
Gemeente 

Blaricum 
f4 

Gemeente 

Gemeente Eemnes 

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Hollland 
p/a Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 

2 7 SEP. 2013 

Laren 

Bezoekadres 
Zuiderzingel 5 

Postadres 
Postbus 71 
3755 ZH Eemnes 

Uw kenmerk 
149967/213218 

Uw brief van 
29 augustus 2013 

Ons kenmerk 

Behandeld door 
Mr. A. Hogendoorn 

Doorkiesnummer 
035-7513453 

Bijlagen 

T (035) 751 31 11 
F (035) 751 31 01 

VV www.belcombinatie.nl 
M info@belcombinatie.nl 

Datum 
18 september 2013 

Betreft 
Zienswijze op concept-advies bestuurlijke toekomst Gooi- en Vechtstreek 

Geacht college. 

In uw brief van 29 augustus j . l . verzoekt u de gemeenteraden, colleges en burgemeesters vóór 1 oktober a.s. een 
eventuele zienswijze in te dienen op uw concept-advies aan de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties over de bestuurlijke toekomst van de Gooi- en Vechtstreek. 

Met deze brief willen wij als BEL-gemeenten daaraan voldoen. 

In juni j . l . hebben onze raden op uw verzoek gereageerd op het rapport van de heer Winsemius. 
Daaruit blijkt dat onze drie raden hechten aan de voortzetting van de huidige samenwerking van de BEL-
gemeenten. In 2011 is immers gebleken dat er door deze samenwerking voldoende bestuurskracht is bij de drie 
gemeenten. Dit houdt tevens in dat een fusie voor onze gemeenten de komende jaren niet opportuun is. 

Tevens hebben de drie gemeenten uitgesproken hun samenwerking met Huizen op het gebied van het sociale 
domein te willen voortzetten en waar nodig te zullen uitbreiden. Dit laatste is op dit moment reeds in ontwikkeling 
vanwege de voorbereidingen in de regio op de komende decentralisaties. Uw college is daarvan op de hoogte. 
Deze samenwerking met Huizen krijgt de vorm van een gemeenschappelijke regeling, waarbij overwogen kan 
worden deze uit te breiden met de GV-3. 

Met deze standpunten voldoen wij als BEL-gemeenten aan het door u geschetste scenario B (Drie stromen). 



Daarmee wordt naar onze mening voldoende regionale bestuurskracht gegenereerd. Overigens stellen wij het zeer 
op prijs dat u de samenwerking tussen de BEL-gemeenten ondersteunt. 

Uw visie ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Muiden en Weesp is voor ons geen 
belemmering. Verder wachten wij de ontwikkelingen, zoals een nader onderzoek door deskundigen, geduldig af. 

Met vriendelijke groet. 
Mede namens de drie raden en de drie colleges van de BEL-gemeenten, 

Burgemeest 

2 van 2 
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BETREFT Zienswijze raad Hilversum op concept advies Provincie 
Noord Hoiiand 'De bestuurlijke toekomst van Muiden en 
Weesp' 

Geacht college. 

Wij hebben met belangstelling uw advies bestudeerd. Wi j spreken graag waardering uit voor de 
zorgvuldige en heldere argumentatie voor de keuzes die u maakt. 

Hilversum wi l eraan bijdragen dat de gemeenten in de gehele regio Gooi en Vechtstreek goed zijn 
toegerust voor het uitvoeren van hun taken. Dat betekent dat zij een effectief en transparant bestuur en een 
efficiënt en kwalitatief goed toegeruste organisatie hebben. Zi j kunnen een goed maatschappelijk 
voorzieningenniveau in stand houden, goede bereikbaarheid en infrastructuur verzorgen en natuur- en 
milieu beschermen. Zi j kunnen goede dienstverlening aan hun burgers en bedrijven aanbieden. Z i j kunnen 
goede onderlinge relaties onderhouden met omliggende grote gemeenten Amsterdam, Utrecht. Almere en 
Amersfoort en zij kunnen, samen met de genoemde gemeenten, goede relaties met hogere overheden en 
relevante partijen onderhouden. 

Het advies geeft een helder eindbeeld (Gooiland) en argumenten om niet nu in één keer naar dat eindbeeld 
toe te werken. Wi j denken dat een fusie van Naarden. Bussum. Muiden en Hilversum de beste tussenstap 
is om dat eindbeeld te bereiken. De complexe opgaven zoals het sociaal domein en ruimtelijke 
ontwikkelingen vragen om versterking van de bestuurskracht waaraan Hilversum in een nieuw te vormen 
gemeente graag een bijdrage levert. Wij wil len daarom meewerken aan het voorgestelde vervolg en 
worden graag betrokken bij de inrichting van de voorgestelde nadere verkenning. Ons vertrekpunt daarbij 
is dat wi j wil len toewerken naar de bovengenoemde fusie tussen Naarden. Bussum, Muiden en Hilversum. 

