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Eetreft Vrljgcven rapport verkenners Gooi en Vechtstreek

Geacht college,

Met onze brief van I J maart jl. hebben wij u geïnformeerd over de

voongang van de verdiepende verkenning naar het bestuurliJk
perspectief voor Gooi en Vechtstreek op de middellange termiJn"
lnmiddels hebben de heer mr. GJ. Jansen en mevrouw dr, H. te
Crotenhuis het rapport opgeleverd. Wij bieden het rappon håerbij ter
informatie aan u aan en vragen u om hierop voor I juli a.s. te reageren

Rapport
De verkenners de heer mr GJ^ Jansen en mevrouw dr. H. te Grotenhuis
kunnen zich vinden in het door ons college voorgestelde lange termijn
perspectief van één gemeente Gooi en Vechtstreek, danwel een
gemeente Gooi en een gemeente Vechtstreek.

Men concludeert voor de middellange termijn uit de gevoerde
gesprekken dat het grootste politieke draagvlak bestaat voor het
zogenaamde GV-3 scenario en dat de scenarlo's 'Gooi-Noord en Gooi-
Zuid' en 'Drie stromen' op dit moment weinig tot g€en steun kriJgen

Daarnaast willen de gemeenten niet dat er fusie op fusie wordt
gestapeld. Als er al moet worden gefuseerd. dan in één of hooguit mee
stappen. De verkenners pleiten sterk voor een fusie van Bussum.
Muiden en Naarden per I -1.2016 en komen daarom in hun rappon uit
op een vierde varåant:'GV-3 met een plus'. Deze varíant kent zeven

elementen die in het rapport nader worden toegellcht.

De verkenners adviseren om de resultaten van deze varÍem eind 201 5/
begín 2016 via een bestuurskrachtmeting in combinatle met zelfanalyse
en vlsitatie te beoordelen" Op dat moment kan een vervolgstap worden
bepaald
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Vervolgproces

Dinsdagavond I 5 aprll presenteren de verkenners het rapport aan de
raadsleden en bestuurders van de gemeenten van de Gooi en

Vechtstreek tiJdens een regiobijeenkomst te Huizen. Ðe verkenners
hebben de gemeenteraden en colleges van burgemeester en

wethouders voor deze bíjeenkomst uÍtgenodigd via de griffìers en
gemeentesecretarissen.

Ons college ls verheugd met de opbrengsten van de verkenners. Het
rapport geeft goede aanknopingspunten voor de verdere versterking
van de regionale samenwerking en bestuurskracht van de regio. De

verkenners geven aan dat de provincíe daar zeker een rol blj kan en

moet spelen, maar dat de regío vooral zelf aan zet is. Wij zljn dan ook
erg benieuwd naar de reacties van de gemeenten op het rappon"
Daarom vragen wij ook uw reactie hlerop. Op basis van het ri¡pport yan

de verkenners en de react¡es van de gemeenteraden zullen wlj na het
zomerreces een keuze maken voor het gewenste middellange termljn
persp€ctief.

Zoals we af eerder hebben eangegeven, is de fusle van de GV-3 ingezet
als eerste stap voor de benodlgde bestuurskrachtversterking in de
regio. W'tj stellen vast dat de verkenners ln hun rapport hebben
geconcludeerd dat de lopende arhi-procedure moet worden voortgezet.
Het rapport van de verkenners willen wij dan ook vooral benu$en om
rnet de reglo in gesprek te gaan en te bliJven en afspraken met elkaar te
maken over de benodigde vervolgstappen.

ItV'tj vertrouwen erop u húermee voldoende te hebben gelnformeerd.

Cede Staten van

O E.A.

Rapport
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Met veeltenoegen hebben we in opdracht van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
een verdiepende verkenning verricht naar de bestuurlijke toekomst van de Gooi- en
Vechtstreek.

We wilden geen advíes schrijven dat in de spreekwoordelijke bureaufa zou verdwijnen. Maar
een advies dat een katalysator zou kunnen zijn in het gesprek dat in de Gooi en Vechtstreek
inmiddels - zij het soms noch wat aar¿elend - over regionale ontwikkeling, samenwerking en
bestuurlijke organisatie is begonnen. Daarom aijn we begonnen met te luisteren. Luisteren
naarde betrokken bestuurders en politici in het gebied en naar vertegenwoordigers van
maatschappelijke ondernem íngen "

De gesprekken waren alle open, informatief en zinvol" We willen alle gesprekspartners op
deze plaats van harte bedanken voor hun tijd en bijdrage. Met name de fractievoorzitters.
Want hoewel het verkiezingstijd was, namen zijgeen blad voor de mond en deelden zij in
alle openheid hun wensen, ¿orgen en opvattingen met elkaar en met ons.
Ook willen wij graag op deze plaats Jurgen van der Wal bedanken. Met zijn onvermoeibare
en opgewekte inzet heeft hij ons als secretaris op zeer plezierige wijze ondersteund.

We hopen dat onze gesprekspartners zich in het advies herkennen en dit advies als een
inspirerende en richtinggevende mijlpaal beschouwen in hun eigen proces van regionaal
denken, samenwerking en bestuurlijke organisatie.

