gemeente
noodzakelijkzoudenmakenom de decentralisatie
éhethoofdte kunnenbieden.
Welke taken dat zijn wordt nauwelijksduidelijk,maarje kunt de stormmaar beter
is toch, dat wat een
voor zijn lijkt het devies.De gedachteachter decentralisatie
lagere overheidook kan regelenmoet worden geregeldop een zo laag mogelijk
niveauom de lijnenmetde burgerzo kortmogelijkte houden?
De gemeenteRenswoudewerkt al sinds haar bestaanvanuitdiezelfdegedachte.
Commissied'Hondtnoemteen dergelijkegemeente"eenfrontofficevan de overheid"
wij noemendat hier "nietzeurenmaarsamenaanpakken...!"
Al eerder heb ik in het bijzijnvan de IPC mijn waarderinguitgesprokenover de
daadkrachtigehandelswijzevan onze volksvertegenwoordigers.
Omdat u er die
avond in restaurantDe Hof niet meer bij kon wil ik graageen voorbeeldgevenvan
verlangd.
die duurzamebestuurskracht
die de overheidvan haarnieuwegemeenten
De locatie Beel<weide,
u wel bekend, bood in eerste instantieplaats aan 150
intensieve
veehouderij.
woningendie echterin conflictkwamenmet de omliggende
De reconstructiecommissie
GelderseVallei/Utrecht
Oosten het waterschapValleien
vande locatie.
Eemsteldenookeisenaan de ontwikkeling
met GroenlandBeheerwerdgekozenvoor integrerenin plaatsvan
ln samenwerking
procederen.De natuur,het wateren de recreatiekregenmeerruimtedan ooit.
die zij konden inzetten voor het
Onze boeren kregen ontwikkelingsrechten
aanpassen,verplaatsenof beèindigenvan hun bedrijf;en kondener 300 in plaats
van de beoogde150woningenwordengebouwd.
Daarbijliep de gemeentegéén financieelrisico maarvoerdezij wél de regie. Een
plandat leiddetot enthousiasme
bij;
o de inwoners
o de boeren
o het gemeentebestuur
.
o
o
o

de provincie(misschien
welbiju..?)
het waterschap
het Utrechtslandschap
en bij de reconstructiecommissie

Een plandat als voorbeeld
kandienenvooranderegemeenten
in Nederland.
Een plan dat helaasaan de aandachtvan de IPC is ontsnaptanderswarenzij zeker
tot een andereconclusiegekomen,namelijk;"Renswoudeis al een duurzameen
bestuu rskrachtig
e gemee nte.!."
Dat verklaartwellichtde fusiedriftvan onze buren,die wij desgewenstbest willen
helpen,...maar
alleenop basisvanzelfstandigheid..!
Want een anderegemeentedan Renswou...?Kom nou.,t
lk danku vooruw aandachten wensu veelwijsheid
bij uw besluitvorming.
ErikGoossens
Kastanjelaan
48
3927AP Renswoude
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ontwerpherindelingsadvies
d.d.4 februari2009
IPCValleigebeid
artikelGroenland
BeheerBV in een Nieuwsbrief
vanVanHoogevest
Bouw
lokalekranten
Wkepedia
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As{:fi q e irl r
D e p l a n n i n g r s , d a t i n m c i z a a 7 a l l e v e r g u n n ì n g e nw o r d e n a f g e g e v e n .
w a a r n a ì n i u n i d c b o u w v a n d p e e r s l e 5 5 v a n c i ei n t o t a a l j ó a w o n i n g e n e n
r e c o n s t r u c l i e v 3 n ì 5 0 h e c t a r e b u i t e n g e b i e dv a n R e n s r . . , o u dfe€ i t e l i i k g a a t

Eafrgnaat de reclrter al te wen<jcn en krceg dc handen op :lkaar voor een
ìnîegrale ontwik&ellngsvisie. Daryien voerde veeìvuldig overleg om ieders
doelstellingen te vernemen. Vervolgens zetle hii de PikelParlties uit: eén

beginnen. Hoe anders saren de kaarler €en aariàar geieden geschudl
D e g c m e e n l e f f o e s i w o n i n g € r b o u w e n o m h e l d o r p l e v e n s v a l b a a rt e