In die combinatie vormen we een krachtige gemeente in het hart van het Gooi met een sterke identiteit, 
wat w i j zien als een belangrijke voorwaarde voor het op langere termijn bijeen houden van het Gooi en het 
kunnen doorgroeien naar Gooiland. Deze sterke nieuwe gemeente kan een belangrijke rol krijgen bij de 
vertegenwoordiging van de regio naar externe partijen en naar ri jk en provincie waarmee het 
probleemoplossend vermogen en daarmee de positie van de regio als geheel aanzienlijk wordt versterkt. 

Wi j denken hierbij aan diverse regio-opgaven. Het gaat om het verankeren van de positie van de 
mediasector in onze regio In relatie tot de multimedia-activiteiten In omliggende noordvleugelsteden. de 
zogenoemde Mediavalley. Het gaat om het handhaven en verbeteren van de bereikbaarheid over de weg 
en over het spoor, gegeven de toenemende mobiliteit zowel intern binnen de regio als extern naar en 
vanuit de omliggende steden. Het gaat ook om het benutten van kansen om een stimulans te geven aan het 
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toerisme in onze regio, bijvoorbeeld in het kader van de Floriade 2022. En het gaat - niet in het minst -
om het behoud van ons vvoonmilieu en de landschappelijke kwaliteiten, zozeer gewaardeerd door de 
inwoners van Gooi en Vechtstreek maar ook zwaarwegend als vestigingsfactor in het kader van de 
versterking van de internationale concurrentiekracht van de noordvleugel van de randstad. 

We denken daarbij ook aan het benutten van kansen door betere afstemming van maatschappelijke 
voorzieningen als onderwijs, sport en cultuur en aan een goede ontwikkeling van de woningmarkt en 
bedrijventerreinen. En uiteraard denken wij hierbij aan de uitvoering van de taken in het sociaal domein 
waarbij schaalvergroting tot boven 100.000 inwoners wenselijk is. Dat geeft namelijk de mogelijkheid 
van integraal bestuur door raad en college zonder afhankelijkheid van democratisch onvoldoende 
gelegitimeerde intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Het voorkomen van een democratisch tekort 
en dus het in goede positie houden van de gemeenteraad van de nieuw te vormen gemeente is voor ons een 
belangrijke drijfveer om naar de voorgestelde fusie toe te werken. 

Met het oog op die verkenning, zijn er enkele zaken die wij op dit moment nog willen accentueren. Die 
accentuering doet aan onze instemming overigens niets af. 

Wij vinden dat het heldere eindbeeld een sturende werking moet hebben op alle beslissingen die in de 
tussenfasen worden genomen. Wij willen hier mee aangeven dat alleen beslissingen gericht op het 
versterken van de bestuurskracht van onze regio worden genomen, die het realiseren van Gooiland 
mogelijk maken. Vanuit die argumentatie betekent het ook dat er geen beslissingen worden genomen die 
het realiseren van dat eindbeeld in de weg staan of de realisering ervan nodeloos vertragen. Als uit de 
verkenning blijkt dat de fusie van Naarden, Bussum. Muiden en Hilversum maakbaar is, dan moet voor 
deze fusie direct in 2014 de arhiprocedure worden opgestart. Wij zien dit punt graag in het conceptadvies 
van Gedeputeerde Staten expliciet benoemd. 

Hiernaast willen wij dat de toekomst van de Bloemendalerpolder nader wordt bezien. Indien Muiden 
aansluit bij het Gooi en de door ons voorgestelde sterke fusiegemeente inderdaad zou worden gevormd, 
dan dient de argumentatie in uw advies voor toevoeging van de Bloemendalerpolder aan Weesp naar onze 
mening in dat licht opnieuw te worden gewogen. 

De samenwerking van Weesp met Wijdemeren en Stichtse Vecht zou kunnen leiden tot versterking van de 
bestuurskracht van Weesp. De toets die daarop plaatsvindt wordt in uw advies voorzien in uiterlijk 2015. 
Bij gebleken onvoldoende vooruitgang zijn dan diverse scenario's denkbaar voor de versterking van de 
bestuurskracht. Behoort herindeling van Weesp dan tot die scenario's? Wij zien graag dat ook 
beantwoording van deze vraag onderdeel uitmaakt van de verkenning. 

Verder stellen wij voor dat als onderdeel van de verkenning wordt gekeken naar de wijze waarop 
bewoners in dit traject betrokken worden. 

Tot slot stellen wij voor in de verkenning expliciet te beoordelen wat het effect is van de voorgestelde 
fusievarianten op de aard en het aantal van daarop nog aanvullende noodzakelijke 
samenwerkingsverbanden. 

Hoogachtend. 

De gemeenteraad van Hilversum. 
De griffier, de voorzitter. 

K.E. Driehuijs P.KjBroertjes 
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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummeren onderwerp vermelden. 

Geacht college, 

Inleiding 
Bij brief van 29 augustus jl. heeft u ons uw concept advies over de bestuurlijke toekomst van Muiden en 
Weesp (ingebed in een regionaal perspectief) aan de minister van BZK ter informatie toegezonden, met 
de mededeling dat een eventuele zienswijze vóór 1 oktober kenbaar kan worden gemaakt. In deze brief 
leest u onze reactie, die met de gemeenteraad van Huizen is afgestemd. 

