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Geachte leden van de Provinciale Staten,
De Gemeenteraad van Oss heeft mij bij motie gevraagd om nadrukkelijk onze zienswijze op
de uitkomst van het herindelingsproces van Landerd onder de aandacht brengen.
Bijgaand treft u aan :
- de reactie van het College van B&W van Oss op het herindelingsadvies;
- de betreffende motie van de Gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

Ďrs. Wobine J.L. Buijs-Glaudemans
Burgemeester van Oss
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Voor De Gemeenschap

Motie Zienswijze Oss over voorgenomen fusie Landerd en Uden

De gemeenteraad van Oss, in vergadering bijeen op 30 januari 2020,
Constaterende dat:
*
*
«
»
«
m

*

De gemeente Oss concludeert dat de voorgenomen fusie tussen Landerd en Uden
onlogisch, onverstandig en oncollegiaal is.
De gemeente Oss hierover een zienswijze heeft ingediend bij de gemeenten Landerd en
Uden.
De gemeente Oss vraagtekens zet bij de bestuurskracht, de interne en regionale
samenhang en het draagvlak onder de bevolking, met name in Schaijk.
De gemeenteraad van Oss achter deze zienswijze staat.
Deze zienswijze nu enkel aan de gemeenten Landerd en Uden is kenbaar gemaakt met
slechts een CC aan de provincie Brabant.
De provincie Brabant een herindelingsadvies aan de minister stuurt samen met een
zienswijze.
De Tweede en Eerste kamer een definitief besluit nemen over de voorgenomen
herindeling.

Overwegende dat:
»
»

Er in gemeente Landerd door de inwoners een raadgevend referendum over de
voorgenomen fusie tussen Landerd en Uden is aangevraagd.
Het niet zeker is dat wanneer het benodigde aantal handtekeningen wordt opgehaald
er ook daadwerkelijk een raadgevend referendum wordt gehouden.

Draagt het college op:
«

Indien uit het raadgevend referendum in Landerd blijkt dat er onder de Schaijkse bevolking
geen draagvlak is voor een fusie met de gemeente Uden, de ínhoud van de Osse
zienswijze actief uit te dragen bij de provincie Brabant, de regering en de Tweede en
Eerste kamer.