Velen zeiden tegen ons: maak duidelijk waarom samenwerking en eventueel

schaalvergroting nodig is, want we zijn nog niet van de goede redenen overtuigd. Aan die

wens hebben wij nadrukkelijk proberen te voldoen door in eerste instantie de inhoudelijke
opgaven in de regio te formuleren en te onderbouwen, Pas in tweede instantie hebben we
naar de bestuurlijke organisatie gekeken, die voor het aanpakken van die opgaven nodig is-

De discussÍe over de schaal van de provincies is naar ons oordeel door deze benadering geen

belemmering om het advies uit te voeren.

De bal ligt nu bij de provincíe Noord-Holland en de gerneenten.
Na het rapport van de heer Winsemius en voorliggende verdiepende verkenning hoeft niets
hen meer te weerhouden om ferme stappen te zetten in de richting van een
bestuurskrachtige en eensgezinde regio.

Wij hopen van harte dat ons advies bijdraagt aan het welsfagen daarvan!

Hannie te Grotenhuis en Geert Jansen
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1. Onze opdracht en werkwijze

De bestuurlijke ontwikkeling in de Gooi en Vechtstreek is ol jorenlong onderwerp von
discussie" Een voorstelvoar de Íusie von vier gemeenten vond in 2072 geen meerderheid in
de Tweede Komer vonwege het ontbreken van lakaol droogvlok. De heer Winsemius kwom in
april 2073 op venoek vsn de Regio Gooi en Vechtstreek met een odvies over de versterking
von de bestuurlijke en strategische positie von het gebied. De provincie Noord-Holland gof
gevolg oan het verzoek von de miníster van BZK oñ met een voorstelte komen voor het
oplossen van de bestuurskrochtproblemotiek von Muiden en Weesp, ingebed in een longe
termijn visie" 65 deelden op 5 november 2073 oon de minister mee dot ze besloten hodden
op venoek von Bussum, Muiden en Noarden een procedure ex artikel 8 Wet orhi te storten.
En aak goven GS no overleg met de burgemeesters von de regio opdrocht voor een
verdiepende verkenning noar de bestuurlijke ontwikkeling op de middellonge termijn. De
uitkonst van die verdiepende verkenning leest u in dit ropport.

Anze op&oeht
De Verkenningscommissie kreeg van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland de opdracht
mee om een verdiepende verkenning te doen naar het bestuurlijk perspectief voor de 6ooi
en Vechtstreek op de middellange termijn. De hoofdvraag aan de Verkenningscommissie is

wat de (te verwachten) effecten van de door GS opgestelde mogelijke scenario's voor
herindeling rijn op het vermogen van de regio om tot een strategische regionale
samenwerkíng te komen eR zo de regionale bestuurskracht te versterken-
De opdracht omschrijft als kern van de problematiek in de Gooien Veclrtstreek dat de
regionale bestuurskracht onder druk staat mede als gevolg van moeieame onderlìnge
samenwerking en suboptimale bestuurlijke indeling.

De verdiepende verkenning, die een vervolg is op het advies van de heer Winsemius en het
advies van Gedeputeerde Staten aan de minister van BZK op 5 november 2013, moet zoals
gezegd ingaan op drie door GS geformuleerde scenario's: "Gooi-Noord en Gooi-Zuid", "Drie
Stromen" en "GV-3", en daarbijtevens rekening houden met een zestal criteriar te weten:
bestuurskrachtversterking, interne samenhang, evenwichtige regionale verhoudingen,
resterende samenwerkingsbehoefte, democratische legitimatie en duurzaamheid,

Onze iuettewtþe
Wij hebben onze opdracht vertaald in de vraa6 om een advles uit te brengen over de
bestuurlijke inrichting van de Gooi en Vechtstreek op middellange termijn dat niet alleen
gebaseerd is op nieuwe argumenten en onderbouwing biedt voor een eenduidige richting,
maar dat ook kan rekenen op draarylak bij de gemeenten.

t 
D* doo, GS t"qagtrefl ze5 criferi¿ sluiten ¿¿n bi¡ het Seleidskðder temeentelí¡ke herin¿6¡n, O.r. 26 mei 2013 van het m¡nisrerre ,/!n

Bi¿f; de cnt€tia daarln riin: tlraafllak, Eestuurlkracht, lriterne sameñhàng, Evenwichtige reßlon¿le verhdrdínten er ouurzaamhcid
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Wij denken dat een advies over de bestuurlijke toekomst alleen maar zin heeft als dat stoelt
op een analyse van de inhoudelijke opgaven en uitdagingen in de regio (structuur volgt
inhoud). Een dergelilke inhoudelijke analyse immers geeft inzicht in de rol die het openbaar
bestuur in de regio heeft te vervullen. De wijze waarop de gemeenten in de regio,
zelfstandig of in samenwerkingsverbanden, deze vraagstukken weten aan te pakken laat zien
waar kracht wordt ontwikkeld en waar versterk¡ng van de bestuurskracht is vereist.

