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Onderwerp Statenbrief: Bestuurlijke ontwikkelingen in de regio’s 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Met deze brief wordt u geïnformeerd over de regionale ontwikkelingen in de regio Gooi en Vechtstreek en de 
regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (waaronder Vianen). 
De commissie Verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek (Verkenningscommissie/ 
mw. Te Groothuis en G. Jansen) heeft in opdracht van GS van Noord-Holland in april 2014 haar advies 
uitgebracht (seperaat als pdf-bijlage bijgevoegd).  
De commissie Schutte heeft op verzoek van het dagelijks bestuur van de regio Alblasserwaard/ 
Vijfheerenlanden in februari 2014 een advies uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van deze 
regio(gemeenten) en het samenwerkingsverband (seperaat als pdf-bijlage bijgevoegd).                                                                                                                                                       
 
Voorgeschiedenis 
De beide regiobesturen constateren dat het realiseren van hun regionale ambities niet optimaal is en dat zij 
kansen laten liggen. Mede tegen de achtergrond van de landelijke en regionale ontwikkelingen hebben zij 
advies gevraagd. Voor Gooi en Vechtstreek vormt de verkenning een vervolg op het advies van de heer 
Winsemius aan het bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek over de bestuurlijke toekomst en opgaven van 
deze regio. 
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Essentie / samenvatting: 
 
Gooi en Vechtstreek 
De Verkenningscommissie geeft advies over de bestuurlijke toekomst dat stoelt op een analyse van de 
inhoudelijke opgaven en uitdagingen in de regio (structuur volgt inhoud). De commissie adviseert voor het 
middellange termijnperspectief: GV-3 met een plus.  
Deze variant omvat de volgende zeven elementen (zie ook pagina 28-37 van het advies): 

1) De fusie per 1-1-2016 van Bussum-Muiden-Naarden; 
2) Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren gaan een intensief en niet-vrijblijvend samenwerkingsverband aan 

met het perspectief van fusie over 3 of 4 jaar dan wel opgaan in een nog grotere nieuwe gemeente; 
3) De samenwerking tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp wordt niet geïntensiveerd. 

Wijdemeren en Weesp versterken hun bestuurskracht door intensieve samenwerking met Hilversum 
en met samenwerking in de regio. De samenwerking met Stichtse Vecht wordt niet verder 
geïntensiveerd; 

4) Hilversum blijft voorlopig zelfstandig, maar niet zonder meer. Hilversum biedt zich ten eerste aan als 
een aantrekkelijke en op een gelijkwaardige samenwerking gerichte partner van Wijdemeren en 
Weesp. En ten tweede neemt Hilversum zijn positie als centrumgemeente ten volle in.  

5) De gemeenten stellen met elkaar een toekomstvisie op de Gooi en Vechtstreek op, die wordt gevolgd 
door een ontwikkelingsstrategie, een daarbij passende inhoudelijke agenda en bindende bestuurlijke 
afspraken. De Regio zal wat anders georganiseerd en aangestuurd moeten worden, om dit tot een 
succes te kunnen maken.  

6)   Het dorpen en kleine kernenbeleid - waar Stichtse Vecht door Weesp en Wijdemeren om wordt 
geroemd - zal in de gehele Gooi en Vechtstreek worden ingevoerd als antwoord op de (terecht) grote 
gehechtheid aan de nabijheid van burgers en bestuur. En tevens als antwoord op een veranderende 
verhouding tussen overheid en samenleving. 

7)  De provincie Noord-Holland gaat een rol van meer betekenis vervullen voor de Gooi en Vechtstreek. 
Dit betekent dat:  
- De provincie doet actief mee in de ontwikkeling en uitvoering van een regionale toekomstvisie en 
strategie.  
-De provincie geeft serieus invulling aan haar taken op het terrein van regionale economie, natuur en 
landschap, wonen, infrastructuur en mobiliteit, en regionale belangenbehartiging.  
-Zij positioneert en versterkt Hilversum in haar rol van centrumgemeente.  
-de provincie maakt en bewaakt proces- en tijdsafspraken met de gemeenten om tot het (middel-
)lange perspectief te komen, waarmee zij op eigentijdse wijze invulling geeft aan haar taken op het 
terrein van kwaliteit van het openbaar bestuur.  

In bijlage 1 worden nog enkele andere aspecten van het rapport van de Verkenningscommissie in het kort 
beschreven. Met name de elementen benoemd onder 2 (Eemnes) en 3 (Stichtse Vecht) zijn voor de provincie 
Utrecht van belang. Daarbij valt op dat in afwijking van het eerdere advies van Winsemius wordt voorgesteld 
om de samenwerking Stichtse Vecht-Wijdemeren-Weesp te beëindigen. De betrokken gemeenten zijn hier 
geen voorstander van en de vraag is hoe provincie Noord-Holland dit adviesonderdeel waardeert. Zie ook 
hierna de Vervolgprocedure. 
 
