
30 083 Gemeentelijke herindeling in een deel van de
Utrechtse Heuvelrug

B VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE
ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT1

Vastgesteld 5 juli 2005

Het voorbereidend onderzoek heeft de commissie aanleiding gegeven tot
het stellen van enkele vragen en het maken van enkele opmerkingen.

De leden van de CDA-fractie hadden met belangstelling kennisgenomen
van dit wetsvoorstel alsmede van de zorgvuldige behandeling in de
Tweede Kamer. Gezien het beperkte draagvlak onder de bevolking weegt
voor deze leden zwaar in hoeverre de mankerende bestuurskracht en de
daarmee verbonden knelpunten niet langs de weg van verplichtende
samenwerking zouden kunnen worden opgelost. Kan de minister
uiteenzetten waaraan het in zijn ogen in het bijzonder ontbrak waar het
ging om de bestuurskracht? Voor de minister telt het draagvlak blijkens de
steun van de meerderheid van de betrokken gemeenteraden uiteindelijk
het zwaarst, zo mag worden opgemaakt uit de memorie van toelichting en
het schriftelijk en mondeling debat in de Tweede Kamer. Hoe zijn de
betrokken gemeenten in de ogen van de minister omgegaan met het
onvoldoende draagvlak bij de bevolking, zo vroegen deze leden.

Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer kwam ook en terecht het z.g.
«kernenbeleid» na de herindeling ter sprake. De minister memoreerde
daarbij de rol van de minister van LNV. Hoe ziet hij zijn eigen «facilite-
rende» rol en de rol van de provincie in dit dossier dat met het toenemen
van het aantal grootschalige gemeenten alleen maar meer gewicht dient
te krijgen?

Vertrouwende, dat deze vragen volledig en tijdig zullen worden beant-
woord, acht de commissie de openbare beraadslaging over het onder-
havige wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,
Witteveen

De griffier van de commissie,
Nieuwenhuizen

1 Samenstelling: Holdijk (SGP), Van Heukelum
(VVD), Luijten (VVD), Pastoor (CDA),
Meindertsma (PvdA), Bemelmans-Videc (CDA)
(plv. voorzitter), Dölle (CDA), Platvoet (GL),
Witteveen (PvdA) (voorzitter), Hessing (LPF),
Ten Hoeve (OSF), Van Raak (SP) en Engels
(D66).
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