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Bijlage(n): 1. Ontwerp-herindelingsadvies Valleigebied   

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
In februari 2008 hebben PS van Utrecht en van Gelderland ingestemd met de start van een 
herindelingsprocedure voor het Valleigebied. In juni 2008 hebben wij u tussentijds 
geïnformeerd over de uitkomsten van het gevoerde open overleg. Vervolgens heeft de IPC het 
herindelingsontwerp opgesteld en in het najaar van 2008 ter inzage gelegd. Thans heeft de 
IPC het ontwerp-herindelingsadvies opgesteld waarin uitgebreid aandacht is besteed aan de 
ontvangen zienswijzen van de betrokken gemeenten en de andere belanghebbenden. 
In totaal hebben 7 gemeenten gereageerd en zijn daarnaast 263 zienswijzen uit het gebied 
ontvangen. Het merendeel daarvan is afkomstig uit Renswoude.  
In hoofdstuk 5 van het bijgevoegde ontwerp-advies wordt uitgebreid aandacht besteed aan de 
inhoud en beantwoording van de zienswijzen. 
 

Essentie / samenvatting 
De Interprovinciale Commissie (IPC) Valleigebied stelt voor om per 1-1-2011 de gemeenten 
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg samen te voegen tot één nieuwe Utrechtse 
gemeente met de (werk)naam: Renswoude-Scherpenzeel-Woudenberg. Daarnaast worden 
enkele grenscorrecties voorgesteld. 
 
beoogd beleidseffect 
Het duurzaam versterken van de bestuurskracht van de gemeenten in het Valleigebied.  
 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Er is draagvlak voor de bestuurlijke oplossing maar geen unanimiteit. Scherpenzeel en 
Woudenberg zijn voor de samenvoeging, Renswoude is tegen de voorgestelde samenvoeging. 
Het voorstel tot samenvoeging als verwoord in het bijgevoegde ontwerp-herindelingsadvies 
voldoet aan de beoordelingscriteria gemeentelijke herindeling van het rijk.   
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Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Op basis van het herindelingsverzoek van Scherpenzeel en Woudenberg én de opvatting van 
Renswoude over dit onderwerp heeft de IPC verschillende varianten gericht op duurzame 
versterking van de bestuurskracht onderzocht. De resultaten van de onderzoeken zijn 
verwoord in het herindelingsontwerp dat als bijlage 1 integraal is opgenomen in het 
bijgevoegde herindelingsadvies Valleigebied. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
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(gewijzigd)Ontwerp-besluit 

Gemeenschappelijk besluit van 15 april 2009 van Provinciale Staten van Utrecht en van 
Provinciale Staten van Gelderland tot vaststelling van het herindelingadvies Valleigebied. 
 
Provinciale Staten van Utrecht en van Gelderland; 
 
Op het voorstel van de Interprovinciale Commissie Valleigebied van 4 februari 2009; 
 
Overwegende dat steeds meer (complexe) taken aan gemeenten worden toebedeeld hetgeen 
hogere eisen stelt aan hun bestuurskracht en dat ook van gemeenten wordt verlangd dat zij een 
volwaardige bijdrage leveren aan het uitvoeren van regionale opgaven; 
 
dat het wenselijk is dat de bestuurskracht van de gemeenten in het Valleigebied duurzaam 
wordt versterkt: 
 
Gelet op het bepaalde in de artikelen 4, 8 en 15 van de Wet algemene regels herindeling; 
 
Besluiten: 
 
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op het herindelingsontwerp; 
 
2. Het herindelingadvies Valleigebied, exclusief de voorgestelde grenscorrectie van het 
Henschotermeer, vast te stellen waarin – samengevat - wordt geadviseerd om Renswoude, 
Scherpenzeel en Woudenberg samen te voegen tot één nieuwe Utrechtse gemeente per 1-1-
2011; 
 
3. Het vastgestelde advies te zenden aan de minister van Binnenlandse Zaken en   
Koninkrijkrelaties. 
 

Provinciale Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 

Provinciale Staten van Gelderland, 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
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Toelichting 
 
Kortheidshalve wordt verwezen naar het ontwerp-herindelingsadvies Valleigebied. 
In hoofdstuk 7 is het IPC-voorstel verwoord (inclusief de conclusies, het advies, de naam van 
de gemeente, het profiel en de (regionale) beleidsopgaven, nazorg en financiële gevolgen). 