 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
De commissie adviseert de toekomstige bestuurlijke inrichting van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vorm te 
geven door: 
1) samenvoeging Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden samen 67.000 inwoners 
(Alblasserwaard); 
2) samenvoeging Zederik, Leerdam en Vianen samen 54.000 inwoners (eventueel met Lingewaal met 11.000 
inwoners = Gelderland; regio Vijfheerenlanden); 
3) Molenwaard ( 29.000 inwoners), is een jaar geleden geherindeeld. Heeft vooralsnog tijd nodig om zich te 
zetten en door te ontwikkelen. Is tweezijdig georiënteerd, richting het oosten (de Waard) en westen 
(Alblasserwaard/ Drechtsteden), en daarover dient een nadere verkenning plaats te vinden.  
 
Dit advies vormt de opmaat naar een strategische verkenning van de bestuurlijke toekomst van de gemeenten 
en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De vier gemeenten in Vijfheerenlanden ( zie hiervoor onder 2) 
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hebben met begeleiding van bureau Berenschot een besluitvormingstraject ingericht om te komen tot een 
richtinggevende uitspraak over hun bestuurlijke toekomst. Daarin is de betrokkenheid van inwoners, 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zorgvuldig geborgd. In bijlage 2 is op hoofdlijnen dit traject 
voor Vianen alsmede de planning voor de oordeelsvorming en besluitvorming beschreven over de 
richtinggevende uitspraak over hun bestuurlijke toekomst. Voor Vianen is de hoofdvraag voor de strategische 
verkenning een nadere analyse van drie opties voor de bestuurlijke toekomst: 

- Zelfstandig blijven, met ambtelijke samenwerking; 
- Herindelen met gemeente(n)  in Lekstroomregio (noordelijke oriëntatie); 
- Herindelen met gemeente(n) in Vijfheerenlanden (zuidelijke oriëntatie). 

Op 10 juni jongstleden hebben wij een werkbezoek gebracht aan Vianen. Daarbij zijn wij geinformeerd over 
hun ambities en de verkenning  over hun bestuurlijke toekomst in regionale context naar aanleiding van het 
advies van de commissie Schutte. Aansluitend vond op initiatief van Vianen een informele ontmoeting plaats 
met de burgemeester van Leerdam en van Zederik in het kader van de strategische verkenning van de 
bestuurlijke toekomst van de regio Vijfheerenlanden.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het duurzaam versterken van de kwaliteit van het lokaal bestuur. 
 
Financiële consequenties 
Op dit moment niet. Gemeente Vianen heeft aangekondigd een verzoek om een  provinciale financiële bijdrage 
in de totale onderzoekskosten van de strategische verkenning van de bestuurlijke toekomst van Vianen in 
regionale context. De buurgemeenten Zederik en Leerdam hebben ook een dergelijk verzoek ingediend bij 
Zuid-Holland. In dit verband melden wij dat Zuid-Holland op grond van een subsidieregeling een bijdrage 
verleend van 50% van de totale onderzoekskosten met een maximaal van €25.000, - per gemeente.  
Wij wachten eerst het verzoek van Vianen af. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
 
Gooi en Vechtstreek 
Aanvankelijk waren de gemeenten en de provincie Utrecht gevraagd om vóór 1 juli 2014 een reactie te geven 
op het advies van de Verkenningscommissie. Op verzoek van de gemeenten is de reactietermijn verlengd tot 1 
oktober 2014. Mede op basis van de ingekomen reacties zullen GS van Noord-Holland hun oordeel en een 
besluit nemen over het advies. 
 
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 
Op basis van de  planning zal het gemeentebestuur van  Vianen vóór het zomerreces een oordeel vormen over 
het (concept)rapport over de bestuurlijke toekomst.  De vier gemeenten in de regio Vijfheerenlanden nemen 
ná het zomerreces een richtinggevend besluit over hun bestuurlijke toekomst.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief met bijlagen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
  
De secretaris,  
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Bijlage 1. Enkele aspecten van het rapport van de Verkenningscommissie   
 
In deze bijlage wordt informatie gegeven over de gebiedsopgaven van Gooi en Vechtstreek en een aantal 
observaties van de verkenningscommissie. 
 
