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Onderwerp: Herindelingsontwerp Vecht- en Plassengebied 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de het herindelingsontwerp voor het 
Vecht- en Plassengebied aan. Op basis van de uitkomsten van het open overleg en eigen 
onderzoek leggen wij twee varianten voor versterking van de bestuurskracht voor aan de 
gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen en Wijdemeren en hun 
inwoners. Zij kunnen de komende periode reageren op het herindelingsontwerp door een 
zienswijze in te dienen.  
Bij onze keuze voor de varianten heeft is de inhoudelijke samenhang in het gebied 
doorslaggevend geweest. Dat heeft geleid tot een variant waarin een Veenweidegemeente 
wordt gevormd door samenvoeging van Abcoude, De Ronde Venen en het grondgebied van 
Breukelen ten westen van de A2 en een Vechtgemeente bestaande uit het grondgebied van 
Breukelen ten oosten van de A2 met Loenen en Maarssen. In de tweede variant wordt de 
hierboven genoemde Veenweidegemeente gecombineerd met een kleinere Vechtgemeente, 
bestaande uit het grondgebied van Breukelen ten oosten van de A2 en Loenen.  
 
Aanleiding 
In het Vecht- en Plassengebied is de bestuurskracht van gemeenten al geruime tijd onderwerp 
van gesprek. In 2005 zijn kwaliteitsmetingen uitgevoerd in Abcoude en Breukelen. De 
conclusie was dat de bestuurskracht van beide gemeenten versterkt moet worden. Wij zijn van 
mening dat ook de bestuurskracht van Loenen versterkt moet worden. In september 2006 
heeft u ingestemd met ons besluit de arhiprocedure te starten voor het Vecht- en 
Plassengebied. In de arhiprocedure zijn tevens de omliggende gemeenten De Ronde Venen, 
Maarssen en Wijdemeren betrokken omdat zij een bijdrage kunnen leveren aan de versterking 
van de bestuurskracht in het gebied. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Het herindelingsontwerp wordt vanaf 7 mei ter inzage gelegd. Inwoners en andere 
belanghebbenden hebben acht weken de tijd op te reageren, gemeenteraden hebben drie 
maanden de tijd om te reageren. De termijn voor het indienen van zienswijzen door inwoners 
en belanghebbenden sluit op 2 juli 2007. De termijn voor de gemeenteraden zou op 7 
augustus sluiten. Omdat dit in de zomervakantie valt, wordt deze termijn verlengd tot 1 
oktober. De gemeenteraden kunnen hun vergadering in september nog benutten voor het 
vaststellen van hun zienswijze.  



Wij beantwoorden de ingekomen zienswijzen. De beantwoording krijgt een plek in het 
concept-herindelingsadvies. Mogelijk leiden de zienswijzen tot een bijstelling van ons 
voorstel. Het concept-herindelingsadvies wordt ter besluitvorming aan provinciale staten 
voorgelegd. 
 
Communicatie 
De gemeenten zijn per brief geïnformeerd over het herindelingsontwerp. Wij zullen in mei het 
herindelingsontwerp toelichten op twee informatiebijeenkomsten in het gebied. Tevens 
hebben wij de gemeenten aangeboden hen te faciliteren bij het informeren en eventueel 
raadplegen van de inwoners. Het herindelingsontwerp is op te vragen via de website 
www.vechtenenplassen.nl.
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