Positie Huizen 
In onze brief van 5 juli hebben wij u het besluit van de gemeenteraad van Huizen met betrekking tot het 
onderzoek van de heer P. Winsemius kenbaar gemaakt. Huizen wenst zelfstandig te blijven en wil zich 
inzetten voor een goede regionale samenwerking; dit standpunt is ook nu het uitgangspunt van de 
gemeenteraad. 

Wij ondersteunen de voorgenomen fusie van de gemeente Muiden, vooral ook omdat die gemeente daar 
zelf om vraagt onder de erkenning dat haar schaalgrootte en bestuurskracht tekortschieten in het licht 
van de actuele uitdagingen voor een goede uitvoering van gemeentelijke taken. Wij delen niet het door 
Muiden gewenste en ook door u verwoorde lange termijn perspectief van nog slechts 1 gemeente in de 
Gooi en Vechtstreek: een dergelijke opschaling achten wij veel te grootschalig en ook niet nodig om de 
regionale bestuurskracht effectief te kunnen verbeteren. 

Grenscorrecties 
De herindeling van Muiden op korte termijn begrijpen wij dus, en voor zover er van moet worden uitge
gaan dat Muiden zich vooral wenst te oriënteren op het Gooi (meer dan op de Vechtgemeenten), is een 
samenvoeging met de gemeenten Naarden en Bussum een goede oplossing. Tevens is uw gedachte 
van een grenscorrectie voor wat betreft de Bloemendaler polder gericht op integrale toevoeging daarvan 
aan Weesp dan een begrijpelijke keuze. 

Een fusie van Bussum, Muiden en Naarden zou overigens wat ons betreft dan ook moeten voorzien in 
een logische grenscorrectie tussen die nieuwe gemeente en Huizen. 

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag, nr 28.50.04.255 • IBAN: NL24 BNGH 028.50.04.255 • BIC: BNGHNL2G 
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Verdiepende verkenning perspectief middellange termijn 
Wij kunnen dus instemmen met uw oplossing voor de korte termijn (herindeling Muiden) en wijzen uw 
lange termijnperspectief af. 
De standpunten in de regio omtrent de bestuurlijke herindeling zijn helder en naar onze mening moet in 
de komende periode alle energie gestoken worden in het uitwerken van het korte termijn perspectief 
door een fusie te starten en de samenwerking te intensiveren. Gelet hierop is ons gemeentebestuur van 
mening dat een verkenning naar de bestuurlijke herindeling voor de korte of middellange termijn overbo
dig is. Deze door u voorgestelde verkenning wijzen wij dus af. 

Mocht u er niettemin toch voor kiezen een verkenning te starten, dan zal elke uitkomst die leidt tot een 
gedwongen herindeling afgewezen worden. In dit licht geven wij u daarom ook in overweging om in de 
eventueel, door ons overbodig geachte, maar door u te kiezen nadere verkenning voor de middellange 
termijn alleen die opties en scenario's mee te nemen die uitgaan van een zelfstandig Huizen. Uiteraard 
geldt dit ook voor uw definitieve advies aan de minister van BZK. 

Onze gemeente heeft overigens een positieve houding voor wat betreft intergemeentelijke samenwer
king zoals blijkt uit de samenwerking op regionaal en subregionaal niveau. Zo werken de gemeenten 
Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren al enkele jaren goed samen voorde uitvoering van de wetgeving op 
het vlak van sociale zekerheid. Ook op het gebied van het sociaal domein in brede zin zal deze samen
werking voortgezet / geïntensiveerd worden, waarbij op regionaal niveau nog kan worden onderscheiden 
tussen regionale beleidssamenwerking en subregionale uitvoeringsorganisaties (waaronder HBEL). Op 
deze wijze zal ook Huizen zich inzetten voor versterking van de regionale bestuurskracht. Verdere 
samenwerking op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau zal in de komende tijd worden onderzocht. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethoqgtefs 

C. Bikkers 
Loco-burgemeester 
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VERZONDEN 2 0 SEP 2013 

Onderweip 
Zienswijze concept advies van de Provincie aan de Minister van BZK over bestuurlijke 
toekomst Gooi en Vechtstreek 

Geachte leden van Gedeputeerde Staten, 

Uw college heeft de raad van Muiden verzocht een zienswijze te geven op het concept 
advies van de Provincie aan de Minister van BZK over de bestuurlijke toekomst Gooi en 
Vechtstreek. De raad van de gemeente Muiden heeft kennis genomen van uw advies en 
is verheugd dat u een standpunt heeft bepaald. 