1.De gebiedsopgaven van Gooi en Vechtstreek 
De commissie heeft met drie experts gesproken over de externe kansen en bedreigingen en interne sterktes en 
zwaktes in de regio. Gesproken is met J. Brouwer (opsteller van het Profielschets Het Gooi en Vechtstreek), A. 
Korsten ( code voor het openbaar bestuur en participatiemaatschappij) en P. Tordoir (in opdracht van provincie 
een ruimtelijk economische analyse en toekomstverwachtingen van de Gooi en Vechtstreek opgesteld). 
 
De gebiedsopgaven- de uitdagingen omvatten: 
- De voorsprong van de Gooi en Vechtstreek op andere regio´s neemt af 
- In de regio vestigen zich veel ouderen, jongeren verlaten de regio en komen voor een deel terug 
- De economische dynamiek neemt af; de werkgelegenheid in de regio daalt met uitzondering van de 
communicatiesector. Het behoud en de ontwikkeling van de Hilversum als mediastad is van belang voor de 
hele regio en vergt een strategische visie en samenhangend beleid 
- de Gooi en Vechtstreek is ‘vol’. Er zijn weinig uitbreidingsmogelijkheden in de regio. Dat geeft een blijvend 
hoge prijsdruk op grond en vastgoed. De Bloemendalerpolder is een van de weinige grote 
woningbouwprojecten in de regio. Een groot deel van  de geplande woningen moet gaan voorzien in de 
behoefte van de regio en van Amsterdam. Tordoir toont in zijn analyse van verplaatsingen voor werk, 
voorzieningen, recreatie en sociale contacten aan dat de regio feitelijk geen samenhangende regio is maar een 
suburbanzone. Het westelijk deel (Weesp en Muiden) is krachtig op Amsterdam georiënteerd en functioneel 
bijna als een stadswijk van Amsterdam te beschouwen. De commissie stelt vast dat een nauwkeurige 
afstemming van het fysiek-ruimtelijke  beleid in deze regio en van deze regio en de metropolitane omgeving 
noodzakelijk is. 
- De Gooi en Vechtstreek is te duiden als suburbane ‘elitezone’ van vooral het Amsterdamse stadsgewest 
(Tordoir). De regio is van grote waarde voor de vitaliteit en internationale concurrentie- een aantrekkingskracht 
van de metropoolregio en vertegenwoordigt een nationaal economisch belang. 
 
2.Observaties commissie 
Het advies van de commissie is gebaseerd op een aantal oberservaties, dat overigens niet nieuw zijn 
(Winsemius merkte een en ander ook al op). De meest relevante observaties zijn (zie pagina 28 e.v. van het 
advies): 

- De regio Gooi en Vechtstreek is van strategisch belang voor de metropoolregio Amsterdam ( 
accommodeert de behoefte van m.n. hoogopgeleide werkers> kwalitatief hoogwaardig wonen, 
natuur- en water gerelateerde recreatie; 

- De grote gemeenten buiten de regio, de provincie en het rijk beslissen over de hoofdinfrastructuur en 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de regio. De regio heeft nauwelijks invloed gehad op de visie 
Noordvleugel. Doorvertaling van die visie naar een regionale agenda en de ontwikkelingsstrategie voor 
de Gooi en Vechtstreek is door de regio onvoldoende opgepakt; 

- Daarvoor zijn twee hoofdredenen: 
 1) de regio formuleert niet eensgezind zijn belangen en heeft geen krachtige bestuurlijke 
belangenhartiger die met mandaat kan spreken en onderhandelen; 
 2) bij bestuurders en politici is onvoldoende besef van de grote sociaal-culturele, maatschappelijke en 
economische uitdagingen in de regio. 

- Een lappendeken van bestuurlijke samenwerkingen deels provinciegrens overstijgend die primair niet 
het gevolg zijn van een gezamenlijk toekomstbeeld en daarbij behorende agenda voor de regio. 

- Gemeenten hechten sterk aan bestuurlijke zelfstandigheid / willen dicht bij hun inwoners staan. Dit 
bemoeilijkt een open dialoog over de bestuurlijke inrichting. Tegelijkertijd zien gemeenten in dat op 
meerdere beleidsterreinen samenwerking nodig is en onvermijdelijk is. Hoe kunnen de raden dan de 
belangen van hun inwoners nog goed behartigen, de controlerende taak staat onder druk en daarmee 
neemt ook druk op de democratische legitimatie toe.  

- De provincie Noord-Holland heeft het initiatief voor regionale visievorming en samenwerking steeds 
bij de gemeenten gelaten. Deze opstelling met respect voor de bestuurlijke autonomie leidt in de 
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praktijk tot een ‘verweesde’ regio waar de regionale belangen het afleggen tegen individuele belangen 
van gemeenten.  