Wij hebben dan ook veel aandacht en tijd besteed aan deze inhoudeliike analyse. Vanuit de

inhoudelijke analyse hebben wij gekeken naar de bestaande bestuurlijke constellatie in de
Gooi en Vechtstreek en de mogelijke scenario's om de bestuurskracht van gemeenten en
van de regio als tota¿l te versterken. Hierbij zijn de door GS meegegeven zes criteria als
richtsnoer genomen"

Begin januari zijn we ons werk begonnen met het bestuderen van documenten over de
bestuurlijke situatie in de 6ooi en Vechtstreek en relevante ontwikkelingen op het gebied
van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, woningbouw, toerisme en recreatie en de
drie decentralisaties in het sociaal domein. ln die periode heeft ook een startgesprek
plaatsgevonden met portefeuillehouder bestuurlijke ontwikkeling mevrouw E. Sweet en
commissaris van de Koning de heeri. Remkes,

ln een daarop volgende gespreksronde hebben wij met de cotleges van burgemeester en
wethouders en met de gemeenteraden van de negen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek
gesproken, als ook met de Utrechtse gemeenten Eemnes en Stichtse Vecht, ln deze
gesprekken zijn de volgende vragen als uitgangspunt genomen:

1. Wat is de visie van uw gemeente op de gebied overstijgende taken m.b.t. de
gebiedsontwikkelinlwoningbouwopgave, recreatie en toer¡sme, media en zorg?

2" Wat zijn voor uw gemeente de redenen om bestuurlijke samenwerking te willen o.a.
rekening houdend met de decentralisaties in het sociale domein?

3, Welk accent dient de verkenningscommissie naar uw mening te leggen in de
advisering?

Wij hebben daarnaast gesprekken gevoerd met de voorzitter en (adjunct-)directeur van de
Regio Gooi en Vechtstreek, de directeur van het Goois Natuurreservaat, met een
vertegenwoordiger van de VNO-NCW voor de Metropoolregio Amsterdam en

met vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke ondernemingen ín de regio -

Mediapark, Ziekenhuis Tergooi en Woningcorporatie De Alliantie Gooi en Vechtstreek - over
de opgaven in de regio en de rol van het openbaar bestuur daarbij.
Ook spraken wij in deze fase met mevrouw M. Pennarts, gedeputeerde bestuurlijke
ontwikkeling van de provincie Utrecht, over de sarnenwerkingsverbanden waarin de

Bemeenten Eemnes en Stichtse Vecht met Noord-Hollandse gemeenten zfüen,

De gesprekken leidden tot nader onderzoek naar kenmerken en demografìsche gegevens
van de regio, en bestudering van een aantal inhoudelijke thema's dat nadrukkelijk in de
gespreksronde naar voren was gekomen" We besloten tenslotte om een drietalexperts te
raadplegen met de volgende vraagstelling: "Welk profiel heeft dit gebied binnen de
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Rendstad en welk profìel zou wensel'rjk zijn als je van buiten (Randstad, Metropoolregio
Amsterdam) naar binnen (Gooi en Vechtstreek) k¡jkt, van binnen naar buiten kljkt en van
binnen naar binnen? Wat ziln de maatschappelljke, econornFche, rufmtèllike en bestuurlijke
ultdaglngen voor de Gooi en Vechtstreek/'
De experts, ír. J. Brouwer, prof.dr. A.F.A. Korsten en prof, dr. P.P, Tordoir, hebben in een kort
document op deze vraagstelling gereflecteerd (zie bülogenl en hebben daarover met ons van
gedachten gewisseld"
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2. Beschrijving van de 6ooi- en Vechtstreek

ln dit hoofdstuk komen relevante feiten over de Gooi en Vechtstreek oon de orde, de
somenwerking tussen gemeenten, de somenwerking op het niveau von de Regio,
somenwerkingsverbonden die de regio oversti¡gen en enkele belongrijke
g e b i e d so n tw i k ke I i n g s p ro j e ct e n.

Feìlen over de Gooì en Vechætreek
De Gooi en Vechtstreek is een prachtig woon- en leefgebied, met een relatief rijke bevolking.
Het gerniddeld inkomen per persoon en ook het inkomen per huishouden liggen boven het
landelijk gemiddelde, Het aandeel huishoudens met een laag inkomen is iets minder dan
landelijk,

De regio ligt centraal tussen Amsterdam, Almere, Amersfoort en utrecht. Ðe goed
geconserveerde vestingstadjes, de pittoreske dorpskernen, het cultuurhistorische landschap
en de rijke natuur zijn bepalende elementen voor de identiteit van de regio en voor het
aantrekkeli¡ke leefklimaat. De Vechtstreek beschikt over water en plassen en het Gooi over
bos en heide" Het Goois Natuurreservaat gericht op behoud van de natuur in het Gooi heeft
een bijzondere pos¡tie in het gebied. Een deel van het gebied maakt onderdeel u,it van de
nationale landschappen het Groene Hart, de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie"

De regio is vergrijsd maar toch ligt ook het aandeeljongeren (een fractie) boven het landelijk
gemiddelde. Het aandeel van de potentiêle beroepsbevolking is lager dan gemiddeld. Dat is
terug te herleiden tot het hogere aandeel ouderen, zowel in de categorie 65 tot 74 jaar als
de categorie ouder dan 75 jaar. De regio is dus meer dan gemiddeld vergrijsd, maar minder
dan gemiddeld ontgroend.