Robuuste gemeente voor de uitvoering van het Sociaal domein 
De Raad van Muiden heeft uitgesproken een grotere fusie te wensen dan de drie nu 
genoemde gemeenten voor de kortst mogelijke termijn. Gelet op de zienswijze van de 
overige gemeenten in Gooi- & Vechtstreek lijkt een fusie in groter verband waarbij dan 
ook Huizen wordt betrokken (scenario 1 voor de middellange termijn) in 2016 (nog) niet 
voor de hand te liggen De Raad van Muiden hecht bijzonder aan het realiseren van het 
einddoel zoals door Gedeputeerde Staten is geformuleerd namelijk één gemeente Gooi 
en Vechtstreek of een gemeente Gooi naast een gemeente Vechtstreek binnen een 
duidelijke termijn. In dat perspectief kiest de gemeente Muiden er nadrukkelijk voor het 
gewenste einddoel niet in drie maar in twee fasen te realiseren. 

Voor de uitvoering van het sociaal domein is een schaal vereist zodanig dat de nieuwe 
gemeente kwalitatief goede diensten aan haar inwoners kan bieden. Een fusie is 
noodzakelijk om de democratische legitimiteit te borgen. 
De wens om voor de uitvoering van het sociale domein zo robuust mogelijk op te schalen 
maakt het noodzakelijk bijvoorbeeld de gemeente Hilversum vanaf de start voor de korte 
termijn bij het proces te betrekken. Daarvoor zijn minimaal twee argumenten; de al 
genoemde opschaling in verband met de uitvoering van het sociale domein en 
procesmatig verdient het de voorkeur om de energie die nodig is voor een fusie niet over 
een reeks van jaren te spreiden en twee trajecten na elkaar te doorlopen wanneer dat ook 
in één keer zou kunnen. 
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Veelvuldig onderzoek in de regio heeft uitgewezen dat de gemeenten er te vaak niet in 
slagen om door samen te werken de benodigde bestuurskracht te organiseren. De 
gemeenten gunnen elkaar te weinig om tot een gezamenlijke lijn te komen. 



Pas een gemeente van voldoende omvang en voldoende bestuurskracht kan Invulling 
geven als volwaardige partij bij metropolitane en nationale opgaven zoals mobiliteit, 
woningbouw, economie en werkgelegenheid en behoud van natuur en landschap. 

In het voorstel van de Provincie past dit ook daar waar Gedeputeerde Staten aangeven 
dat voor de korte termijn Muiden minimaal met Naarden en Bussum zou moeten fuseren. 
Minimaal houdt in dat er ook een maximale variant kan zijn. Hiermee is het perspectief op 
de door ons gewenste optie, doorpakken naar aansluiting met Hilversum reeds in beeld. 

De Bloemendalerpolder 
Gedeputeerde Staten stellen voor de Bloemendalerpolder als project binnen de grenzen 
van één gemeente te laten vallen. De verwachting van Gedeputeerde Staten dat op de - . 
langere termijn (ca. 2020) in de regio één gemeente Gooi &Vechtstreek zal ontstaan, 
danwel één gemeente Gooi naast één gemeente Vechtstreek is in dit verband interessant. flj 
In de optiek van de provincie, nóch in de optiek van de gemeente Muiden zal Muiden 
kiezen voor één gemeente Vechtstreek. Aangezien Weesp van het college GS de 
komende jaren nog de tijd krijgt om aan te tonen dat samenwerking met Wijdemeren en 
Stichtse Vecht leidt tot de benodigde bestuursversterking, vraagt de Raad van Muiden 
zich af waarom GS van mening zijn dat het project Bloemendalerpolder voorafgaand 
hieraan aan Weesp moet worden overgedragen. Wij begrijpen niet dat terwijl het 
eindbeeld van de opschaling nog niet vaststaat er nu een grenswijziging wordt voorzien 
die mogelijk later weer gewijzigd zal worden. Beter is het alle energie te steken in het 
realiseren van de voorwaarden die een zo spoedig mogelijk realiseren van de nieuwe 
woonwijk mogelijk maakt. 

De Bloemendalerpolder heeft een belangrijke functie voor het gehele gebied van de 
Metropoolregio Amsterdam en in het bijzonder voor de bouwopgave in de Gooi en 
Vechtstreek. Beslissingen over toedeling aan een gemeente zal dan ook in het perspectief 
voor de voortgaande opschaling geplaatst moeten worden. 

De Bloemendalerpolder ligt voor een tweederde deel binnen de gemeentegrenzen van 
Muiden. Voorzieningen in het te ontwikkelen gebied zijn ook voor de nieuwe gemeente 
van belang. Voor sport zullen de nieuwe bewoners van de Bloemendalerpolder met name 
op het Muider deel van de nieuwe gemeente zijn aangewezen. De sportvoorzieningen zijn 
in Weesp (nog) niet toereikend en in Muiden wordt bij de ontwikkeling van sport
voorzieningen rekening gehouden met de nieuwe inwoners van de Bloemendalerpolder 
en het KNSF-terrein. Daarnaast zal de toekomstige bebouwing van de Bloemendaler-
polder grote invloed hebben op de infrastructuur en de bovenwijkse voorzieningen van 
Muiden. 

