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Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

Minister Plasterk heeft bij brief van 13 februari 2013 GS van Noord-Holland gevraagd om vóór 1 oktober 2013 
hem te adviseren over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp. Hij vraagt daarbij de bestuurlijke toekomst 
van deze gemeenten te plaatsen in een lange termijn perspectief voor de hele regio Gooi en Vechtstreek. 
In conceptadvies van GS van Noord-Holland worden ook de Utrechtse gemeenten Stichtse Vecht en Eemnes 
betrokken. Om die reden hebben wij de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. 
 
Essentie / samenvatting 

Het conceptadvies van GS van Noord-Holland (bijgevoegd) schetst een lange termijn, een middellange termijn en 
korte termijn perspectief voor de Gooi en Vechtstreek. 
 
Conceptadvies GS Noord-Holland 
Het conceptadvies is mede gebaseerd op het rapport Winsemius en de zienswijze van de gemeenten op dat 
rapport. GS Noord-Holland constateren dat er nog (te) weinig eensgezindheid bestaat tussen de gemeenten over 
de bestuurlijke toekomst van de regio Gooi en Vechtstreek. Wel wordt de gedachte breed gedragen dat de 
slagkracht van de regio versterkt moet worden overeenkomstig de analyse van Winsemius. De oplossings-
richtingen hiervoor voor de lange termijn zijn echter verdeeld. In verband hiermee wordt ook een middellange en 
korte termijn perspectief geschetst waarbinnen de toekomst van Muiden en Weesp een plek krijgen: 
-Muiden moet op korte termijn fuseren met Naarden en Bussum 
-Weesp mag haar intensieve samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht voortzetten. 
 
Perspectief lange termijn 
Eén gemeente Gooi en Vecht (Gooistad of Gooiland) of een gemeente Gooi en een gemeente Vecht. Op langere 
termijn kan worden afgewogen of één gemeente noodzakelijk is of eventueel gekozen kan worden voor twee 
gemeenten (cfm advies Winsemius). 
 
Perspectief middellange termijn 
Er zijn drie scenario’s: 

A. Gooi-Noord en Gooi Zuid: 
Fusie Muiden-Naarden-Bussum-Huizen ca. 100.000 inwoners; 
Fusie Hilversum-BEL-gemeenten  ca. 115.00 inwoners; 
Samenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp + grenscorrectie Bloemendalerpolder naar  
Weesp. 
 



 

  

B. Drie stromen: 
Fusie Muiden-Naarden-Bussum-Hilversum (140.00 inw.); 
Fusie of samenwerking Huizen en BEL-gemeenten;  
Samenwerking Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp + grenscorrectie Bloemendalerpolder. 

C. GV-3: 
Fusie Muiden-Naarden-Bussum (60.000 inw.); 
Fusie op termijn fusie Huizen- BEL (75.000 inw.); 
Hilversum blijft zelfstandig; 
Samenwerking Stichtse Vecht-Wijdemeren-Weesp + grenscorrectie Bloemdalerpolder. 
 

GS Noord-Holland willen over deze scenario’s in samenspraak met de gemeenten en de minister een 
verdiepende verkenning laten uitvoeren. Een oud-bestuurder en/of wetenschapper zal deze verkenning vóór 1 
april 2014 moeten uitvoeren en hun bevindingen opleveren. Vervolgens spreken de betrokken gemeenten hun 

voorkeur uit vóór het zomerreces van 2014.  
 
Perspectief korte termijn 
Voor Muiden is op zeer korte termijn herindeling noodzakelijk. GS Noord-Holland gaan ervan uit dat Bussum-
Naarden-Muiden op korte termijn een herindelingsprocedure starten. Bij onvoldoende voortgang zullen GS 
Noord-Holland hun verantwoordelijkheid nemen (zelf arhiprocedure starten). 
(Het project) Bloemendalerpolder ligt in Muiden en Weesp. Bij de voorgestelde herindelingprocedure zal een 
grenscorrectie moeten worden toegepast waarbij de gehele polder naar Weesp overgaat. 
Weesp krijgt de kans om de samenwerking met Wijdemeren en Stichtse Vecht verder vorm te geven. Wel wordt 
de voorwaarde gesteld dat Weesp voor 2016 een bestuurskrachtonderzoek laat uitvoeren waarin de versterking 
van hun bestuurskracht wordt aangetoond. 
 
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 
daarnaast hun opgaven voor economie, recreatie en toerisme en het kernenbeleid. 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. 
Eemnes is positief over het versterken van de samenwerking in Gooi en Vechtstreek maar fusie is niet aan de 
orde. Eemnes/BEL-gemeenten willen de samenwerking met Huizen de komende periode continueren en 
verdiepen. Voor de middellange termijn biedt scenario B de gelegenheid om deze wens om samen te werken, 
voort te zetten. 
 
In onze zienswijze bepleiten wij de wensen en positie van de Utrechtse gemeenten alsmede dat bestuurlijke 
opschaling van onderop tot stand komt conform ons collegeprogramma. Onze brief is ter kennisneming 
bijgevoegd. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

De meeste gemeenten onderschrijven de behoefte om de slagkracht van de regio Gooi en Vechtstreek te 
versterken overeenkomstig de analyse van de heer Winsemius in zijn rapportage. De gemeenten verschillen 
echter van mening over de wijze waarop dat moet worden vormgegeven ( bestuurlijke opschaling of via 
versterken van samenwerking) en het tempo waarin. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

GS van Noord-Holland stellen eind oktober 2013 het advies Bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek definitief 
vast waarbij de ontvangen zienswijzen zijn meegewogen.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het conceptadvies Bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek van GS van Noord-Holland 
aan minister Plasterk en onze zienswijze daarop.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
  
De secretaris, 
 
 
 
Bijlage 1, concept advies aan minister van BZK over Bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek 
 
Bijlage 2, GS brief aan GS van Noord-Holland 


