S T A T E N V O O R S T E L

Datum
: 4 maart 2008
Afdeling
: BJZ
Registratienummer : 2008INT218871
Titel

2008BEM41
Nummer PS
: PS2008BEM10
Commissie
: BEM
Portefeuillehouder : M.G. Dekker

: Herindelingsadvies Vecht- en Plassengebied

Inhoudsopgave
Ontwerpbesluit

pag. 3

Toelichting

pag. 5

Bijlage(n):
Inleiding
In september 2006 is de arhiprocedure gestart, gericht op de versterking van de bestuurskracht van de gemeenten
Abcoude, Breukelen en Loenen. De omliggende gemeenten Breukelen, De Ronde Venen en Wijdemeren zijn
hierbij betrokken. Binnen de procedure zijn verschillende varianten van samenwerking en herindeling
onderzocht op hun bijdrage aan de versterking van de bestuurskracht.
Op 17 april 2007 is het herindelingsontwerp vastgesteld. Hierin werd de voorkeur uitgesproken voor de vorming
van een Veenweidegemeente, bestaande uit de gemeenten Abcoude en 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. Het herindelingsontwerp heeft tot 2 juli 2007 ter inzage gelegen voor burgers en
belanghebbenden. 599 mensen hebben een zienswijze ingediend. De gemeenteraden van de betrokken
gemeenten en Provinciale Staten van Noord-Holland konden tot 1 oktober 2007 een zienswijze indienen. Op
grond van de ingediende zienswijzen en landelijke ontwikkelingen hebben GS op 30 oktober 2007 gekozen voor
een gewijzigde variant ter versterking van de bestuurskracht. De criteria duurzaamheid en interne samenhang
van de te vormen gemeente hebben zwaarder gewogen dan ten tijde van het herindelingsontwerp. Op basis
hiervan hebben GS gekozen voor de vorming van een Groene Hargemeente, bestaande uit de gemeenten
Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is dit voorstel aan de
betrokken besturen voorgelegd voor een reactie. Het voorstel en de procedure zijn vastgelegd in de ‘Notitie
herindeling Vecht- en Plassengebied’.
Gebleken is dat de standpunten van de gemeenten niet wezenlijk zijn gewijzigd. Evenmin zijn er ontwikkelingen
die aanleiding geven het eerder ingenomen standpunt te heroverwegen. Wij blijven daarom van mening dat een
gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen tot een Groene
Hartgemeente met als werktitel: gemeente Vecht en Venen leidt tot een duurzame, toekomstbestendige gemeente
met een goede interne samenhang.
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Ontwerp-besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008 tot vaststelling van het Herindelingsadvies
Vecht- en Plassengebied.
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 maart 2008, afdeling BJZ, nummer 2008INT218871;
Overwegende dat het wenselijk is de bestuurskracht van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen
op een duurzame, toekomstbestendige wijze te versterken;
Gelet op het bepaalde in artikel 4, eerste lid, en artikel 8, vijfde lid van de Wet algemene regels
herindeling;
Besluiten:
1. Kennis te nemen van de ingekomen reacties op het herindelingsontwerp Vecht- en Plassengebied
en de reacties op de Notitie herindeling Vecht- en Plassengebied van 30 oktober 2007;
2. Het herindelingsadvies Vecht- en Plassengebied vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij
dit ontwerpbesluit waarin samengevat wordt geadviseerd de gemeenten Abcoude, Breukelen, De
Ronde Venen en Loenen samen te voegen tot een Groene Hartgemeente met als werktitel
gemeente Vecht en Venen en de gemeente Maarssen ongewijzigd te laten voortbestaan;
3. De naam ‘Gemeente Vecht en Venen’ te beschouwen als een werktitel; de raad van de nieuwe
gemeente kan besluiten voor een andere naamgeving te kiezen;
4. Dit besluit te verzenden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,
Wettelijke grondslag
Wet algemene regels herindeling (Wet arhi)
Beoogd effect
Versterking van de bestuurskracht van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen door middel van een
gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen tot een Groene
Hartgemeente met als werktitel gemeente Vecht en Venen.
Argumenten
Uit de in 2005 gehouden kwaliteitsmetingen in Abcoude en Breukelen en uit eerdere onderzoeken naar het
functioneren van de gemeente Loenen is gebleken dat versterking van de bestuurskracht van deze drie
gemeenten nodig is. Dit wordt ook onderschreven door de gemeenten zelf. De versterking van de bestuurskracht
hebben wij bezien in regionale context. De gemeente De Ronde Venen ziet zelf geen aanleiding tot
gemeentelijke herindeling, maar de betrokkenheid van deze gemeente is naar onze mening onvermijdelijk. In
deze situatie is de gemeente De Ronde Venen bereid een bredere bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en
medewerking te verlenen aan de vorming van de Groene Hartgemeente. Er wordt een duurzame,
toekomstbestendige gemeente gevormd met een goede interne samenhang. Het is een sterke gemeente in het
Groene Hart tussen de stedelijke regio’s van Amsterdam en Utrecht.
Financiën
Het is voor de betrokken gemeenten van groot belang dat de nieuwe gemeente een solide financiële
uitgangspositie heeft. De gemeente De Ronde Venen benoemt dit als een voorwaarde voor medewerking aan de
vorming van de Groene Hartgemeente. Wij hebben eerder uitgesproken het pleidooi van de VNG voor een
verhoging van de financiële bijdrage aan herindelingsgemeenten te ondersteunen en bij de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken onder de aandacht te brengen. Ook hebben wij de intentie uitgesproken met de gemeenten
te kijken waar provinciale middelen aangewend kunnen worden om opgaven in het gebied te realiseren die
bijdragen aan het succes van de nieuw te vormen gemeente.
Realisatie
Het ontwerp-herindelingsadvies wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten van Utrecht. Als zij
het advies vaststellen, wordt het gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties, met
het verzoek een wet te maken tot wijziging van de gemeentelijke indeling. Het wetsvoorstel wordt door de
Tweede en Eerste Kamer vastgesteld. De gemeentelijke herindeling kan ingaan per 1 januari 2010.
Communicatie
Eerst worden de burgemeesters van de betrokken gemeenten en provinciale staten geïnformeerd over het GSbesluit, daarna wordt het besluit openbaar gemaakt.
Het ontwerp-herindelingsadvies wordt naar Provinciale Staten gestuurd, de raden en colleges van de gemeenten
Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen en Wijdemeren, Gedeputeerde Staten van NoordHollland en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Alle indieners van zienswijzen
ontvangen het ontwerp-herindelingsadvies, in antwoord op de ingediende zienswijze.
Bijlagen
Ontwerp-herindelingsadvies
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Gedeputeerde Staten,

voorzitter,

R.C. Robbertsen

secretaris,

Drs. H.H. Sietsma

