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Onderwerp: Voortgang herindeling Vecht en Venen 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Op 19 mei jl. heeft u het herindelingsadvies voor het Vecht- en Plassengebied vastgesteld. Daarbij is 
een amendement aangenomen en heeft u vijf moties ingediend die wij hebben overgenomen. Bij deze 
informeren wij u over de voortgang van de herindeling en gaan wij in op de moties. 
 
Wetgevingsproces 
De staatssecretaris van BZK heeft een wetsvoorstel voorbereid dat op naar verwachting begin oktober 
ter besluitvorming aan de ministerraad wordt voorgelegd. Vervolgens wordt het voor advies naar de 
Raad van State gestuurd. De Raad van State zal naar verwachting binnen vier tot zes weken een advies 
geven, waarna het wetsvoorstel ter behandeling naar de Tweede en vervolgens Eerste Kamer wordt 
gestuurd. 
 
Bezwaren tegen herindeling 
Tegen het herindelingsadvies Vecht en Plassengebied is door zowel de raad van de gemeente Loenen, 
de initiatiefgroep 'de 5 Loenense kernen' en de heer Goldhoorn c.s. (raadslid in de gemeente de Ronde 
Venen) een bezwaarschrift ingediend. De Awb-adviescommissie PS adviseert deze bezwaarschriften 
niet-ontvankelijk te verklaren. U heeft in uw vergadering van 29 september 2008 conform het advies 
besloten. 
Wieringa advocaten heeft namens de gemeenteraad van Loenen de minister verzocht het wetsvoorstel 
tot herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen niet voor te 
bereiden. De staatssecretaris heeft daarop geantwoord dat zij tot de conclusie komt dat de provincie 
Utrecht inzake de arhiprocedure in het Vecht- en Plassengebied rechtmatig heeft gehandeld en dat zij 
geen aanleiding ziet om de voorbereiding van het wetsvoorstel stil te leggen.  
Namens de gemeente Loenen en mevrouw T. Menke, de heren W. Pijzel, P. de Kramer, K. Neervoort 
en H. van Overbeek, allen wonende te Loenen aan de Vecht heeft de heer mr S. Levelt een 
civielrechtelijk kort geding aanhangig gemaakt. De vordering bestaat o.a. op op het intrekken van het 
herindelingsadvies. Als motivering van de vordering wordt aangevoerd dat de procedure onjuist zou 
zijn gevoerd. Het kort geding dient op 2 oktober a.s. bij de rechtbank in Utrecht. De uitspraak is op 17 
oktober. 
 
Voorbereiding fusie 
De colleges van B&W van Abcoude, Breukelen en De Ronde Venen hebben een plan van aanpak voor 
de fusie vastgesteld. Dit plan van aanpak wordt ter vaststelling aan de respectievelijke gemeenteraden 
voorgelegd. De gemeenteraad van Loenen heeft in de raad van 24 juni jl. een motie aangenomen 
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waarin zij uitspreken het niet opportuun te vinden om nu al met de voorbereidingen van de fusie te 
starten. Wij hebben hen per brief van 15 juli gemeld dat wij respecteren dat Loenen zich verzet tegen 
het herindelingsadvies en dat de gemeente daartoe alle nodige actie gaat ondernemen. Wij dringen er 
in deze brief op aan tijdig te starten met de voorbereiding op de fusie van de vier gemeenten. Daarom 
willen wij op korte termijn met de gemeenteraad spreken over de aangenomen motie. Er is een externe 
projectleider ingehuurd als lid van de stuurgroep en voorzitter van de projectgroep. 
 
Financiële consequenties 
In het plan van aanpak voor de fusie wordt voorgesteld een bedrag van €650.000,- te reserveren voor 
fusiekosten. Het bedrag van €100.000,- dat door Provinciale Staten beschikbaar is gesteld 
(amendement 2) wordt aangewend ter dekking van deze kosten. Daarnaast reserveert iedere gemeente 
een bedrag voor de inhuur van tijdelijk personeel. Naast de normale gemeentelijke taken gaat de fusie 
tijd kosten. Bovendien zal er sprake zijn van extra uitstroom van medewerkers als gevolg van de 
naderende fusie. De kosten van benodigde capaciteit worden door de afzonderlijke gemeenten 
gedragen. 
 
Financieel toezicht 
Na vaststelling van het herindelingsontwerp voor het Vecht- en Plassengebied op 17 april 2007 staan 
de gemeenten, gelet op artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) onder een 
bijzondere vorm van preventief financieel toezicht. De her in te delen gemeenten moeten besluiten die 
kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, verlaging van bestaande 
inkomsten en vermindering van het vermogen ter goedkeuring voorleggen. 
In het Beleidskader 2004 voor het financieel toezicht is een nadere uitwerking van de wettelijke 
bepalingen vastgelegd. Belangrijk uitgangspunt hierbij is het samenwerkingsmodel. Dit model is 
gebaseerd op onderlinge afstemming over de te nemen besluiten in de afzonderlijke gemeenten en het 
streven naar een gezamenlijk draagvlak.  
 
In de praktijk wordt wegens het ontbreken van draagvlak geen formele invulling aan het 
samenwerkingsmodel gegeven. Dit betekent dat de gemeenten individueel, zonder overleg of 
afstemming met de toekomstige partnergemeenten, hun besluiten ter goedkeuring aan de provincie 
voorleggen. De provincie initieert daar waar nodig de noodzakelijke afstemming. Twee keer per jaar 
vindt een formeel overleg plaats over de ontwikkelingen bij de gemeenten. 

