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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij ontvangt u het advies van de commissie Verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst Gooi en 
Vechtstreek voor de middellange termijn dat op verzoek van GS van Noord-Holland is opgesteld. GS van Noord-
Holland hebben de betrokken gemeenten (inclusief Stichtse Vecht en Eemnes) en ons college in de gelegenheid 
gesteld om vóór 1 oktober 2014 een zienswijze op het advies in te dienen. Wij hebben onze reactie in 
bijgevoegde brief verwoord. 
 
Aanleiding 
De verdiepende verkenning is een vervolg op het advies van de heer Winsemius en het advies van GS van 
Noord-Holland over de bestuurlijke toekomst van Muiden en Weesp in perspectief van de toekomst van Gooi en 
Vechtstreek dat op 5 november 2013 aan minister van BZK is verstuurd. In het advies wordt voor de regio een 
lange termijnperspectief geschetst waarin één gemeente wordt gevormd of, een gemeente Gooi en een 
gemeente Vecht. Om daar te komen dient een tussenstap te worden gezet voor de middellange termijn, waarvoor 
drie mogelijke scenario’s zijn geformuleerd. De verkenning gaat in op de drie geformuleerde scenario’s: Gooi-
Noord en Gooi-Zuid, Drie stromen en GV3.  
 
Voorgeschiedenis 
GS van Noord-Holland hebben op verzoek van de minister van BZK in oktober 2013 een advies uitgebracht over 
de bestuurlijke toekomst van Weesp en Muiden in de context van regio Gooi en Vechtstreek. De 
Verkenningscommissie kreeg de opdracht om een verdiepende verkenning te doen naar het bestuurlijk 
perspectief voor deze regio op de middellange termijn. 
 
Essentie / samenvatting: 

GS van Noord-Holland hebben aan de commissie Verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst Gooi en 
Vechtstreek (in het vervolg aangeduid met ‘commissie’) de opdracht gegeven om een verdiepende verkenning te 
doen naar 3 scenario’s voor de Gooi en Vechtstreek op de middellange termijn.  Daarbij dient rekening gehouden 
te worden met zes criteria:  

1. Bestuurskrachtversterking 
2. interne samenhang 
3. evenwichtige regionale verhoudingen 
4. resterende samenwerkingsbehoefte 
5. democratische legitimatie en  
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6. duurzaamheid.  
De commissie geeft in een voetnoot aan dat deze criteria aansluiten bij het Beleidskader gemeentelijke 
herindeling van 28 mei 2013 van BZK t.w. draagvlak, bestuurskracht, interne samenhang, evenwichtige regionale 
verhoudingen en duurzaamheid. Echter, het criterium draagvlak ontbreekt in de criteria van de commissie. 
 
De drie scenario’s voor de Gooi- en Vechtstreek voor de middellange termijn zijn de volgende: 
Scenario Gooi-Noord en Gooi-Zuid: 
Fusie Muiden-Naarden-Bussum-Huizen, Fusie Hilversum-BEL-gemeenten en samenwerking Stichtse Vecht, 
Wijdemeren-Weesp + grenscorrectie Bloemendalerpolder naar Weesp. 
 
Scenario Drie Stromen 
Fusie Muiden-Naarden-Bussum-Hilversum, fusie óf samenwerking Huizen-BEL-gemeenten, samenwerking 
Stichtse Vecht, Wijdemeren-Weesp + grenscorrectie Bloemendalerpolder naar Weesp. 
 
Scenario GV3 
Fusie Muiden-Naarden-Bussum, Fusie op termijn van Huizen-BEL-gemeenten, Hilversum blijft zelfstandig, 
samenwerking Stichtse Vecht- Wijdemeren-Weesp + grenscorrectie Bloemendalerpolder naar Weesp. 
 
Advies commissie Verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst Gooi en Vechtstreek 
In hoofdstuk 6 (pag. 28-37) is het advies van de commissie verwoord (Commissieadvies als bijlage bijgevoegd). 

