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1. Inleiding
Dit voorstel betreft de samenvoeging van de gemeenten Deventer,
Diepenveen en Bathmen. Ik volg hiermee de ontwerp-regeling zoals die
door provinciale staten van Overijssel is vastgesteld. Met deze samenvoeging worden voorwaarden gecreëerd, die leiden tot een voor de
centrumgemeente Deventer noodzakelijke versterking. Het C20-beleid, dat
zich ook tot Deventer richt, krijgt aldus een adequate invulling.
De basis van het C20-beleid is gelegd met het Kabinetsstandpunt
Vernieuwing bestuurlijke organisatie van 15 september 1995. Eén van de
onderdelen van het kabinetsstandpunt betreft de schaal van gemeenten.
De omvang en begrenzing van een gemeente moeten zodanig zijn, dat
een gemeente in staat is het lokale takenpakket volwaardig uit te kunnen
voeren en in staat is op lokaal niveau integraal te besturen. Ten aanzien
van gemeenten met een centrumfunctie geldt als uitgangspunt, dat zij de
ruimte moeten krijgen deze goed uit te kunnen voeren. Eén en ander is
tevens verwoord in het Beleidskader gemeentelijk herindelingsbeleid, dat
bij onderhavig kabinetsstandpunt is gevoegd. Uw Vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken heeft op 20 november 1995 hiermee op hoofdlijnen
ingestemd.
Zoals ik in mijn brief van 24 januari 1996 aan de Voorzitter van uw
kamer (kamerstukken II 1996/97, 21 427, nr. 127) reeds heb geschreven,
heb ik op 6 december 1995 met gedeputeerde staten van de provincies
afgesproken, dat zij inventariseren voor welke van de binnen hun grenzen
gelegen C20-gemeenten versterking door middel van gemeentelijke
herindeling wenselijk is. De provincies hebben zich verplicht eraan mee te
werken dat de besluitvorming over mogelijke herindeling van de
betrokken gemeenten binnen deze kabinetsperiode kan worden afgerond
en dat, ingeval de procedure ingevolge de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) in gang wordt gezet, hiertoe tijdig een door provinciale
staten vastgestelde ontwerp-regeling zal worden gezonden. Met
betrekking tot onderhavige samenvoeging stel ik vast, dat de provincie
Overijssel op voortvarende wijze te werk is gegaan. Mijn erkentelijkheid
hiervoor wil ik dan ook onderstrepen.
Gedeputeerde staten van Overijssel hebben op 30 januari 1996 een
zevental gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan het overleg, bedoeld
in artikel 2 van de Wet arhi. Het betreft de gemeenten Bathmen, Deventer,
Diepenveen, Holten, Olst, Raalte en Wijhe. Ten behoeve van dit
zogenoemde open overleg is door de provincie vervolgens een notitie
opgesteld, waarin een aantal varianten voor herindeling ten aanzien van
Deventer en omliggende gemeenten wordt gepresenteerd. De gemeenten
Raalte en Wijhe komen in geen van de varianten voor. De keuze van de
uiteindelijke variant met betrekking tot Deventer heeft evenwel met name
voor deze gemeenten betekenis tegen de achtergrond van de
arhi-procedure, die inmiddels voor het gebied West-Overijssel loopt. Die
keuze is immers medebepalend voor de herindelingsmogelijkheden, die in
dit gebied resteren. Bij de gekozen variant maken de gemeenten Holten en
Olst, of delen van deze gemeenten, evenmin onderdeel uit van de nieuwe
gemeente Deventer. Overigens kan worden opgemerkt, dat de gemeente
Bathmen in het kader van onderhavige procedure nog een alternatieve
variant heeft bepleit. Volgens deze variant worden de gemeente Bathmen
en de in de provincie Gelderland gelegen gemeente Gorssel, al dan niet
met het oostelijk gedeelte van de gemeente Diepenveen, samengevoegd.