Het argument dat de bestuurlijke slagkracht wordt bevorderd door het project bij één 
gemeente onder te brengen snijdt geen hout immers; de onlangs overeengekomen 
Samenwerkingsovereenkomst is immers getekend door Provincie, Rijk, Weesp, Muiden 
en Privaten. Naar ons beste weten verloopt de huidige participatie en projectorganisatie 
van twee gemeenten en de betrokkenheid van de provincie goed. De gemeente Muiden 
bepleit derhalve de Bloemendalerpolder blijvend te laten ontwikkelen conform de huidige 
opzet. Omdat in uw voorstel de betrokkenheid van Muiden bij de Bloemendalerpolder 
voortduurt totdat de nieuwe gemeente zal zijn gevormd (2016, evt. 2017) is besluitvorming 
leidend tot grenswijziging ontijdig en overbodig. 



Mocht het lange termijn perspectief toch uitkomen op één Gooi- &Vechtgemeente dan is 
het niet logisch om nu de te fuseren gemeente en daarmee tevens de grootste gemeente 
waar het project in valt uit te sluiten van het ontwikkelingsproces. De nieuwe gemeente 
zal immers beschikken over meer bestuurskracht. 

Fusie op 1 januari 2016 
De gemeente Muiden kan zich vinden in het voorstel van Gedeputeerde Staten een fusie 
met ingang van januari 2016 tot stand te brengen. De gemeente Muiden kan de 
voorbereiding met de beoogde fusie partners in gezamenlijkheid en op basis van 
gelijkwaardigheid zelf ter hand nemen. De provincie heeft in het eerder fusieproces een 
waardevolle procedurele bijdrage geleverd. Financiële en inhoudelijke ondersteuning van 
de provincie is wenselijk om het proces voortvarend ter hand te kunnen nemen. 

Uw constatering dat voor Muiden een herindeling op de kortst mogelijke termijn 
noodzakelijk is, is door de raad en het college van Muiden onderschreven. De gemeente 
Muiden verzoekt u bij de Minister aan te dringen op spoedige besluitvorming. 

.de gemeente Muiden 

A.J. MMnthonissen 
griffier 

de Pater - van 
voorzitter 

s 



5 
28.9.13 € 00052 CT 

P o s t b u s 3 
1398 ZG / " ^ 

# FR 862124 
E D E l i L A N D 

ipno x F"-'»-..-» s o o a. o^oo"? 3 1 



Gemeente Naarden 
dhr. H.A. de Vries 

2 7 SEP. 2013 
doorkiesnummer: 035-695 7809 

Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA HAARLEM 

uw ref: 

149967/213218 
uw brief van: 

29-08-2013 
onze ref: datum: 

BO/HdV/uit l31261inkRAl 
3129 

onderwerp: 
Bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek 

VERZONDEN 2 6 SEP 2013 

Geachte college, 

Inleiding 
Naar aanleiding van uw brief dd. 29 augustus 2013 berichten wij u het 
volgende. 
In uw brief staat uw advies over herindeling/samenwerking in de regio Gooi en 
Vechtstreek. U bent voornemens dit advies aan de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties toe te zenden. U stelt de betrokken gemeenten in 
de gelegenheid op uw concept advies te reageren. Daarna stelt u uw 
definitieve advies op. Graag maken wij van de gelegenheid tot reageren 
gebruik. 

Herindeling op korte termijn en in de toekomst noodzakelijk 
De gemeentelijke herindeling is in de regio Gooi en Vechtstreek al te lang 
onderwerp van discussie zonder resultaat. Schaalvergroting door herindeling is 
voor een gemeente als Naarden noodzakelijk om haar taken in de toekomst 
goed en volwaardig te kunnen blijven uitvoeren. 

Gelet op de standpunten die gemeenten recent hebben ingenomen naar 
aanleiding van het rapport Winsemius en hun eerdere standpunten, vinden wij 
het op korte termijn realiseren van een fusie van Bussum, Muiden en Naarden 
(GV-3) een goede start voor een proces van verdere gemeentelijke herindeling 
in de regio Gooi en Vechtstreek. Wij gaan er daarbij vanuit dat dit verdere 
proces van gemeentelijke herindeling voortvarend wordt opgepakt. 
Verdere herindeling van de regio is noodzakelijk om de bestuurskracht van de 
regio als geheel in de toekomst op peil te krijgen. Het in stand houden of 
creëren van veel verschillende samenwerkingsvormen, waarvan in uw advies 
ook sprake is, heeft nadrukkelijk niet onze voorkeur. De bestuurlijke drukte zal 
daardoor onvoldoende afnemen en de ervaring leert dat samenwerken de 
besluitvorming ondoorzichtig maakt en ten koste gaat van de democratisch 
legitimatie. Wij streven er naar om de gemeentelijke activiteiten zo veel als 
mogelijk terug te brengen onder directe democratische controle van de raad. 

