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Geachte mevrouw Bijleveld, 
 
Wij spreken onze waardering uit voor de daadkrachtige en zorgvuldige uitvoering van het onderzoek naar 
alternatieve varianten voor de versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied. U voerde dit 
onderzoek uit op verzoek van de Tweede Kamer, waarbij het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten 
Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen is aangehouden. Wij zijn met u eens dat versterking van de 
bestuurskracht in het gebied noodzakelijk en urgent is. 
 
Wij stellen het op prijs dat wij in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze op uw voorstel in te dienen. Omdat 
provinciale staten van Utrecht op 19 mei 2008 het herindelingsadvies hebben vastgesteld, gericht op de 
samenvoeging van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen tot de gemeente Vecht en 
Venen, hebben wij onze zienswijze afgestemd met provinciale staten. 
 
Op grond van de resultaten van uw onderzoek stelt u voor om de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen samen te 
voegen en om de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen samen te voegen. Wij onderschrijven uw conclusies en 
stemmen in met uw voorstel voor de versterking van de bestuurskracht in het gebied. Gelet op het gewijzigde 
draagvlak bij de gemeenten is uw voorstel een goed alternatief voor ons eerdere voorstel zoals verwoord in het 
herindelingsadvies. Ook voldoet het voorstel aan de criteria uit het beleidskader herindeling om de volgende 
redenen: 

- De bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied wordt duurzaam versterkt. Er ontstaan twee gemeenten 
van voldoende omvang die in staat worden geacht hun taken op een adequate wijze uit te voeren; 

- Voor de vorming van de nieuwe Vechtgemeente door samenvoeging van Breukelen, Loenen en Maarssen 
is er voldoende draagvlak. Het draagvlak voor de vorming van de nieuwe Venengemeente is zeer beperkt. 
Alles overziende moet echter geconstateerd worden dat de vorming van de twee nieuwe gemeenten door 
vier van de vijf betrokken gemeenten wordt genoemd als één van de voorkeuren. Tevens blijkt uit de 
uitspraken van de gemeenteraden dat er niet een gedragen alternatieve variant bestaat voor de versterking 
van de bestuurskracht. Voor het referentievoorstel – de vorming van de nieuwe gemeente Vecht en Venen 
– bestaat geen draagvlak.  

- Het regionale evenwicht is goed. Er worden twee nieuwe sterke gemeenten gevormd die op regionaal 
niveau van voldoende omvang zijn en een goede bijdrage kunnen leveren aan de samenwerking in Utrecht-
West.  
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Tot onze vreugde lijkt er nu – na een jarenlang proces om te komen tot versterking van de bestuurskracht in het 
Vecht- en Plassengebied –een resultaat te komen dat aan onze randvoorwaarden voldoet.  
 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris, 
 

In afschrift aan de gemeentebesturen van Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen en Maarssen en 
Provinciale Staten van Utrecht 