. et: beiangp l a n w a a r i n a i l c d o e l s t e l l i n g e nk u n r e n u , o r d e n g e r e a l i s e e r d E
rijke eye-opener daarbll wa: h€t in:iclrt dal h€t stedeliike gebied nìet kan

houdcn. Dc cnigc locatìe die birrnen het beleid van rrjk er provincre
daarvoor in aanmerking liy;am, rva: de ncordoosleliike puni lan de kom:
d e l o c a l i e B e e k w e i d e .E r z o u r u i m t e z i l n v a a r m a x i m a a l r 5 0 w o n r n g e r

f u n c t i o n e r e nz o n i e r e e n g o e d i a n d c l i j k g e b r e d . E n a n d e r s o m . l f t e w e r k t
a a n v e f b r t e r ì n g v a n r u i m t e l i i k e , e c o n o n i s c h e e n e c a i o g i s c h ek w a l ì t e i ì ,

M a a r d a a r m e e k w a m d e g e m e e r t r el n a a n v a r ì n gm r t d c i n t e n 5 i e v cv c c h o u '
d e r i ; i n h e t b u r t e n g e b i e dd i e r o c h a l b e p e r k t w a : ì n h a a r b c d r i j f s e c o n o m i s c h e m o g e l ì ; k h e d e n .E n d a n r v a s e r d e r e r o n s t r u c î r e c o f f m i s s i ec c i d e r s e
V a l l e i / U t r e c h t - O o s tm e l v e r g É a n d ep l a Ì r r e n v o o r h e r i n r i c h l i n g v a n l r e t

móel ó/er dc grtnr van stad an lànd heen kiiken.
$sliir ii;:peileljr
Het plzr var Croenland Beheerlijkl een voor de hanrl lrggend schuif'
spelletìe, maar kent een verras:ende uitkrm:I. AgrariÈr: die hun becirii{

nog een srhepje i:ovenopmel een plan oú hel bekcnly:leem op te waar
d e r e n a l s e c o l o g i s c h ev e r b ì n d i n g s z o n e .

ranpaesef;, vlrplrrtsen of beéindigen en daartoe in de gelegenheid
. n luisl de
v r ú r d e n g e s t É l dd o t r v e r h a n d e l r n gv a n o n l v r i k k e l i f r g : r e < h t e r F
v e r n i e u w i n gv a r d < a g r a r i s c h es e c t o r m a a k t n t e u s e o n t w r k k e l i n g e nm o g e Ì i y l . l r t a t u u r .w a î e r e r r e c r e a f i ek r i j g e n b c v e n d i e n m e e r / u i m î e d ? n o o i t r ,

l ' i i i l P r c . e d a ref r l m 3 a i i r l e g . e r ! 1 1
7ie hier de Gordiaanse knoof, die veel klcine kernen in landelijk
l , l e d e r l a n do p s l o t z e i : e r m o e t e n w c n i n g e n k o m c n , d c b o e r e n m o c - t e n

. ri
H e i p l a n l e i d d e t o t e n t h o u s i a s m e . B i j d e i n w o n e r s v a n R e r s w c , u c ì eB
het gemeentebestuur gij de provincie en lìet waterschap. Bìj de agrarièrs.
8 i l d e s t r c h t t n g h € t U t r e c h t s L a n d s c h a p .t n b ì 1d e r e c o n s l r u c t i e ( o m m i s s i e . Z o n ó e r p u b l i e L ef i n e n c i e r i n gu a s e r z i c h t o p e e n c o n s t r o c t i e v co p i o s -

b l i j v e n i n v e s l e r e ne r w e w i l l e n m e t z n a l l e n m e e r r u r m l c v ó ó r n a l u u r e r
r e c r e a i i e .l e d e r e e nz e t z ' n h a k k e n i r h e t z a n d . D c b e l a n g e nr v o r d e ns c h e r p

sing. In april:oo5 ondertekenden de belangri;ksle p?rtiien een convena{ì!
waarin zij hetrber afgesprqken op deze tveg door te gaan

b e k e n g e b i e dr o n d h e t d o r p , h e r s t e l v a n d e n a t u u r e n h e t b e v ó r d e r c nv a n
recreatie. Het \X/alerschapValter & Fem en de provincie Utrcchl dcden er

aang€zet en bii de rechter uiigelochterì. tol er alleen rraar verliezer: ziin.
D e g e m e e r ì l e R e n s w o u d eh e e f t o p a a n r a d e nv a n a d v i e s b u r e a uC r o e n l a n d
B e h e e r g e k o z e n v o o r e r n m e e r k o n i n k l i j k e w e g : n i € t p r o c e d e r e n .m a a r
integreren. Iacques Damer, directcur van Croenland Eeheer.wist de

ln!irrrrl*tl*il
O f f h e t p l a n m o g e l i l k t e n r a l t e n ,r v e r d e r t w e e t n s t r u m e n t e n i n g e z e l d i e
h s l l y k e n d e p r o v i n r i e h e b b e n ì n g e s t e l do m i n t e g r a l e g e t t i e d s a n l v r i k l e -