Bloemendalerpolder 
U bent voornemens de Minister te adviseren om bij een fusie van Bussum, 
Muiden en Naarden (GV-3) de Bloemendalerpolder door middel van een 
grenscorrectie in zijn geheel aan de gemeente Weesp toe te voegen. 
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Wij vinden dat niet logisch. De ontwikkeling van de Bloemendalerpolder moet ter hand worden 
genomen door bestuurskrachtige gemeenten. De gemeenten Bussum, Muiden en Naarden gaan nu 
juist fuseren om een bestuurskrachtige gemeente te vormen (en zijn dat deels zelf nu ook al). Het 
mede ontwikkelen van de Bloemendalerpolder past daar prima bij. 
De bestaande afspraken over de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder kunnen daarom naar 
onze mening zonder meer gehandhaafd worden, een grenscorrectie is niet nodig. Voor de nieuwe 
gemeente (GV-3) is het mede ontwikkelen van deze nieuwe grote woningbouwlocatie ook van groot 
belang. Wij zijn daarom van mening dat de gemeentegrenzen voor de Bloemendalerpolder 
ongewijzigd moeten blijven. 

KNSF-terrein 
KNSF-Vastgoed heeft een aansprakelijkheidsprocedure tegen de gemeente Muiden aangespannen. 
Onze gemeente kan geen inschatting maken van het verloop van deze procedure. De nieuwe 
gemeente mag niet worden belast met de uitkomsten van deze procedure. Daarom geldt als 
voorwaarde bij herindeling voor Naarden dat daarvoor een regeling in de herindelingsregeling(wet) 
moet worden getroffen. Voor de precieze inhoud van deze regeling verwijzen wij naar het 
amendement (vergaderjaar 2011-2012 / 32 280 nr 10) dat hiervoor bij de Tweede Kamer is 
ingediend en aangenomen ten tijde van de behandeling van het wetsvoorstel voor de samenvoeging 
Bussum, Muiden, Naarden en Weesp. Wij verzoeken u de Minister te vragen om ervoor zorg te 
dragen een dergelijk regeling ook in de herindelingsregeling (wetsontwerp) voor samenvoeging van 
Bussum, Naarden en Muiden (GV-3) op te nemen. 

Te volgen proces vorming GV-3 
Een fusie van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden (GV-3) dient wat ons betreft zo snel als 
mogelijk tot stand te komen. Wij willen dat met de organisatorische voorbereiding van deze fusie op 
korte termijn door de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden wordt begonnen. 
Wat betreft de voor samenvoeging van gemeenten te voeren bestuurlijke besluitvormingsprocedure 
in het kader van de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) heeft het onze voorkeur dat de 
provincie de coördinatie op zich neemt en het nieuwe Arhi-herindelingsadvies voor de Minister 
opstelt en vaststelt. Ons lijkt dat het meest efficiënt en effectief. De fusie moet uiterlijk 1 januari 
2016 zijn gerealiseerd. 
De Arhi-procedure voor de GV-3 moet zodanig worden ingericht dat andere gemeenten zich, in deze 
eerste fase van gemeentelijke herindeling in Gooi en Vechtstreek, kunnen aansluiten. Deze 
aansluiting mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid van het fusieproces. 

Verkenning toekomstige herindeling(en) 
In uw advies geeft u aan een verdiepende verkenning te willen uitvoeren gericht op de middellange 
termijn naar de drie scenario's; Gooi-Noord/GooiZuid, Drie Stromen en GV-3. Op basis van deze 
verkenning zult u in het najaar 2014 tot een definitieve keuze voor het middellange termijn 
perspectief komen. Wij werken graag aan deze verkenning mee. Het is uiteraard aan de in 2014 
nieuw gekozen gemeenteraad om zijn standpunt te bepalen over de uitkomsten van de verdiepende 
verkenning en de gevolgen daarvan. 

Bij de opzet van de verkenning moet wel worden gekeken naar de wijze waarop bewoners daarbij 
worden betrokken. Daarnaast vragen wij u om in de verkenning expliciet te beoordelen wat het 
effect is van de voorgestelde fusievarianten op de aard en het aantal van daarop nog aanvullende 
noodzakelijke samenwerkingsverbanden. 

In uw concept advies sluit u niet uit dat via een weg van drie opeenvolgende gemeentelijke 
herindelingen wordt gekomen tot de realisatie van één van de door u genoemde lange termijn 
perspectieven, namelijk een gemeente Gooi en Vechtstreek of een gemeente Gooi naast een 
gemeente Vechtstreek. Wij vinden dat politiek, bestuurlijk, organisatorisch en financieel niet 
verantwoord. Herindelingen zijn ingewikkelde en omvangrijke operaties die in de eerste jaren op 
alle genoemde terreinen een grote extra belasting geven. De investeringen die op vele fronten bij 
een herindeling moeten worden gedaan, moeten in meerdere jaren daarna worden terugverdiend. 
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Met drie opeenvolgende herindelingen (gemeentelijke fusies) gaat dat niet lukken. Wij vinden dat 
daarom niet verantwoord. Het lange termijn perspectief moet naar onze mening in maximaal 2 
stappen van gemeentelijke herindeling worden bereikt. 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Naarden, 

de voorzitter. 

mw. dr. J.J. Sylvester 
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Naar aanleiding van uw hierboven genoemde brief heeft het college, na raadpleging van de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 19 september jl., besloten ten aanzien van het 
conceptadvies over de bestuurlijke toekomst van de regio Gooi en Vechtstreek een zienswijze 
in te dienen. 