«

Indien er wel voldoende handtekeningen worden opgehaald voor een raadgevend
referendum maar er geen raadgevend referendum in Landerd wordt gehouden de ínhoud
van de Osse zienswijze actief uit te dragen bij de provincie Brabant, de regering en de
Tweede en Eerste kamer.
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Zienswijze herindelingsontwerp gemeente Maashorst i.o.
L.S,
Bijgaand treft u de zienswijze van het College van B&W van Oss op de voorgenomen fusie tussen
Landerd en Uden. Na een korte inleiding treft u de puntsgewijze onderbouwing van de zienswijze
aan.
Inleiding
Als grote buurgemeente van Landerd en als regionale collega-gemeente van Uden constateren wij,
dat gedurende het gehele herindelingsproces onze gemeente slechts pro forma betrokken is
geweest bij het opschalingsproces van Landerd. Omdat deze zienswijze één van de weinige
mogelijkheden biedt om onze visie op tafel te leggen, zullen wij dit uitgebreid doen.
We dienen deze zienswijze ook in omdat we ons verbonden voelen met de mensen buiten onze
gemeentegrens, die in Oss werken, recreëren, naar school gaan, winkelen of bij ons hun afval laten
verwerken.
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Draagvlak
Hoewel betoogd kan worden dat een akkoord van twee betrokken gemeenteraden het optimale
draagvlak betekent, plaatsen wij hier kanttekeningen bij. Het doet geen recht aan een deel van de
kernen van Landerd deze fusie voort te zetten.
1. In het bevolkingsonderzoek heeft de bevolking aangegeven een Maashorstgemeente te
willen hebben en indien dit niet mogelijk was koos de bevolking van Schaijk voor Schaijk
en Reek naar Oss. De voorliggende herindeling is voor de inwoners (al vroeg in het proces
aangegeven) minder wenselijk.
2. Splitsing is niet onderzocht, terwijl de splitsing van Maasdonk een aantoonbare versterking
van de regio en de kernen van Maasdonk heeft opgeleverd. Er is geen contact geweest met
Geffen, de kern, die vanuit Maasdonk met Oss is gefuseerd.
3. De bevolking van Schaijk heeft twee jaar lang aan moeten kijken tegen een spandoek
"liever verder met een prachtig bos, dan een klein onderdeel worden in Oss".
Daarnaast is systematisch in de teksten rondom de opschaling van Landerd Oss in een
verkeerd beeld neergezet: het wemelt van negatief gekleurde uitdrukkingen als 'Reek en
Schaijk worden kern 24 en 25', dit ziet Oss als een 'grenscorrectie'. Voor scholen is Oss
'misschien' aantrekkelijker, maar het wordt 'aanschuiven' in Oss. De gebruikte woorden en
taal zijn vormend voor de perceptie en doen geen recht aan de wijze waarop Oss bekend
staat als voorbeeldgemeente.
4. Er is sprake van een participatie-paradox. Er zijn de laatste maanden maar liefst 1450
handtekeningen opgehaald tegen de fusie met Uden. Schaijk telt 7000 inwoners. Veel
Schaijkenaren spreken van 'een krachtig signaal' datje niet zomaar mag negeren.
Het Landerdse bestuur weigert om alsnog een onafhankelijk onderzoek te doen naar wat
de bevolking wil. De inwoners lijken niet tegen het opheffen van hun gemeente te zijn,
maar in de woorden van de Actiegroep Schaijk: 'ze willen een keuze'.
Bestuurskracht
De bestuurskracht van Landerd neemt toe in vergelijking met de huidige situatie. Dit is kort
samengevat het antwoord in verschillende rapporten op de vraag hoe toekomstbestendig de
nieuwe gemeente zal zijn. De nieuwe gemeente wordt de kleinste onder de groten in de regio en
niet uitgesloten is dat na de fusie tussen Landerd en Uden het herindelingsproces in de regio
verder zal gaan. Daarnaast leert de ervaring dat een fusiegemeente de eerste járen vooral een
intern gerichte blik heeft. Gezien de grote opgaven waar we voor staan, is dat onwenselijk.
Oss heeft als regionale trekker behoefte aan versterking. Door voorgenomen fusie vindt op dat
punt geen versterking plaats. De gezamenlijke bestuurskracht van Oss en Uden had groter kunnen
zijn door splitsing van Landerd.

Interne samenhang
De gemeente Oss is van mening, dat de gemeentegrens het natuurlijke verzorgingsgebied moet
reflecteren. Het is logisch dat mensen in principe wonen in de gemeente, waar de natuurlijke