De commissie pleit voor de fusie Bussum-Naarden-Muiden per 1-1-2016 en daarom vallen voor haar de varianten 
‘Gooi-Noord en Gooi-Zuid’ en ‘Drie Stromen’ af. De commissie kiest niet voor GV-3 maar voor een vierde variant. 
De commissie adviseert: ‘GV-3 met een plus’. De tussenresultaten van deze variant worden eind 2015/begin 
2016 via een bestuurskrachtmeting in combinatie met een zelfanalyse en visitatie beoordeeld. 
 
Deze variant omvat de volgende zeven elementen: 
1. fusie per 1-1-2016 van Muiden-Naarden-Bussum; 
2.niet-vrijblijvende samenwerking Huizen-en BEL-combinatie dat een opmaat wordt voor mogelijke fusie over 3 of 
4 jaar of voor een nog grotere gemeente; 
3. samenwerking Stichtse Vecht-Wijdemeren-Weesp wordt niet geïntensiveerd. Wijdemeren en Weesp 
versterken hun bestuurskracht door samenwerking met Hilversum; 
4.Hilversum blijft voorlopig zelfstandig. Daarnaast biedt Hilversum zich als partner aan voor gelijkwaardig 
samenwerking met Wijdemeren en Weesp en daarnaast neemt zij haar positie als centrumgemeente volledig in. 
5. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek stellen samen een toekomstvisie op met een ontwikkelstrategie en 
inhoudelijke agenda; 
6. Het dorpen en kleine kernenbeleid naar voor voorbeeld van Stichtse Vecht wordt in Gooi en Vechtstreek 
ingevoerd; 
7. De provincie Noord-Holland gaat een actievere rol voor Gooi en vechtstreek vervullen bij de ontwikkeling en 
uitvoering van regionale toekomstvisie en strategie. 
 
Argumenten van commissie Verkenning 

GS van Noord-Holland voorzien op de lange termijn één Gooistad of, als alternatief, twee gemeenten, maar daar 
is nu onvoldoende draagvlak voor. De commissie kan zich in dit lange termijn perspectief vinden. Zij vinden dat 
de inhoudelijke en bestuurlijke uitdagingen in de Gooi en Vechtstreek een schaal van denken en werken vragen 
die de huidige gemeentelijke schaal (ver) overstijgt. Samenwerking en multischaligheid blijven altijd aan de orde 
maar de commissie meent dat bestuurlijke herindeling in deze regio onvermijdelijk is om het organiserend 
vermogen en doorzettingsmacht van gemeenten meer in overeenstemming te brengen met de schaal waarop de 
vraagstukken zich voordoen en oplossingen gevonden kunnen worden. Tegen deze achtergrond mag het 
middellange termijnperspectief het langetermijnperspectief niet hinderen. Het advies van de commissie moet juist 
leiden tot een beweging in de goede richting. 
 
Zienswijze advies commissie Verdiepende verkenning  

Onze reactie op het advies is met name toegespitst op de onderdelen die verband houden met het draagvlak voor 
het middellange termijnperspectief, een bestuurskrachtmeting eind 2015/begin 2016 en de bestuurlijke toekomst 
van de gemeenten Stichtse Vecht en Eemnes. 
 
Draagvlak voor middellange termijnperspectief 
Wij hebben eerder geconstateerd dat er weinig draagvlak bestaat voor het geschetste lange termijnperspectief en 
konden om die reden de lange termijnvisie voor de regio niet onderschrijven. Wij vinden bestuurlijk draagvlak voor 
de regionale visie en de initiatieven van onderop om daar naartoe te werken nog steeds belangrijk. De betrokken 
gemeenten hebben in hun eerdere reacties gemeld door (intensievere) samenwerking hun bestuurskracht te 
willen versterken maar wel met behoud van zelfstandigheid.  
Er is draagvlak voor de herindelingsprocedure Bussum-Naarden-Muiden. Daarentegen zal, op basis van de 
eerdere reacties, naar verwachting weinig steun zijn voor het advieselement dat de intensieve niet-vrijblijvende 
samenwerking een opmaat vormt voor een mogelijke fusie binnen afzienbare termijn. In dat geval kunnen wij 
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geen steun geven aan het perspectief voor de middellange termijn voor wat betreft het adviesonderdeel van een 
mogelijke fusie.  
 