Het overgrote deel van de gemeenteraad van Weesp kan zich volledig vinden in uw 
conceptadvies. Eén fractie heeft een andere opvatting ten aanzien van het conceptadvies, die 
als volgt luidt: 
"Om geopolitieke en economische redenen acht de fractie van GroenLinks het proces van 
ontvlechting van Weesp uit de Gooi- en Vechtstreek ongewenst. De bestuurskrachtproblemen 
van Muiden en mogelijk Weesp kunnen ook worden opgelost door een fusie van Muiden, 
Weesp en Wijdemeren, zonderde nauwe banden tussen Weesp en Muiden te verbreken en 
Stichtse Vecht als centrumgemeente in een samenwerkingsverband te betrekken." 

De gemeenteraad is unaniem ten aanzien van de voorgestelde grenscorrectie. Zij acht dit een 
goede zaak omdat het ontwikkelen van de Bloemendalerpolder om praktische redenen niet 
door meerdan één gemeente zou moeten geschieden. Voorts worden de meeste woningen 
gebouwd op grondgebied van onze gemeente en zullen de toekomstige bewoners daardoor 
georiënteerd zijn op Weesp. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeestecen wethouders van de gemeente Weesp, 

H. Ligtemoet 
secretaris 

Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met mevr. M.Walrave bereikbaar op telefoonnummer (0294) 
491 235 
Postadres: Bezoekadres: 
Postbus 5099 1380 GB Weesp Nieuwstraat 70a 1381 BD Weesp 

wilt u bij beantwoording datum en registratienummer van deze brief vermelden 

Tel (0294) 491 391 E mail lnfo@weesp.nl 
Fax (0294) 414 251 Website www.weesp.nl 
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VERZONDEN 2 b SEP 2013 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

In uw bovengenoemde brief nodigt u ons uit desgewenst een zienswijze in te dienen op uw 
concept-advies aan de minister van BZK over de bestuurlijke toekomst van het Gooi en de 
Vechtstreek. Wij vinden het van belang u deze zienswijze te doen toekomen. 

Ons college heeft met instemming kennis genomen van het feit dat u in alle drie de varianten 
uitgaat van een hecht samenwerkingsverband van de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en 
Wijdemeren. Wij constateren dat u daarmee de keuzen van deze drie gemeenten 
onderschrijft en dat verheugt ons. 

Wij realiseren daarmee een samenwerkingsverband dat drie gemeenten met 104.000 
inwoners omvat. Het programma om tot dit hechte samenwerkingsverband te komen is in 
volle gang. Zo zullen bijvoorbeeld de drie gemeenteraden op 19 oktober a.s. voor het eerst 
gezamenlijk bij elkaar komen. Wij gaan ervan uit dat de in Weesp uit te voeren 
bestuurskrachtmeting, in 2015 mogelijk 2016, daardoor zal hebben geleid tot een 
aantoonbaar grotere bestuurlijke slagkracht van deze gemeente. 

Wij onderschrijven nadrukkelijk ook uw advies inzake de grenscorrectie in de 
Bloemendalerpolder. Vanuit de voorliggende woningbouwopgave en de feitelijke situatie ter 
plaatse ligt dit advies voor de hand. Primair ligt de verantwoordelijkheid voor de realisering 
van deze opgave uiteraard in Weesp, echter het samenwerkingsverband zal hierin ook zijn 
rol waarnemen. 

bezoekadres Rading 1, 1231 KB Loosdrecht 
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht 
tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595) 

e-mail postbus@wijdemeren nl websitewww.wijdemeren.nl 
fax (035) 65 59 599 

bank BNG 28 50.98 233 



Brief gemeente Wijdemeren 
Onderwerp : zienswijze concept-advies aan de minister van BZK over bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek 
Datum : 25 september 2013 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

bezoekadres Rading 1, 1231 KB Loosdrecht 
postadres Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht 
tel 14 035 (vanuit het buitenland 00 31 35 65 59 595) 

e-mail postbus@wijdemeren.nl websitewww wijdemeren.nl 
fax (035) 65 59 599 

bank BNG 28.50 98.233 
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vermelden. 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, VERZONDEN 1 8,09,13 

Op 30 augustus hebben we uw brief ontvangen, waarin u ons informeert omtrent het concept advies 
bestuurlijke toekomst van het Gooi- en Vechtstreek. In deze brief nodigt u ons uit een zienswijze in te 
dienen, zodat u dit kunt meenemen in de gesprekken met PS en het ministerie van BZK. 

Het college van Stichtse Vecht heeft kennis genomen van het advies en constateert dat in alle drie 
varianten ruimte wordt geboden aan de gewenste samenwerking Stichtse Vecht, Weesp en 
Wijdemeren. Dit stelt ons in staat de samenwerking verder uit te bouwen. 