Gedeputeerde staten van Overijssel zijn op 16 april 1996 eveneens een
arhi-procedure voor gemeentelijke herindeling in Twente begonnen. De
gemeente Holten is hier eveneens in betrokken. In de ontwerp-regeling
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van provinciale staten d.d. 25 juni 1997 maakt de gemeente Holten deel uit
van een nieuw te vormen gemeente Rijssen-Holten.
Voorts is door gedeputeerde staten van Overijssel op 2 juli 1996 een
arhi-procedure voor gemeentelijke herindeling in West-Overijssel
aangevangen. In deze procedure is de gemeente Olst betrokken. In de
concept-ontwerp-regeling van gedeputeerde staten d.d. 19 augustus 1997
maakt de gemeente Olst deel uit van een nieuw te vormen gemeente
Olst-Wijhe.
Tenslotte is door de provincie Overijssel op grond van artikel 13 van de
Wet arhi een procedure in gang gezet voor een grenscorrectie tussen de
gemeente Deventer en de gemeente Gorssel. Met deze grenscorrectie
wordt beoogd het grondgebied van de gemeente Gorssel, gelegen ten
noorden van de kern Epse, aan de gemeente Deventer toe te voegen. Het
betreffende grondgebied is een voor Deventer geschikte locatie voor de
ontwikkeling van een bedrijfsterrein.
2. Inhoud van het voorstel
De gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen worden integraal
samengevoegd. Daarmee wordt een gemeente gevormd van ongeveer
85 000 inwoners. Naar het oordeel van provinciale staten van Overijssel
en naar mijn oordeel ontstaat hierdoor een nieuwe gemeente, die vanuit
haar regionale centrumfunctie in voldoende mate in staat is haar opgaven
over een langere periode naar behoren uit te voeren. De nieuwe
gemeente zal in staat zijn op eigen grondgebied de noodzakelijke
woningbouw- en bedrijvenlocaties te ontwikkelen en zal beschikken over
een voldoende economisch draagvlak en maatschappelijke samenhang.

2.1. Ruimtelijke problematiek
Zoals gedeputeerde staten in het herindelingsplan aangeven is
Deventer als onderdeel van het stadsgewest Stedendriehoek ApeldoornDeventer-Zutphen een belangrijk regionaal centrum. Gelegen aan de
west-oost-corridor Randstad-Twente-Berlijn en verder, met name
belichaamd in de autosnelweg A-1, dienen zich belangrijke economische
ontwikkelingsmogelijkheden aan. Vanuit deze betekenis heeft Deventer
een regionale taak te vervullen waarvoor in ruimtelijk opzicht de randvoorwaarden dienen te worden gecreëerd. De mogelijkheden voor de
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Deventer worden door de
ligging van de stad zeer beperkt. De bebouwingsmogelijkheden op het
eigen grondgebied van Deventer raken in de komende tien jaar vrijwel
uitgeput. De huidige gemeente Deventer knelt binnen haar grenzen.
In het herindelingsplan wordt het aantal in Deventer in de periode tot
het jaar 2020 te bouwen woningen geraamd op ongeveer 9 000. De
capaciteit binnen het bestaand stedelijk gebied en de huidige Vinexlocatie
Colmschate-noord biedt tot ongeveer het jaar 2010 soelaas. In het
Streekplan West-Overijssel wordt voorzien, dat vervolgens de binnen de
huidige gemeente Diepenveen gelegen locatie Steenbrugge wordt
ontwikkeld. Hiervan zal de capaciteit ongeveer in het jaar 2015 zijn
uitgeput. Tenslotte stelt de provincie, dat voor een nog langere periode
een ontwikkeling ten noorden en oosten van Schalkhaar – eveneens op
het grondgebied van de huidige gemeente Diepenveen – zal worden
onderzocht.
Hierbij kunnen twee kanttekeningen worden geplaatst:
1. Het beschreven perspectief geeft de nieuwe gemeente Deventer in
feite een tamelijk strak «keurslijf», zowel voor wat betreft ruimtelijke
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keuzen, als in de tijd gezien. Voor een gemeente met een centrumfunctie
als Deventer is het juist wenselijk, dat door middel van gemeentelijke
herindeling de voorwaarden worden gecreëerd, waardoor de nieuwe
gemeente materieel meer kwalitatieve en kwantitatieve beleidsruimte
heeft.