De meeste werkgelegenheid bevindt zich ín Hilversum gevolgd door Naarden, Muiden en
Weesp, Er is een behoorlijke werkgelegenheidspendel binnen de regio en van en naar de
regio. lnwoners van het Gooi werken in andere gemeenten of in de regio Amsterdam en
Utrecht, Daarnaast bestaat er onder meer vanwege het medíapark een inkomende pendel
naar de regio. 59% van de werkenden (hoofdbanen) woont en werkt in de Gooi en
Vechtstreek.
Het aantal WW uitkeringen ligt op hetzelfde niveau als het landelijk gemiddelde. Het
percentage overige sociale uitkeringen (WAo, Wajong, WAz, WIA-|VA, wGAl l¡gt ¡ets onder
het landel iik gerniddelde.

De belangriikste infrastructuur in de Gooi en Vechtstreek is de Al die dient als oost-west
verbinding tussen 5chiphol-Amsterdam naar Almere-Amersfoort en verder oostelijk. De
gebruiksintensiteit van deze weg is hoog en er is uitbreiding voorzíen. De Noord-
Zuidverbinding tussen Alrnere en Utrecht wordt belangrijker door de verwachte groei van
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Almere. Dit heeft effect op gebruik en toekomstplannen voor de 427 m de wens tot aanleg
van nieuwe openbaar vervoer verbindingen.
De regio ís behoorlijk dicht bevolkt, en heeft nog weinig mogelijkheden voor groei of
uitbreiding. De natuurgebieden en de infrastructuur van wegen en water begrenzen de
groeimogelijkheden in de Gooi en Vechtstreek. ln totaal wonen er in de regio circa 245.000
mensen. Er is sinds 2005 nauwel'rjks sprake van bevolkingsgroei.

BesMríng von & 6æl en V¿cl¡ßtreek
6emeenten aÍgemeen
De regio kent negen gemeenten te weten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden,
Naarden, Laren, Weesp en Wijdemeren. De gemeenten variëren in omvang van Muiden met
6.¿Kþ inwoners tot Hilversum met 86.0æ inwoners, ln 2002 is de gemeente Wijdemeren
ontlaan uit een fusie van Loosdrecht, 's-Gravenland en Nederhorst ten Berg voorheen
gedeeltelij k provincie Utrecht.

Centrumgemeente
Voor de uitvoering van bepaalde taken door gemeenten die een regionale schaal vereisen,
wijst het rijk een gemeente aan als centrumgemeente. Hiþersum is de door het Rijk
aangewezen centrumgem€ente voor maatschappelijke opvang en bestriiding huiselijk
geweld, verslavingszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg en bureau zelfstandigen en
kunstena¿rs. Ook vervult Hilversum een centrale rol in het laten functircneren van het
leerwerkloket (bestrijden jeugdwerkloosheid) en het regíonaal werkgeversservicepunt.
Hilversum levert, in de persoon van de burgemeester, ook de voorzitter van de Regio Gooi
en Vechtstreek.

Samenwerking Bloricum. Eemnes en Laren (BEL)

Blaricum, Eemnes (provincie Utrecht) en Laren werken vanaf 1995 met elkaar samen. Sinds
2008 zijn de ambtelijke diensten van de drie gemeenten in een gezamenlijke

werkorganisatie ondergebracht. De gemeenten houden hun bestuurlijke zelfstandigheid. De

samenwerking is geëvalueerd in 2011 en door GS van Noord-Holland als voldoende poshief
beoordeeld. De evaluatie had met name betrekking op (interne) werkprocessen en output,
en niet zozeer op de maatschappelijke of regionale effecten van de onderlinge
samenwerking.

8ij de BEL gemeenten is het zo dat Eemnes voor de part¡cipãt¡ewet samenwerkt met de Gooi
en Vechtstreek, maar voor jeugdzorg en de Wmo met de regio Eemland, provincie Utrecht.
Er is een gemeenschappelijke sociale dienst van Huizen, Blaricum. Eemnes en Laren,

Blaricum en Laren werken rond het totaalvan de drie decentralisaties sameî in de Regio en
rnet Huizen.

fumenwerkîngStichue Veaht, Weesp en Wiidemeren (SWW)

Weesp en Wiidmeren zijn Ín 2013 een uitgebreide samenwerking via

bestuursovereenkomsten met de Utrechtse gemeente Stichtse Vecht gestart. Hierbijspeelt
een roldat Weesp en Wijdemeren het kleine kernenbefeid van Stichtse Vecht zeer positief
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beoordelen. Maar m¡nstens ao belangrijk is dat Weesp en Wijdemeren in de samenwerking
met gemeenten in de Gooien Vechtstreek negatieve ervaringen hebben opgedaan, en zij nu
in Stichtse Vecht een ven¡¡elkomende samenwerkingspartner vinden.