 
De commissie kan zich vinden in het lange termijnperspectief van GS van Noord-Holland: één Gooistad of als 
alternatief, twee gemeenten. Omdat: 

- De inhoudelijke opgaven en bestuurlijke opgaven een schaaldenken en schaalwerken vragen die de 
huidige gemeentelijke schaal (ver) overstijgt. En dat zet de democratische legitimatie onder druk (en 
wat is de oplossing daarvoor!). 

- Het organiserend vermogen en de doorzettingsmacht van gemeentebesturen worden met een 
bestuurlijke herindeling in overeenstemming gebracht met de schaal waarop vraagstukken zich 
voordoen en oplossingen gevonden kunnen worden. 

 
Wat is daarvoor op middellange termijnperspectief nodig? 
De commissie stelt vast dat het grootste politieke draagvlak bestaat voor het zgn. GV-3 scenario. De andere 
scenario’s (van opschaling) hebben geen of weinig steun. Daarnaast willen gemeenten niet dat er fusie op fusie 
wordt gestapeld. Als een fusie nodig is dan in één of hooguit twee stappen 
De commissie adviseert een vierde variant ‘GV-3 met een plus’. De tussenresultaten van deze variant worden 
eind 2015/begin 2016 via een bestuurskrachtmeting in combinatie met zelfanalyse en visitatie beoordeeld. 
Deze situatie gaat dan voorbij de vrijblijvendheid. 
 
De gemeenten en de provincie Utrecht kunnen vóór 1 oktober een reactie geven op het adviezen van de 
Verkenningscommissie. De reactie van de provincie Utrecht zal mede gebaseerd zijn op de reactie van Stichtse 
Vecht en Eemnes. Mede op basis van de ontvangen reacties zal het college van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland eind 2014 zijn standpunt bepalen. 
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Bijlage 2.  Aspecten Strategische verkenning bestuurlijke toekomst Vianen 
 
De strategische verkenning vormt het begin van een traject om uiteindelijk de fundamentele keuze te maken 
over de bestuurlijke toekomst van Vianen. Daarbij staat centraal: ‘Wat is voor de gemeenschap van Vianen de 
meest wenselijke bestuurlijke vorm om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien’. 
De doelstelling van de strategische verkenning is: 

- De ‘nieuwe’ raad te informeren en aan te haken op het dossier bestuurlijke verkenning toekomst 
Vianen; 

- Globale toetsing van ambities, opgaven en uitdagingen van Vianen aan de opties; 
- Inzicht in de mening van de gemeenschap; 
- De strategische keuze maken en mogelijke opdracht om een haalbaarheidsonderzoek naar één van de 

opties te doen. 
 
Ambities, opgaven en uitdagingen zijn van belang bij een strategische verkenning op de bestuurlijke toekomst. 
De ambities (toekomst visie 2025) hebben een sterk matschappelijke en plaatselijke oriëntatie. 
De opgaven gaan veelal in directe of indirecte zin verbonden aan systeemwijzigingen. 
De uitdagingen zijn verbonden aan onvoldoende vermogen van belangrijke spelers binnen een gemeenschap 
om de toekomstige ambities en opgaven het hoofd te bieden. 
 
Het toetsingskader is van belang om te komen tot een oordeelsvorming en een keuze. Hiervoor zijn twee 
bronnen van belang: 

- Wettelijke/juridische kaders (criteria Beleidskader van BZK voor herindelingen) 
- Lokale randvoorwaarden. Zoals hoe de eigen ambities en opgaven gerealiseerd kunnen worden. 

 
Planning 
April          Strategische verkenning deel 1; raad in positie brengen in samenwerkingsdossier.  
April-mei  Strategische verkenning deel 2 en 3; toetsen samenwerkingsopties bij gemeenschap  
In deze fase werden de zes  e-debatten in alle dorpskernen voorbereid en uitgevoerd, een enquête opgesteld 
en uitgevoerd. 
Juni          Resultaten van de e-debatten en enquête verwerken en notities opstellen. 
10 juli      Raadsbijeenkomst en oordeelsvorming over rapport 
Ná zomerreces richtinggevende uitspraak over bestuurlijke toekomst van Vianen 
 
Hoofdstructuur Rapport 

1. Inleiding 
2. Situatieschets Vianen 
3. Ambities, opgaven en uitdagingen 
4. Bestuurlijk vermogen en ambtelijke robuustheid en slagkracht 
5. Benodigde versterking bestuurlijke en ambtelijke kracht o.b. drie hoofdvarianten 
6. Toetsingskader 
7. Eerste strategische verkenning 
8. Noodzakelijke vervolgstappen  