2. De woningbouwtaakstelling voor de grote steden, waaronder
Deventer, beschouwt de provincie als minimum. Indien Deventer meer
kan bouwen, dan wordt dat ondersteund. Daartoe zal dan wel de ruimte
beschikbaar moeten zijn.
Tegen die achtergrond ligt het in de rede de nieuwe gemeente ruimtelijk
meer armslag te geven dan volgens de taakstelling minimaal noodzakelijk
is. De mogelijkheid, dat de nieuwe gemeente Deventer binnen een
periode van vijfentwintig jaar wederom tegen haar grenzen aanloopt, mag
zich in redelijkheid niet voordoen.
Met betrekking tot te ontwikkelen bedrijfsterreinen zal vanaf het jaar
2000 eveneens sprake zijn van een ruimtebehoefte, die niet op het
grondgebied van de huidige Deventer kan worden ingevuld. Een deel van
het nieuwe bedrijfsterrein zal gelegen moeten zijn langs of in de nabijheid
van de A-1.
Zoals in het herindelingsplan wordt beschreven, is in het jaar 1996
onderzoek verricht naar de meest geschikte locatie voor een nieuw
bedrijfsterrein. Hierbij zijn locaties bij Posterenk, Epse en Bathmen in
beschouwing genomen. De conclusie van dit onderzoek is dat de locatie
gelegen ten noorden van Epse, op het grondgebied van de gemeente
Gorssel, de voorkeur geniet. Hiervoor is reeds vermeld een procedure tot
grenscorrectie op grond waarvan het betrokken grondgebied van de
gemeente Gorssel over zal kunnen gaan naar de gemeente Deventer.
Uit het herindelingsplan, alsmede het standpunt van de gemeente
Deventer hieromtrent, blijkt, dat de locatie Epse niet toereikend zal zijn. Bij
ontwikkeling van de locatie Epse vanaf het jaar 2000, en onder gelijktijdige
ontwikkeling van de binnen de huidige gemeentegrenzen van Deventer
gelegen locatie Colmschate-noord, zal de beschikbare capaciteit naar
verwachting in het jaar 2015 verbruikt zijn. Op de langere termijn komt
Bathmen, eveneens aan de A-1 gelegen, dan ook nadrukkelijk in beeld als
locatie voor bedrijfsterrein. Mede daarom is het nodig dat Bathmen
eveneens met Deventer samengaat.

2.2. Herindelingsvarianten
Gedeputeerde staten van Overijssel hebben bij de aanvang van
onderhavige herindelingsprocedure, medio maart 1996, ten behoeve van
het open overleg een notitie opgesteld waarin de volgende varianten
worden beschreven:
I. samenvoeging van de gemeente Deventer met het westelijk gedeelte
van de gemeente Diepenveen en samenvoeging van de gemeenten
Bathmen en Holten met het oostelijk gedeelte van de gemeente
Diepenveen;
II. samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen;
III. samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen, Bathmen
en Holten;
IV. samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen, Bathmen
en Olst;
V. samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen, Bathmen,
Olst en Holten.
Hieronder ga ik in op achtereenvolgens de varianten onder I, IV en II.
Bovendien neem ik hierbij de mogelijkheid van een samenvoeging van de
gemeenten Bathmen en Gorssel in beschouwing, die door deze
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gemeenten wordt bepleit. Een samenvoeging van Bathmen en Gorssel
kan worden aangemerkt als sub-variant van de variant onder I.
In de procedure is gebleken, dat geen overwegende argumenten pleiten
voor het betrekken van de gemeente Holten bij de vorming van de nieuw
te vormen gemeente Deventer. In tegenstelling tot Bathmen, Diepenveen
en Olst is geen sprake van een bijzondere woonfunctie gericht op
Deventer. De oriëntatie van Holten is veeleer diffuus te noemen. De
gemeente Holten kiest voor een oriëntatie op Twente. De gemeente
Deventer meent, dat de ruimtelijke samenhangen tussen Deventer en
Holten dermate beperkt zijn, dat voor een fusie met Holten onvoldoende
argumenten pleiten. Over de varianten onder III en V heb ik verder dan
ook geen opmerkingen.
a. Variant I: samenvoeging van de gemeente Deventer met het westelijk
gedeelte van de gemeente Diepenveen en samenvoeging van de
gemeenten Bathmen en Holten met het oostelijk gedeelte van de
gemeente Diepenveen.