Binnen SWW is een flink aantal thema's van samenwerking benoemd. ln het gesprek over
samenwerking is het sociale domein prominent, maar het gaat ook over infrastructuur,
economie en woningbouw. Stichtse Vecht kan Weesp bovendien menskracht en ervaring
bieden ín de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder.
Weesp en Wijdemeren hebben hun samenwerking in de Regio ten aanzien van de drie
decentralisaties in het sociaal domein beëindigd ten teneinde de samenwerking met Stichtse
Vecht te kunnen Íntensiveren. Daarbij wordt op het terrein van de jeugdzorg en voor het
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling samengewerkt met de regio
Utrecht. Voor een aantaloverige taken zijn zij nog steeds verbonden aan de samenwerking
in de Regio Gooien Vechtstreek.

Gemeenten Eussum, Muiden en Noorden
Er loopt een door de provincie gestarte Arhi-procedure voor de fusie van de drie gerneenten.
De gemeenten werken daadkrachtig aan de in gang gezette procedure rnee. Daarbij stellen
Bussum en Naarden wel als voorwaarde dat de fìnanciële problematiek rondom het KNSF-

terrein is opgelost en niet op het bordje komt te liggen zo meteen van de nieuwe gemeente.

Regio Gooi e n Vechtstreek
De regio kende lange tijd een Geweststructuur - inhoudelijk congruent, gericht op
'bundellng en integratíe' - maar dat is veranderd, Herijking van de samenwerking in de Regio
Gooien Vechtstreek heeft in 2013 geleid tot een lichtere gemeenschappelijke regeling,
waarbii een deelvan de taken van de Regio is overgenomen door regionale
portefeuÍllehoudersoverleggen. De gemeenten henvonnen hiermee autonomie en de

samenwerking werd vriiblijvender,
De Regio heeft een voorzitter (burgemeester van Hilversum) en een algemeen directeur,
tevens algemeen secretaris van het bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit de
burgemeesters van de gemeenten. Onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur
vallen de Grondstoffen en Afualstoffendienst (GAD), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst
(GGD) en de Regionale Arnbulance Voor¿iening (RAV|.

ln de portefeuillehoudersoverleggen wordt beleid afgestemd en worden afspraken gemaakt
over onderwerpen binnen het sociale domein (drie decentralisaties), ruimtelijke en
economísche ontwikkeling, duunaamheid en de mobiliteit. Er is op dit moment goede
regionale samenwerking rondom de drie decentralisaties. Er is een Economic Board, met
'daaronder'drie innovatieplatforms. Eerder al werd een woonvlsie met een regionaal
actieprogramma vastgesteld, maar de daarin geformuleerde afspraken over woningbouw
(voor specifieke categorieën ) zijn niet altijd even hard. En er is sinds kort ook een regionale
agenda voor het sociale en fysieke domeín, maar die is bestuurlijk nog niet vastgesteld en
heeft nog geen formele status, laat staan doorwerking.
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Veiligheidsregio
De Gooi en Vechtstreek is een zelfstandige veiligheidsregio die geheel binnen de
provinciegrens vatt. Het is qua oppervlakte en aantal inwoners de kleinste veiligheidsregirc in

Nederland. Als risico's voor de regio worden genoemd: natuurbrand (bosrijk gebied in het
oosten) en wateroverlast bij overmatige regen (door hoeveelheid meren in het westen)"
lnfrastructurele risico's: vervoer van gevaarlijke stoffen over de At, A27 en de Hollandse
brug (risico-object) en het spoor (Amsterdam-Duitsland).

6oais Notuurresevoot en Plossenscho p

Het Goois Natuurreservaat (GNRlis een samenwerkíngsverband in de vorm van een stichting
van de zes Gooise gemeenten, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland. Het
GNR heeft een lange historie. Het bezit, venverft en beheert natuurgebíeden in het Gooi en
treedt op als belangenbehartiger voor natuur en landschap" De gemeente Amsterdam voert
een juridische procedure om uit het GNR te treden.

Het Plassenschap beheert, exploiteert en onderhoudt sinds 1957 de Loosdrechtse plassen als

openbaar recreat¡egebied en beschermt natuur en landschap. Het is een
gemeenschappeliike regeling van de gemeenten Stichtse Vecht en Wijdemeren en de
provincies Noord-Holland en Utrecht. De Bemeente Utrecht draagt financieel bif aan het
Pfassenschap. Op dit moment verkeert het Plassenschap bestuurlijk en fìnancieel in zwaar
weer, onder andere va nwege achterstallige ba ggenarerkzaam heden-

Natura 20ff) en de EHS spelen ín dít gebied een belangrijke rol.

Me tropao lregio Anste rd am
De gemeenten in de Gooi en Vechtstreek maken deel uit van het samenwerkingsverband
Noordvleugel/de Metropoolregio Amsterdam. Dit is het informele samenwerkingsverband
van 36 gemeenten, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de Stadsregio Amsterdam.
Hilversum zit bestuurlijk namens de Regio Gooi en Vechtstreek in het platform Regionale
Economische Structuur en in het Platform Ruimtelijke Ordening en Laren in de bestuurlijke
groep Metropolitaan Landschap.