Bestuurskrachtmeting 
De commissie adviseert de resultaten van de diverse samenwerkingsverbanden  tussentijds te beoordelen met  
bestuurskrachtonderzoek eind 2015/begin 2016 in combinatie met zelfanalyse en visitatie. Per 1 januari 2015 
worden de (omvangrijke) decentralisaties in het sociale domein operationeel. Het is niet zinvol om binnen één jaar 
na deze transities de bestuurskracht van de gemeenten te onderzoeken. Het is beter om een eventueel 
bestuurskrachtonderzoek medio 2017 uit te voeren met daarbij de kanttekening dat de betrokken gemeenten zich 
kunnen vinden in een dergelijk onderzoek en zelf opdrachtgever zijn.  
 
Stichtse Vecht 
De samenwerking Stichtse Vecht-Wijdemeren-Weesp komt van onderop, de voorbereiding van de robuuste 
samenwerking verkeert in een vergevorderd stadium en toch adviseert de commissie om deze samenwerking niet 
verder te intensiveren. De commissie vindt dat de inhoudelijke redenen voor deze samenwerking beperkt zijn. De 
benutting van de recreatief-toeristische potentie van het plassengebied is volgens de commissie de voornaamste 
reden.  
Opgemerkt wordt dat de commissie hiermee voorbij gaat aan de belangrijkste opgaven van de drie gemeenten, 
besloten door de raden in de zomer van 2013, om de samenwerking op het gebied van de decentralisaties in het 
sociale domein (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet) verder vorm te geven. Andere gemeenschappelijke 
opgaven waarvoor zij de samenwerking onderzoeken en nader vormgeven zijn het dorps- en klein kernenbeleid, 
het behoud van het kwetsbare landschap en cultuurhistorische waarden in het Gooi en Vechtgebied en het 
opstellen van een economisch profiel.  
Ook komt dit adviesonderdeel niet consistent over omdat GS van Noord-Holland nog geen half jaar daarvoor in 
hun brief aan de minister van BZK (8-11-2013) melden het wenselijk te vinden dat Weesp een intensieve 
samenwerking aangaat met Wijdemeren en Stichtse Vecht.  
Stichtse Vecht herkent zich absoluut niet in het advies van de commissie en vindt het een onverstandig advies. 
Wij kunnen onder niet vinden in het advieselement voor de Stichtse Vecht en pleiten en daarom voor om de 
samenwerking Stichtse Vecht-Wijdemeren-Weesp verder vorm te geven. 
 
Eemnes 
Voor Eemnes is het eindperspectief van Gooistad of 2 gemeenten (Gooistad en Vechtgemeente) zeker geen 
uitgemaakte zaak. De stappen voor de middellange termijn moeten dan ook niet te sterk worden toegesneden op 
het provinciale eindperspectief. Niets doen is echter geen optie. Eemnes gaat intensieve, niet-vrijblijvende 
samenwerking tussen Huizen en BEL-gemeenten onderzoeken en daarnaast de mogelijkheden op het terrein van 
bedrijfsvoering en fysieke domein. De zelfstandigheid van de gemeenten staat hierbij voorop. 
Eemnes geeft derhalve geen steun aan het advieselement dat de samenwerking Huizen-BEL-gemeenten een 
opmaat is naar een mogelijke fusie binnen afzienbare tijd. 
 
Voor het overige wordt verwezen naar onze bijgevoegde zienswijze. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het duurzaam vormgeven van de bestuurlijke toekomst van Gooi en Vechtstreek in middellang termijnperspectief. 
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

GS van Noord-Holland nemen in november 2014 een besluit over de bestuurlijke toekomst van Gooi en 

Vechtstreek op basis van het advies van de commissie Verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst Gooi en 

Vechtstreek en de ontvangen zienswijzen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
 
De secretaris,  
 
Bijlagen: 

- Advies commissie verdiepende verkenning bestuurlijke toekomst  Gooi en Vechtstreek 
- Zienswijze GS van Utrecht van 23-9-2014 
- Zienswijze Stichtse Vecht van 30-6-2014  