De samenvoeging van de gemeente Deventer met het westelijk gedeelte
van de gemeente Diepenveen is de minst vergaande herindelingsvariant
die de provincie heeft beschreven. Naar mijn oordeel geeft deze variant
een onvoldoende antwoord op de opgaven waarvoor de centrumgemeente gesteld wordt. Weliswaar zullen de woningbouwtaakstellingen
voorlopig op het grondgebied van de nieuw te vormen gemeente kunnen
worden gerealiseerd. Zonder twijfel zullen de gemeentegrenzen bij deze
variant spoedig weer zichtbaar worden. Voor locaties van bedrijfsterreinen
zal de band nog eerder knellen.
Bij een relatief beperkte samenvoeging zal de nieuw te vormen
gemeente niet alleen tegen ruimtelijke, maar ook sneller tegen bestuurlijke grenzen aanlopen. Bij meer vraagstukken zal sprake zijn van
afhankelijkheid van buurgemeenten. Intergemeentelijke samenwerking zal
vaker dan gewenst noodzakelijk zijn. Kansen voor integraal beleid blijven
onbenut.
Een ander bezwaar is, dat bij deze variant de gemeente Diepenveen zou
worden gesplitst. In zijn algemeenheid is een splitsing complicerend en
wordt aldus het herindelingsproces belast. Naar mijn mening zijn er geen
goede redenen om in deze procedure voor enige variant met een splitsing
te kiezen.
Tenslotte leidt deze variant tot een overwegende «restproblematiek».
Om inhoudelijke redenen ligt een samenvoeging van de gemeenten
Bathmen en Holten, al dan niet met het oostelijk gedeelte van de
gemeente Diepenveen, niet voor de hand. Terwijl de oriëntatie van de
gemeente Bathmen sterk is gericht op Deventer, is de oriëntatie van de
gemeente Holten diffuus te noemen. Daarbij komt dat Holten, zoals
hiervoor reeds aangegeven, kiest voor een oriëntatie op Twente. Een
zelfstandig voortbestaan van Bathmen of een samenvoeging van
Bathmen met het oostelijk gedeelte van Diepenveen is evenmin gewenst.
Een gemeente van zo’n beperkte omvang, en nog wel «onder de rook»
van de centrumgemeente, is geen oplossing die past in het Beleidskader
gemeentelijk herindelingsbeleid.
b. Sub-variant Bathmen-Gorssel: samenvoeging van de gemeente
Deventer met de gemeente Diepenveen en samenvoeging van de
gemeente Bathmen met de gemeente Gorssel.
In dit verband kan nog worden gewezen op de variant om de
gemeenten Bathmen en Gorssel samen te voegen. Deze variant, in eerste
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instantie gepresenteerd door de gemeente Bathmen in reactie op het
provinciale herindelingsplan, kan rekenen op de steun van de gemeenten
Bathmen en Gorssel. Onverminderd de argumenten, die pleiten voor een
samenvoeging van Bathmen met Deventer en Diepenveen, verwijs ik naar
de kanttekeningen die gedeputeerde staten van Overijssel plaatsen bij een
samenvoeging van Bathmen met Gorssel. Een gemeente BathmenGorssel zal een «gespleten» oriëntatie hebben naar enerzijds Deventer en
anderzijds Zutphen. Van een onderlinge oriëntatie tussen Bathmen en
Gorssel is tot dusver vrijwel geen sprake geweest. Ook een bestuurlijke
samenhang, specifiek tussen deze twee gemeenten, ontbreekt. Het
ontbreekt voorts aan belangrijke interne weg- en openbaar-vervoerverbindingen. Gevreesd moet worden, dat met de samenvoeging van Bathmen
en Gorssel afbreuk zal worden gedaan aan de ontwikkelingsmogelijkheden van Deventer langs de west-oost-corridor en daarmee voor de
regio economische kansen kunnen worden gemist. Deze variant wijs ik
derhalve, evenals het provinciebestuur, ten zeerste af.
c. Variant IV: samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen,
Bathmen en Olst.