NV Utrecht
ln de NV Utrecht werken de provincie Utrecht, de Bestuurs Regio Utrecht, de Regio Gooi en

Vechtstreek, de Regio Eemland, en de steden Amersfoort, Utrecht en Hilversum samen. De

NV Utrecht heeft de Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 Eindbalans

opgesteld. Hierin geeft de NV Utrecht z(n visie geeft op de integrale ruimtelijk-economische
ontwikkeling van de Noordvleugel l.Jtrecht als onderdeelvan de Randstad. Partijen hebben
afgesproken sarnen te werken bij de uitvoering van de visie.

negm Eemb,¡ú
De gemeente Eemnes werkt op veel beleidsterreinen samen met gemeenten ín de regio

Eemland. De bestuurlijke samenwerking in deze regio wordt vorm gegeven door middelvan
bestuursconvenanten tussen de colleges van B&W van Amersfoort, Baarn, Bunschoten,
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Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg. De uitvoerende taken van het voormalig gewest
Eemland zijn ondergebracht in een dienstverlenend bedrijf op basis van een lichte
gemeenschappelijke regeling.

6 eb iedson tw i k k e li n ge n

De regio kent een aantal bijzondere gebiedsontwikkelingen, waar de provincie eveneens bij
betrokken is: het KNSF-terreín, de Bloemendalerpolder en Crailo,

ln de gemeente Muiden ligt het terrein van de voormalige Koninklijke Nederlandse
Springstoffen Fabriek (KNSF-terrein), waar ontwikkeling van woningbouw en kantoren is

voorzien mede als doel om het terrein te saneren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een
overeenkomst tussen gemeente en de eigenaar, maar bij de uitwerking ervan is een geschil
ontstaan tussen gemeente en ontwikkelaar over het aantal te realiseren woningen/kantoren
in relatie tot het te handhaven natuurgebied- De ontwikkelaar heeft de gemeente Muiden
verweten het project te vertragen, waardoor hij financiële schade heeft ondervonden.
Daarin is de ontwikkelaar door de bestuursrechter ín het gelijk gesteld en Muiden is door de
rechter voor een afgebakende periode schadeplichtþ gereld. De schadevergoeding moet
nog worden vastgesteld in een eparte procedure. De¿e schadeclaim is naar venarachting van
dermate omvang, dat dit het vermogen van de gemeente ver te boven gaat, en daarmee een
complicerende factor vormt bij de vorming van een nieuwe fusiegemeente.

Tussen gemeente en ontwikkelaar is recent een overeenkomst gesloten waarin nieuwe
afspraken zijn gemaakt over de herontwikkeling van het KNSF-terrein inclusief finale kwijting
van alle lopende procedures. Daarmee is de schadeclaim in principe van tafel. Voorwaarde is

wel dat er binnen een jaar door de gemeente een nieuw bestemmingsplan zal worden
vastgesteld. Om de financiële consequenties van de overeenkomst te kunnen opvangen zi.jn

er afspraken gemaakt met BZK en provincie die erin voorzien dat Muiden - vía een eenmalige
steunmaatregelvia artikel 122 FVW (in de geest van het amendement Van Beek) - financieel
gezond in de fusiegemeente Bussum, Muiden en Naarden kan opgaan.

ln de Bloemendalerpolder wordt een grote woningbouwopgave gerealiseerd. Het is met
maximaal 2750 woningen het grootste woningbouwproject in de Gooi en Vechtstreek. De
polder ligt thans op grondgebied van Muiden en Weesp. Bij de vorming van de nieuwe
fusiegemeente Bussum, Muiden en Naarden stellen GS voor om de grens met Weesp zo te
wijzigen dat de gebiedsontwikkeling in de Bloemendalerpolder grotendeels in de Bemeente
Weesp komt te liggen (het zogenoemde exploitatiegebied). Dit wordt voorgesteld om te
zorgen dat de geplande bebouwing in de Bloemendalerpolder binnen de grenzen van één
gemeente wordt ontwikkeld en er een ongedeelde wijk kan ontstaan"
De provincie Noord-Holland heeft de rol van voorzitter van de publiek-private Stuurgroep
Bloemendalerpolder vervuld tijdens de voorbereidingsfase. Ook in de uitvoeringsfase blijft
de provincie betrokken bij de gebiedsontwikketing: de provincie neemt de groen-blauwe
gronden over en draagt zorg voor het toekomstig beheer.

t Artikel 12 van de Financiële verhoudingswet regelt dat gemeenten onder voorwaarden een extr¿ uitkering uit
het gemeentefonds kunnen krijgen"
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De provincie Noord-Holland is eigenaar van Crailo en gaat dit gebied tussen Bussum,