'li
i:atkl;

; 'i.

lirg trogeliik te mak€n: de regeling rrrimte voor ruimte en de regeling
r o o d v o o r g r o e n . M c t d e r u i m t e y o o r r u r m t e r e g e l i n gk u n n e n B e b o u w e ni n
het buitengebied die hun {unciie hebben verloren, worder: gebruikt voor

het mogeliik 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-

a n d e r e f u n . l i e s . D a a r m e e R o r d t d e e c ó n Ò m i s c h eb a s i s v a n h e t b u i l e n g e bicd versterkt. De regeling maakt ook vervangende nieuwbouw mogeliik.

5 a t i ev a n B e e k v r e i d ez o n d c r r u i m l e l i j k e b € p e r k i n g e nm o g e l i j k .

als hel totale bouwvolume maar vermindert. [n om de k*aliteit van het
Febied t€ lerbeteren, nag deze vervargende nicuwbouw ook elders in heì

L,éfrìr"- r1li! ijiit f .:gii

gebied komen- Concrerl: één bouwkavel in ruil voor de sloop van mrn
stens looÒ m'? agrarische opstal. Dc rcgeling rood voor groen {of bìauw)

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
. e g e m e e n t ed r a a g t
2 , 5 h e c t a r ea a n d e r a n d v a n d e k o m v a n R e n s r v o u d eD

maakl het mogelìjk nieuwe natùur aan tt legger mel geld dat verdiend
wordì met nieuwe rode lurctjes, met narnB woningen, Concrget: maximaal 3oo mi woonfunclie biJ r heclare groen.

g e e n f i n a n c i e e lr i s i c c e n h e e f t ' s l e r h t s ' t o t l a a k o m d È o p e r a l i e P l a n o l o
g i s c h m o g e l i j l rt € m e k f i n .Z o l e i d t s i e r k e g e m e e n t e l i i k er e g i e e r t o e . d a t d e
agra',éts een nieu\rytoekomslPersPectrQfhebben, er geen vier (zoals dc

V a n H o o g e v e s t O n t r . ; i * k e l i n gk a n a l i s e t r Ì d c v € r h a n d e i i n g v a n o n i w i k k e h n g s r e c h t e n .O p v c , o r s t e lv a n C r o e n l a n d E e h e e r h e b b e n d e g e m e e n l t .

p r o v r n c i ee e r d e r h a d v o o r g e s t e l d )m a a r l i e n h e c t a r e n t e u v : en a t u u r k o n [ '
en er BeeF r 5o (zoals de gemeentc eerdcr had bedacht) maar in totael Joo
n i e u w ew o n i n g e n l o m e n . T e k e n e n dv o o r d e k w a l i t e i tv a n d e v o o r s l e l l e Í i ! '
dat er Been enkele zìenswilze is ìngediend tegen de artikel-t g'procedures

Van Hoog€vest en de agrariérs in het gebred €ontracten gesloten over
r i e o m v o r m i n g v a r d e i n l e n s r e v ev e e h o u d e r i j e n d e s l o o p v a n b e C r i l f s '

d i f , v o o r u i t l o p e n o p d e w ì i z i g i n g v a n h e t b e s t e m m i n g s p l a n .R e n : v r o u d e
zìl niet langer op slot en is daartnee ccn voorbecid voor trlederland.

V * : r l r e r r r i e l i r v; :a r r o r t r r i l : k e : l i n g s r r c i r l e l

g e b a u w e n . H i e r v o o r i r d e p l a e t s k o m e n g r o n d g e b o n d e r v e e h o u d e r i j .e e n
zorgboerderij en agrarrsch natuurbeheet- €.érrbedriil gaat zich loortaen
c c h t e n o p h a n d e l i n v e e e n é é n b e d r i j f w o r d t v e r p J a e t s li n r u i l v o o r d e

Oil a.tìkel is gemaakt frel $edt*zrking vsn dE heetJ*(.qsts t)amva diet
leu. Grotnlaúd Eeheer BV. advíes- en inganieursbureauvoor het lundelij*

bouvr van vier landelilk grlegen woningen. De herstructurering maakt

gebied, Leetsum.
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