Motie 1: Uitvoering Vechtvisie en Plan de Venen 
In motie 1 draagt u ons op met de nieuwe gemeente en de respectievelijke gebiedscommissies in 
overleg te treden om te bevorderen dat de uitvoering van beide gebiedsvisies bijdraagt aan de identiteit 
van de nieuwe gemeente en er voor zorg te dragen dat samenwerking met omliggende gemeenten en 
de provincie Noord-Holland bij de uitvoering van beide gebiedsvisies wordt betrokken. In het plan van 
aanpak voor de fusie wordt als één van de activiteiten benoemd het opstellen van een globale visie 
voor de nieuwe gemeente. Deze globale visie dient door de nieuwe raad bekrachtigd te worden en 
draagt als zodanig bij in een goede voorbereiding op de nieuwe gemeente. Een speerpunt bij de visie is 
het verankeren van de Groene Hartfilosofie ofwel het integreren van de Gebiedsvisie Vechtstreek en 
de visie op het Veenweidegebied.  
De uitvoering van de Gebiedsvisie Vechtstreek en het Plan de Venen vindt plaats in het kader van de 
Agenda Vitaal Platteland. Hiervoor zijn gebiedscommissies verantwoordelijk. In november 2007 zijn 
gebiedsprogramma’s vastgesteld in Provinciale Staten met een looptijd van 7 jaar. Jaarlijks stellen de 
gebieden een uitvoeringsprogramma op met concrete projecten, dat door ons wordt vastgesteld.  
De AVP-gebiedscommissie Utrecht Midden-Noord wordt opgericht in het najaar van 2008. De 
Gebiedsvisie Vechtstreek vormt een basis voor de werkzaamheden van de gebiedscommissie. De 
gemeenten Breukelen en Loenen zijn vertegenwoordigd in deze gebiedscommissie en vormen de 
schakel naar de projectorganisatie voor de fusie van de gemeente Vecht en Venen. Voor de Venen is 
de gebiedscommissie de Venen al meerdere jaren actief voor de uitvoering. De gemeenten De Ronde 
Venen, Abcoude en Breukelen zijn hierin vertegenwoordigd. 
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Motie 2: Inspanning GS inzake verhoging rijksbijdrage frictiekosten 
Op uw verzoek hebben wij een schriftelijke adhesiebetuiging gezonden aan de VNG waarin wij hun 
pleidooi voor een verhoging van de uitkering herindeling onderschrijven. In eerdere gesprekken met 
de staatssecretaris van BZK hebben wij de wenselijkheid van verhoging van de uitkering herindeling 
al benadrukt. Ook in eventuele toekomstige gesprekken met de staatssecretaris zullen wij het 
onderwerp aan de orde stellen. 
 
Motie 3: OV in Vecht en Venen 
U heeft gevraagd om een notitie over de onderlinge bereikbaarheid  per OV van de kernen in de nieuw 
te vormen gemeente zodra er duidelijkheid is ontstaan over de locaties waarop de gemeente gehuisvest 
zal zijn. Deze duidelijkheid is er nog niet. 
In de nieuwe concessie (per 15 dec. aanstaande) voor het OV in het gebied zal de onderlinge 
bereikbaarheid van de kernen verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. Er gaat een rechtstreekse 
buslijn van De Ronde Venen naar Breukelen rijden naast de al bestaande buurtbus. Ook komt er een 
nieuwe busverbinding tussen De Ronde Venen en Loenen en Hilversum. 
 
Motie 4: Regelmatige informatie Vecht en Venen 
U wilt regelmatig, ten minste twee keer per jaar, worden geïnformeerd over de voortgang en 
bijzonderheden inzake de herindeling, waarbij in het bijzonder aandacht zal zijn voor de financiële, 
organisatorische en bestuurlijke aspecten van het herindelingsproces. Middels deze statenbrief voldoen 
wij aan dit verzoek.  
 
Motie 5: Groene Hartuitdaging gemeente Vecht en Venen 
U wilt de nieuw te vormen gemeente optimaal ondersteunen bij het instandhouden en versterken van 
het landelijke – Groene Hart – karakter van de nieuwe gemeente en heeft ons verzocht een overzicht te 
presenteren via welke projecten en budgetten invulling aan deze afspraak zal worden gegeven. 

� In het kader van de Agenda Vitaal Platteland vindt de uitvoering plaats  voor het gebied De 
Venen en Midden/Noord en daarmee voor het Groene Hart. In de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s zijn projecten opgenomen inclusief (co)financiering, die bijdragen 
aan de AVP-doelen. De doelen kunnen liggen op het gebied van natuur, landschap en 
cultuurhistorie, sociaal-economische vitalisering, landbouw, water en milieu, recreatie en 
cultuurhistorie.  

� De drie groene hart provincies hebben gezamenlijk de voorloper voor de structuurvisie Groene 
Hart voorbereid. Deze wordt na overleg met diverse partners in oktober ter behandeling naar 
Provinciale Staten gezonden. De voorloper bevat de gezamenlijke ruimtelijke spelregels voor 
de sturing van het groene hart.   

� In het kader van het Ruimtelijk Actie Programma (RAP) worden de kernkwaliteiten voor de 
nationale landschappen, waaronder het Groene Hart uitgewerkt. Voor het Groene Hart gebeurt 
dit door het opstellen van de Kwaliteitsatlas Groene Hart. De Gebiedscommissies en 
gemeenten worden hierbij betrokken.  

 
Vervolgprocedure/voortgang 
U wordt in mei 2009 opnieuw geïnformeerd over de voortgang en bijzonderheden van de herindeling 
Vecht en Venen. Vanzelfsprekend wordt u tussentijds geïnformeerd als zich ontwikkelingen voordoen 
die van belang zijn.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van de voortgang en bijzonderheden rond de herindeling van Vecht en Venen.  
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