Hllversum en Laren gefaseerd ontwikkelen, met ru¡mte voor woningbouw, bedrlivigheid en
natuur. Het voormalige defensieterrein ligt middenin het groen (heide en bos) en is circa 40

hectare groot. Het gebied omvat onder andere de karakteristieke gebouwen van de

voormalige Palmkazerne. De ontwikkeling zal stapsgewijs gaan verlopen door steeds delen
van het terrein uit te geven aan commerciële partifen of eigenbouwers. Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland (GS) hebben op ll februari 2014 besloten over de nadere
invulling van het ruimtelijk kader voor Crailo, naar aanleiding van de reacties daarop van de
gemeenten Bussum, Hilversum en Laren en Goois Natuurreservaat. Het ruimteliik kader is
daarmee vastgesteld.
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3. Vi¡ies en opvattingen oyer sem€nwerking en bestuurlijke organisatie

ln dit hoofdstuk worden de visies en opvottingen over de bestuurskracht en bestuurlijke
toekomst in de Gooi en Vechtstreek beschreven. Een belongrijke conclusie is dot de
gemeenten in het olgemeen erçl op zichzelf en het eigen lokole belong zijn gericht.
6emeenten denken weinig regionool, en inzicht in de regionole vroogstukken is gering
ontwikkeld. Hedendaagse opvattingen over een veronderende rol von de overheid in relotie
tot burgers en samenleving zijn niet erg aanwezig. Ook het denken en werken vqnuit
netwerken en horizontale verbonden is niet vanzelfsprekend. Er wordt onderling zeer veel
somengewerkt, in wisselende coolities en verbonden, in uiteenlopende vormen, en met
vrìjwel steeds occent op gemeentelijke outonomie en vrijwilligheid.

ln 2005 werd er in samenspraak tussen provincie Noord-Holland en gemeenten een
bestuurskrachtmeting gehouden in de gemeenten Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden,
Naarden en Weesp. De gemeente Wijdemeren was in 2002 ontslaân na de fusie van 's
Graveland, Nederhorst den Berg en Loosdrecht, waardoor een bestuurskrachtmeting (nog)
niet zinvol leek. Blaricum en Laren zaten inmiddels in een traject met de Utrechtse
buurgemeente Eemnes orn tot een intensieve samenwerking te komen en hadden in dat
verband net de Utrechtse Kwaliteitsmeting ondergaan" Ook voor die gemeenten leek een
bestuurskrachtmeting in 2@5 daarom niet zinvol"

De conclusies van de bestuurskrachtmetingen laten ¿ich als votgt samenvattenl: Hilversum
en Huizen scoorden voldoende en werden in staat geacht zelfstandig voort te bestaan,
Bussum en ñaarden scoorden voldoende met als aanbeveling dat hun taken vragen om
bundeling van krachten en benutten ven schaalvoordelen, Weesp scoorde matig en werd
gemeentelijke samenvoeging gea&iseerd, en Muiden scoorde onvoldoende met
gemeentelijke samenvoeging als aanbeveling. De discussie over bestuurskrachtversterking
resufteerde in april 2@8 in een advies van Provinciale Staten van Noord-Holland om de
gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp te laten fuseren. ln meÍ 2012 venrvierp de
Tweede Kamer echter dit voorstel; zij oordeelde dat er onvoldoende draagvlak was voor
deze fusie" De gemeente Bussum wilde de fusie níet.

Procæ tp verwerpn *etssoøstel
Omdat er in de Tweede Kamer wel een brede overeenstemming bestond dat de
bestuurskrachtproblematiek in de regio en in het bijzonder van Muiden en Weesp, om een
oplossing vroeg, verzocht de minister van BZK Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
begin 2013 om advies. De minister venocht hen te adviseren over de bestuurlijke toekomst
van Muiden en Weesp, ingebed in een lange termijn perspectief voor de regio.

' Sinds de uiWoering van de bestuurskrachtmetingen in 2005, hebben er geen nieuwe bestuurskrachtmetíngen
plaatsgevonden voor de genoemde gemeenten. De gemeenten hebben (m.u.v. Weesp! sindsdien ook geen

subst¡ntiële mðåtretelen getroffen orn hun bestuurskracht te verbeteren. Aangenornen mag worden dat de
conclusies vanuit de bestuurskrachtmetingen in 2014 nog steeds geldig zijn, zo niet urtenter zijn geworden,
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GS startten daarop een proces om tot het gevraagde advies te komen. ln dat proces wilden
GS voortborduren op een reeds door de regio zelf gehitieerd traject om de regionale
samenwerking te versterken. De regio had namelijk prof.dr. Pieter Winsemlus om advies
gevraagd over haar samenwerking. Op 18 aprif 2013 leverde de heer Winsemius zijn rapport
opo, Hi¡ adviseerde een verzwaarde coördinatie c.q. versterkte, niet-vrijblijvende
samenwerking in combinatie met herindeling.

GS deelden op 5 november 2013 aan de miníster mee dat ze besloten hadden op venoek
van de drie betrokken gemeenten een procedure ex artikel 8 Wet arhi te starten. Dit om de
gemeenten Bussum, Muiden en Naarden samen te voegen en tevens een grenscorrectie van

Muiden en Weesp te realiseren om een ongedeelde wijk te creëren in de

Bloemendalerpolder. G5 stelden 28 januari 2014 het herindelingsontwerp vast. Daarna

volgde de periode van ter inzage legging. PS dienen uiteindelijk het herindelingsadvies vast
te stellen en dit dient vóór l juli 2014 aan de minister van BZK te worden toegezonden om
de heríndeling per l januari 2016 te kunnen realiseren.