In het open overleg heeft de gemeente Deventer aangegeven, dat vanuit
overwegingen van ruimtelijke ordening een samenvoeging van de
gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen als minimum-oplossing
wordt beschouwd, maar op grond van overwegingen van bestuurlijke
organisatie, bestuurskracht en draagvlak tevens de toevoeging van de
gemeente Olst in de rede ligt. De gemeente Olst heeft een sterke
oriëntatie op Deventer. Versterking van de nieuw te vormen gemeente met
de gemeente Olst leidt tot een groter landelijk gebied. Binnen de nieuwe
gemeente zal het relatieve gewicht en de inbreng van het landelijk gebied
verder worden versterkt.
Met sympathie heb ik van deze voorkeur van de gemeente Deventer
kennis genomen. Een groot deel van de beroepsbevolking van Olst is
werkzaam in andere gemeenten. Deventer levert veruit het grootste deel
van de betreffende werkgelegenheid. De provincie geeft aan, dat de
gemeente Olst, net als de gemeenten Bathmen en Diepenveen, voor
onder meer winkel- en onderwijsvoorzieningen sterk op Deventer
georiënteerd is. Olst en Diepenveen beschikken over een aaneengesloten
landgoederengebied. Uitbreiding van de nieuw te vormen gemeente met
de gemeente Olst vergroot de interne bestuurlijke samenhang. Dat is
zowel bevorderlijk voor de stad, als voor het omringende landelijk gebied.
Na ampele overweging heb ik evenwel de ontwerp-regeling van de
provincie gevolgd, waarvan de gemeente Olst geen deel uitmaakt. Een
uitbreiding van de nieuw te vormen gemeente met de gemeente Olst acht
ik niet dermate dringend om in deze procedure een afwijking van de
provinciale ontwerp-regeling te rechtvaardigen. De kwaliteiten ten aanzien
van bestuurlijke organisatie, bestuurskracht, draagvlak en samenhang, die
van de nieuw te vormen gemeente mogen worden verwacht, komen ook
bij een samenvoeging van Deventer, Diepenveen en Bathmen, en zonder
Olst, in voldoende mate uit de verf.
d. Variant II: samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen
en Bathmen.
Deze variant ligt ten grondslag aan de door de provincie vastgestelde
ontwerp-regeling. Ze biedt voor een langere periode een oplossing voor
de ruimtelijke problematiek. Voor wat betreft zowel de woningbouw als de
bedrijfslocaties zal de nieuw te vormen gemeente goed uit de voeten
kunnen. Hierboven, onder 2.1., is de mogelijke programmering van
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woningbouw, met name op het grondgebied van de huidige gemeenten
Deventer en Diepenveen geschetst. Voor locaties voor bedrijfsterreinen, in
het bijzonder in de nabijheid van de A1-corridor, zullen zich eveneens met
inachtneming van de toekomstige ontwikkeling van de locatie Epse-noord
op het grondgebied van de huidige gemeente Bathmen nieuwe mogelijkheden aandienen.
Naar mijn mening is deze variant niet alleen een voldoende, maar
tevens het minimaal noodzakelijk antwoord op de ruimtelijke vraagstukken waarvoor de centrumgemeente gesteld wordt. Bij een beperkter
variant is de kans te groot, dat de nieuwe gemeente binnen afzienbare
termijn wederom op haar grenzen zal stuiten.
Naast deze ruimtelijke argumenten geldt bovendien, dat de voorgestelde nieuwe gemeente een omvang en structuur zal krijgen, die in
voldoende mate borg staat voor bestuurskracht, draagvlak en samenhang.