Daarbij wordt de Bloemendalerpolder in zijn geheel bij Weesp gevoegd. Verder geeft u aan dat het 
advies aan de minister niet vrijblijvend kan zijn. Dit houdt in dat Weesp naar verwachting in 2015 een 
bestuurskrachtmeting laat uitvoeren om aan te tonen dat Weesp aantoonbaar sterker wordt door 
onze samenwerking. We zijn er van overtuigd dat deze samenwerking tot de benodigde 
bestuurskracht in Weesp zal leiden. 

Ons college kan zich vinden in het advies inzake de samenwerking Stichtse Vecht, Weesp en 
Wijdemeren en de grenscorrectie Bloemendalerpolder. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnfprfneerc 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Veel; 

gemeentesecretaris 

Pagina 1 van 1 



provincie:: Utrecht 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 

DATUM 

NUMMER 

UW BRIEF VAN 

UW NUMMER 

BIJLAGE 

1 oktober 2013 
80EC433D 
29 augustus 2013 
149967/213218 
geen 

TEAM BDO 
REFERENTIE Hans Versteeg 
DOORKIESNUMMER 030-2583364 
EMAILADRES hans.versteeg@provincie-utrecht.nl 
ONDERWERP Conceptadvies bestuurlijke toekomst 

Gooi en Vechtstreek 

Geacht college, 

Met de brief van 29 augustus 2013 heeft u ons ter informatie uw conceptadvies over de bestuurlijke toekomst 
van de Gooi en Vechtstreek aan de minister van BZK toegezonden. Daarbij is opgemerkt dat wij een eventuele 
zienswijze vóór 1 oktober 2013 aan uw college kunnen meegeven. In deze brief geven wij onze reactie op het 
conceptadvies. 

Visie Gooi en Vechtstreek 
Voor de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp ingebed in een regionaal perspectief, is een lange termijn 
perspectief voor de hele regio geschetst. In dat verband wordt genoemd de vorming van één gemeente in de 
Gooi en Vechtstreek (Gooistad of Gooiland), of een gemeente Gooi naast de gemeente Vechtstreek. 
Voor ons is draagvlak bij de betrokken partners een belangrijk criterium. Wij vinden dat initiatieven voor 
opschaling c.q. het starten van een herindelingsprocedure van onderop moeten plaatsvinden. 
Wij constateren met u - mede gelet op de reacties op het rapport van Winsemius - dat er (nog) amper draagvlak 
aanwezig is voor één visie op de bestuurlijke toekomst van Gooi en Vechtstreek op de lange termijn in de 
vorming van Gooiland. Om die reden kunnen wij het lange termijnperspectief voor deze regio niet 
onderschrijven. 

Eemnes 
Eemnes is positief over het versterken van de samenwerking in Gooi en Vechtstreek maar vindt een fusie niet 
aan de orde. Zij zien op de langere termijn verbreding en/of verdieping van hun samenwerking als de 
belangrijkste ontwikkeling en opgave. De gemeente wenst zonder voorbehoud de bestaande BEL-
samenwerking voort te zetten en te versterken in de nabije toekomst. Het versterken en uitbouwen van de 
samenwerking kan wat hen betreft binnen de Gooi en Vechtstreek. Er zijn initiatieven om de samenwerking 
Huizen -BEL-combinatie op het gebied van het sociale domein te intensiveren zowel regionaal als 
subregionaal. Daarmee wordt de regionale bestuurskracht verder versterkt. 
Voor de middellange termijn worden drie scenario's geschetst die nog met een verdiepende verkenning onder 
leiding van een bestuurder/wetenschapper bij de gemeenten vóór 1 april 2014 worden getoetst. Wij kunnen op 
de uitkomst daarvan niet vooruitlopen maar het scenario dat uitgaat van de samenwerking Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren heeft onze instemming. De scenario's die uitgaan van een niet gedragen fusieprocedure 
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wijzen wij op voorhand af. Wij geven u in overweging om de fusievariant Huizen-BEL in scenario B te schrappen 
als blijkt uit de zienswijzen van de betrokken gemeenten er geen draagvlak daarvoor is. 

Stichtse Vecht 
De gemeente maakt geen onderdeel uit van de Gooi en Vechtstreek en is georiënteerd op de regio Utrecht. 
Stichtse Vecht wil de samenwerking met Wijdemeren en Weesp op het gebied van de transities in het sociale 
domein (jeugdzorg, werk & inkomen en zorg & begeleiding) verder uitbouwen. De drie gemeenten delen ook 
hun opgaven voor economie, recreatie en toerisme en het kemenbeleid. In de drie scenario's voor de korte en 
middellange termijn krijgen de drie gemeenten de ruimte om hun samenwerking verder vorm te geven. Wij 
ondersteunen deze ontwikkeling. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat Weesp uiterlijk in 2015 een 
bestuurskrachtonderzoek laat uitvoeren. Deze voorwaarde is, gelet op de positie van Weesp, te billijken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw advies Bestuurlijke toekomst 
Gooi en Vechtstreek aan minister Plasterk graag tegemoet. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, 

Secretaris, 


