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Geacht college,

In uw brief van 1 9 juni 201 8, die u samen met de colleges van B&W van 
Blaricum en Huizen schreef, reageert u op onze brief van 6 juni 201 8 
over ons besluit om de arhi-procedure voor de fusie van Blaricum, 
Huizen en Laren en van Hilversum en Wijdemeren te verlengen, in 
afwachting van het nieuwe beleidskader van de minister van BZK.
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Uw kenmerk

U verbaast zich over het feit dat wij thans aanleiding hebben gezien om 
te besluiten tot verlenging van de arhi-procedure. U doet een beroep op 
ons om thans alle activiteiten in het kader van de voorbereiding van het 
herindelingsontwerp stopte zetten in afwachting van het nieuwe 
beleidskader herindeling en ons oordeel daarover.
Verder benadrukt u dat in de coalitieakkoorden van Blaricum, Huizen en 
Laren de zelfstandigheid van de gemeente voorop staat en de door de 
provincie geïnitieerde herindeling wordt afgewezen.
Wij gaan in deze brief op bovenstaande hoofdzaken uit uw brief in.

Aanleiding verlenging
U constateert dat reeds in het regeerakkoord duidelijk was dat de 
minister van BZK zou komen met een actualisatie van het landelijk 
beleidskader herindeling en dat dit ook voor de Gooi en Vechtstreek 
relevant zou zijn. Het moment waarop ons college besloot tot het 
verlengen van de arhi-procedure verraste u daarom.

Het was ons uiteraard bekend dat de minister van BZK werkte aan een 
actualisatie van het beleidskader, die naar verwachting ook een 
uitwerking zou bevatten van de korte tekst uit het regeerakkoord.
Een nieuw feit is echter dat de minister van BZK in haar brief van 4 juni 
201 8, kenmerk 201 8-0000308755, aangeeft dat dit herziene 
beleidskader, waarvan ze nog niet op de inhoud kan vooruit lopen, 
leidend gaat zijn voor de beoordeling van de herindelingsvoorstellen 
van de provincie voor de Gooi en Vechtstreek.
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In de afgelopen jaren was het een gangbare praktijk dat wanneer tijdens 
een lopende arhi-procedure het beleidskader gemeentelijke herindeling 
werd gewijzigd, het herindelingsvoorstel werd getoetst aan de hand van 
het 'oude’ beleidskader.
Voor het opstellen van de herindelingsontwerpen voor de Gooi en 
Vechtstreek is het vanwege dit nieuwe feit noodzakelijk vooraf het 
toetsingskader te kennen. Dat leidde ons tot het besluit op 5 juni 201 8 
om vanwege de zorgvuldigheid van het proces de arhi-procedure te 
verlengen.

Voorbereiding herindelingsontwerp
De minister van BZK schrijft in haar brief van 4 juni 201 8 dat de 
herziening van het landelijk beleidskader naar verwachting nog enige 
maanden in beslag neemt. Wij hebben in onze reactie aan de minister 
van BZK verzocht om, in het belang van de gemeenten en haar 
inwoners, snel duidelijkheid te krijgen over het nieuwe beleidskader en 
de rol die de minister ziet voor de provincie in dit dossier.

Wij achten het niet wenselijk en niet noodzakelijk om alle lopende en 
geplande activiteiten in het kader van de voorbereiding van de 
herindelingsontwerpen stop te zetten. Dit zou tot onnodige vertraging 
bij de voorbereiding van de herindelingsontwerpen leiden.
In onze brieven van 1 2 juli 201 8 aan B&W van Blaricum, kenmerk 
1 088682/1 09158, en B&W van Laren, kenmerk 1 088682/1 091582, 
hebben wij naar aanleiding van opmerkingen over de 
consultatiebijeenkomsten, die bureau Berenschot in onze opdracht 
organiseert in het kader van het opstellen van het herindelingsontwerp, 
een toelichting gegeven op de consequenties van ons besluit om de 
arhi-procedure te verlengen voor de planning van de 
consultatiebijeenkomsten. Wij lichten dit ook hier graag toe.

Zodra het nieuwe beleidskader door de minister is vastgesteld, zullen 
wij op basis van dit kader en de nadere toelichting van de minister 
daarop de herindelingsontwerpen voor de vijf gemeenten afronden. Tot 
die tijd zal worden doorgegaan met de voorbereiding van de 
herindelingsontwerpen, maar in een andere planning. Dat is de 
achtergrond van het uitstel van de inwonersavonden. Voor de inwoners 
is het belangrijk de volledige kaders en redenen te kennen waarom hun 
gemeente heringedeeld wordt. Voor ondernemers en maatschappelijke
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organisaties gaat het echter vooral om het inventariseren van de 
huidige ervaringen en, in relatie daarmee, de prioriteiten die bedrijven 
en organisaties hebben ten aanzien van de inrichting en het 
functioneren van de nieuwe gemeentelijke organisatie en hun contacten 
daarmee. Vandaar dat deze bijeenkomsten wel doorgang vinden.

Standpunt herindeling
Wij hebben kennis genomen van het standpunt dat uw raden in 
meerderheid voorstander zijn van zelfstandigheid van uw gemeenten en 
tegen herindeling zijn. Zoals wij u hebben bericht, hebben wij er in het 
kader van een zorgvuldige procedure in de planning rekening mee 
gehouden dat de zienswijzen op het herindelingsontwerp kunnen 
worden gegeven door de raden, die zijn gekozen in de verkiezingen van 
maart 201 8. Wij gaan ervan uit dat u van de mogelijkheid gebruik 
maakt zienswijzen in te dienen, nadat CS het herindelingsontwerp 
hebben vastgesteld.

Wij verwijzen naar onze brief van 1 2 maart 201 8, kenmerk 
305888/1 053839, aan het college van B&W van Laren, die alle 
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek in afschrift hebben ontvangen en 
waarin wij nogmaals de inhoudelijke argumentatie uiteenzetten voor 
ons besluit om een herindelingsontwerp op te stellen voor de fusie van 
Blaricum, Huizen en Laren.

Wij vinden het van belang en zorgvuldig om uw gemeenten de ruimte 
en de gelegenheid te bieden om uw eigen inbreng voor het 
herindelingsontwerp te leveren. In onze brief van 1 6 januari 201 8, 
kenmerk 305888/1 034975 hebben wij u dan ook bericht dat wij u 
zouden informeren over het plan om met de betrokken gemeenten in 
overleg te treden over het op te stellen herindelingsontwerp Blaricum, 
Huizen en Laren. Wij hadden u per mail in november 201 7 al laten 
weten dat het onze intentie was u actief te betrekken in dit proces.
Wij informeerden u vervolgens bij brief van 1 5 februari 2018, kenmerk 
305888/1 046753, dat wij opdracht hadden verleend aan adviesbureau 
Berenschot voor het opstellen van een concept herindelingsontwerp en 
-advies voor de fusie van de gemeenten Blaricum, Huizen en Laren en 
van Hilversum en Wijdemeren. Adviesbureau Berenschot heeft 
vervolgens het Plan van aanpak toegezonden aan alle betrokken 
gemeenten.
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Wij zullen u zo spoedig als mogelijk is informeren over de eventuele 
consequenties voor de planning van de arhi-procedure. Berenschot zal u 
te zijner tijd informeren over de concrete data en locaties voor de 
vervolg bijeenkomsten.

Wij verzoeken u deze brief ter kennis van uw raad te brengen. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid 
van het college dat met dit onderwerp is belast

Kopie aan

Andere gemeenten Gooi en Vechtstreek 
PS van Noord-Holland