Bathmen en Diepenveen zijn in sterke mate georiënteerd op Deventer, of
het nu gaat om bijvoorbeeld werkgelegenheid, sociaal-culturele voorzieningen of winkelvoorzieningen. De nieuwe gemeente zal een omvang
hebben waardoor naast de stad ook de rest van de gemeente nadrukkelijk
gewicht in de schaal legt. Integraal beleid voor de inrichting van zowel de
stad als het landelijk gebied, alsmede de overgangszones hiertussen,
wordt goed mogelijk.
3. Financiële aspecten
Gedeputeerde staten van Overijssel zijn in hun voorstel met betrekking
tot de onderhavige gemeentelijke herindeling aan provinciale staten ook
ingegaan op de financiële consequenties van de herindeling. (Zie bijlage 1
bij deze memorie). Opgemerkt wordt dat de algemene uitkering van de
nieuwe gemeente geringer zal zijn dan de som van de algemene
uitkeringen van de drie gemeenten. Daar staat tegenover dat op de
bestuurskosten een besparing gerealiseerd moet kunnen worden die in de
orde van grootte ligt van de afname van de algemene uitkering. De
provincie stelt dat er een positief financieel effect op de algemene
uitkering van het gemeentefonds optreedt bij situaties waarbij aan elkaar
grenzende bebouwde (woon)kernen binnen één gemeente komen te
liggen. De provincie heeft geen indicatie kunnen geven van dit effect. De
conclusie van het provinciaal bestuur is dat de financiële levensvatbaarheid van de nieuw te vormen gemeente voldoende is gewaarborgd.
De huidige gemeente Deventer bestaat thans uit één aaneengesloten
kern. De kernen Diepenveen en Schalkhaar zullen door het vervallen van
de gemeentegrens tussen Deventer en Diepenveen aaneen groeien met
de huidige kern Deventer. Dit leidt tot een positief effect voor de verdeelmaatstaven «klantenpotentieel lokaal» en vooral «klantenpotentieel
regionaal». Ik raam dit positieve effect op circa 0,8 miljoen.
Ik ben, met de provincie, de mening toegedaan dat de nieuwe gemeente
financieel levensvatbaar zal zijn.
Het gememoreerde positieve effect op de maatstaven «klantenpotentieel» geeft nog een aanvullende reden voor mijn opvatting.
4. Inwerkingtreding en verkiezingen
Naar verwachting zal deze herindeling op 1 januari 1999 effectief
kunnen worden. De wet zal uiterlijk begin september 1998 in werking
moeten treden om voor de voorbereiding van de herindelingsverkiezingen
voldoende tijd te hebben. Deze verkiezingen zullen dan plaatsvinden in
november of december 1998.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 653, nr. 3

7

De reguliere gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 4 maart 1998.
In het bijzonder voor de samen te voegen gemeenten is het ongewenst
deze doorgang te laten vinden om vervolgens ruim een half jaar later
wederom raadsverkiezingen te hebben. In een ander wetsvoorstel stel ik
dan ook voor de verkiezingen voor de betrokken gemeenten uit te stellen
en de zittingsduur van de betrokken gemeenteraden te verlengen tot de
instelling van de op basis van de herindelingsverkiezingen gekozen
nieuwe gemeenteraad.
5. Stichtings- en opheffingsnormen basisonderwijs
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
mevrouw Netelenbos en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij hebben een voorstel tot wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet
medezeggenschap onderwijs 1992 inzake ouderbijdragen, sponsorgelden
en stichtings- en opheffingsnormen ingediend (kamerstukken II 1996/97,
25 177, nr. 2) waarbij de aanpassing van stichtings- en opheffingsnormen
in het basisonderwijs bij wijzigingen van de gemeentelijke indeling en
grenscorrecties opnieuw wordt geregeld. Onder de nieuwe regeling
behoeven over deze normen geen bepalingen meer te worden
opgenomen in de herindelingswet.
Gelet op mijn verwachting dat de bedoelde wijziging van de Wet op het
basisonderwijs in werking zal treden voor de effectuering van onderhavige herindeling, bevat dit voorstel terzake geen bijzondere bepaling.
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
A. G. M. van de Vondervoort
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