Ons kenmerk

Volgvel

3
hoofdkern ligt. Zo is de natuurlijke hoofdkern voor Zeeland Uden, voor Reek Schaijk en voor
Schaijk Oss.
De interne samenhang van Schaijk is groter met Oss dan met Uden. Vanuit de dagelijkse oriëntatie
zijn er legio argumenten om Schaijk bij de gemeente Oss te laten aansluiten.
1. Op economisch gebied is Oss een belangrijk werkgever voor Schaijkenaren. Er is een
verbinding tussen de Osse Pharmaceutische industrie en het proefdiercentrum in Schaijk.
De maakbedrijven uit Schaijk vinden in Oss een goed georganiseerde
ondernemersomgeving.
2. De kern Schaijk is georiënteerd op Herpen, Ravenstein, Berghem en Oss. We zien dit onder
andere terug in de gilden, de Rotary. De brandweer uit Schaijk helpt bij BRZO bedrijf de
Gasunie. Het consultatiebureau in Herpen is gesloten om dat in Schaijk open te kunnen
houden. Kinderen uit Schaijk gaan vooral in Oss naar de middelbare school. Schaijkenaren
zwemmen in De Kriekeput en het Golfslagbad. Ze stappen in Oss op de trein. De ouderen
vanuit Oss gaan naar de Nieuwe Hoeven, de ouderen uit Schaijk naar De Wellen of Herpen.
Ook in de parochie zien we de samenhang terug: deze omvat de kernen uit Reek en
Schaijk, Ravenstein en Herpen.
3. Voor de dagelijkse leefomgeving in de kernen is Oss wijd en zijd bekend vanwege het
goede dorpen- en wijkenbeleid, waarin beslissingen rondom "schoon, heel en sociaal"
dichtbij de inwoner genomen worden. Kernen die deel uit gingen maken van de gemeente
Oss hebben hun identiteit behouden.
4. De keuze voor en de claim van de naam Maashorst voor de nieuwe gemeente gaat voorbij
aan het feit dat er vier Maashorstgemeenten zijn. Het kan niet zo zijn dat twee gemeenten
gaan lopen met de investeringen van vier gemeenten en de provincie en Staatsbosbeheer.
Dit vinden wij niet collegiaal.
Bovendien stelt topadviseur en emeritus hoogleraar Ferjan Ormeling over naam Maashorst:
'Dit moet je niet doen, om redenen van goed nabuurschap en omwille van de verwarring.'
Overigens blijkt de naam in Landerd en Uden zelf ook omstreden, zo laten de zienswijzen
zien.
Regionale samenhang
De provincie heeft in haar proces rondom veerkrachtig bestuur de kenmerken geografische
samenhang en natuurlijk verzorgingsgebied gepropageerd als grondslag voor gemeentelijke
herindeling en intergemeentelijke samenwerking. Het is van groot belang, dat onze regio krachtige
gemeenten heeft om gezamenlijk de uitdaging voor de toekomst aan te gaan. Naar ons idee zal de
omvang van de nieuwe gemeente Uden-Landerd hiervoor te beperkt blijken.
De lokale overheid wordt nu en de komende járen op velerlei terreinen geconfronteerd met grote
grensoverschrijdende opgaven. Te denken valt aan jeugdzorg en veiligheid, maar ook aan energie
en klimaat. De regio heeft behoefte aan stevige trekkers, die oog hebben voor alle gemeenten en
kernen. Als één van de stevige trekkers geeft Oss deze functie in de regio Noordoost Brabant al
járen vorm en we willen dit versterken.
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Tenslotte
Oss is niet op overnamepad. Wij hebben altijd onze visie op herindeling en het belang ervan als
natuurlijk groeimodel neergezet. We werken dagelijks aan een sterke regio, die goed in balans is.
We hebben daarbij alle inwoners uit de regio voor ogen.
Wij zijn daarom van mening dat Oss op een serieuze manier aan tafel gevraagd moet worden als i
een herindelingsproces van start gaat waarbij kernen uit ons natuurlijke voedingsgebied zijn
betrokken. Zo kunnen we constructief gezamenlijk op zoek naar wat het gewenste eindplaatje is.
Dat is in deze herindeling niet gebeurd. Sterker nog, van meet af aan is Oss neergezet op een
wijze, die geen recht doet aan de initiatieven, de energie en de tijd die Oss steekt in de inwoners
van de regio en zijn eigen bevolking. Het doorzetten van de naam Maashorst versterkt dit.
Conclusie
U zult begrijpen, dat wij concluderen dat de voorgenomen fusie niet de juiste oplossing is voor de
opgave waar gemeenten en onze regio nu voor staan. Wij vinden de voorgenomen herindeling:
» Onlogisch, gegeven de natuurlijke verbinding van Schaijk en Reek met Oss;
» Onverstandig, vanuit het oogpunt van (regionale) bestuurskracht;
» Oncollegiaal, voor wat betreft de claim op de naam Maashorst.
Onze zienswijze wordt breed ondersteund door de raad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Oss.
De secretaris,

De burgemeester,

De Drs. H. Mensink

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans
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