GS hadden in hun advies aan de min¡ster van BZK over de bestuurlijke toekomst van de Gooi
en Vechtstreek, voorgesteld een verdiepende verkenning uit te vo€ren op de drie scenario's
voor het perspectief op de middellange termijn. Op 5 november 2013 besloten GS om te
starten met de verdiepende verkenníng om voortgang te houden in het proces in de regio.
De verkenning diende te worden uitgevoerd op basis van de opdracht voor de verdiepende
verkenning zoals GS díe na overleg met de burgemeesters op 18 oktober 2013, vaststelden.
Op 13 december 2013 konden GS de burgemeesters in Gooi en Vechtstreel informeren dat
er een verkenningscommissie was gevormd en dat de verkenning medio januari 2014 van
start g¡ng.

Agbretrysten gesyekken
U¡t het bovenstaande blijkt dat er al langere tijd discussie in de regio is over bestuurskracht
en bestuurliike inrichting. Het veruì/erpen van het fusieplan in de Tweede Kamer en

vervolgens het advies over samenwerkíng van de heer Winsemius op initiatief van de regio
zelf, hebben evenwel ruimte gecreëerd voor een nieuwe stap. Het starten van de Arhi-
procedure voor de fusie van Bussum, Muiden en Naarden is daar uitdrukking van. De

bereidheid om de middellange termijn te willen verkennen is dat eveneens. En de openheid
waarmee de gemeenten met ons als Verkenningscommissie spraken, getu¡gt ook van

bereidheid nieuwe stappen te willen zetten.

Uit die gesprekken blijkt wel dat gemeenten in meerderheid tegenstander ziJn van

opgelegde herindeling en schaalvergroting" Een aantalgemeenten is bovendien nog niet
overtuigd dat herindeling en schaalvergroting nodig zijn. 'We hebben hier geen problemen',

zo verwoordde één van de fractievoonitters dat gevoel, 'dus waarom zouden we dan gaan

herÍndelen?'

t Zie ragport de heer W¡nsemius 'samenwerking Goor en Vechtstreek' d.d. 18 april 2013
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Doorpratend bl¡jkt dat de meeste gemeenten wel inzien dat bepaalde vraagstukken niet
door individuele gemeenten kunnen worden opgelost en dat daarvoor het schaalniveau van
de regio nodig is. Dat de regionale samenwerking daar nu nog vaak in tekort schiet, wordt -
na enig aandringen - erkend. lnzicht in de aard van de regionale vraagstukken en hoe je daar
als overheden en samen met andere partijen in de regio aan kunt werken, is echter niet
sterk ontwikkeld.

Rolopvolting gemeenten 6ooi en Vechtstreek
Opvallend is dat veelgemeenteraden hun eigen rol nog in redelijk klassíeke termen zien:
belangen behartigen van de eigen burgers, via kaderstelling en controle. Op een enkeling na,
laat geen enkele gemeente in de gesprekken merken erg bezig te zijn met
overheidsparticipatie of de veranderende rolvan de overheid in relatie tot de samenleving.
De vrii klassieke rolopvaRing verklaart waarom de gemeenten relatief sterk gericht zijn op
hun eigen, lokale belangen in plaats van op gemeentegrens overstijgende vraagstukken van
sociaal-maatschappelilke of economische aard

Vertegenwoordigers van maatschappetijke ondernerningen lieten in gesprekken met ons
weten dat er Ín de Gooi en Vechtstreek geen vanzelfsprekende cultuur is van horizontale
verbindingen en samenwerking en afstemming tussen overheden, bedrijfsleven en

maetschappelijke ondernemingen.

Hier tigt ons inziens een verband met de eerder geconstateerde klassieke rolopvatting van
gemeenten en het geringe besef van de aard van maatschappeli,ike opgaven. Zo waren wij
zelf verwonderd over het feit dat onze gemeentelijke gesprekspartners het belang van de
aanwezigheíd van een ziekenhuis niet verbonden met hun eigen beleid op het terrein van de
Wmo. Ziekenhuizen ¿ien zich¿elf steeds meer als onderdeel van een keten waarin nulde,
eerste en tweede lijnszorg nauw met elkaar samenhangen en verbonden worden.
Gemeenten lijken dit minder te beseffen. Er was zeffs een gemeente die meende: 'Ach, als
het ziekenhuis hier verdwijnt gaan onze inwoners toch net zo gemakkelijk naar Amsterdam
of Utrecht.' Met zo weinig bestuurlijke adhesiebetuiging vanuit de regio kan een ziekenhuis
gemakkelijk in een gebied worden'uitgegumd'
Gemeenten lijken ook nog maar weinig te beseffen dat zij voor een geslaagd zorg- en
welzÍjnsbeieid maatschappelijke ondernemingen als zorg- en welzijnsinstellingen en

woningbouwcorporaties nodig hebben en dat die samenwerking op het bovengemeentelijke
niveau moet worden georganiseerd. Daarbil gaat het allang niet meer om een relatie tussen
opdrachtgever (overheid) en opdrachtnemer (maatschappelijke onderneming). Elke part¡j
heeft een deel van de oplossing in handen en veeleer is sprake van horizontale in plaats van
verticale verhoudingen.

De gemeenten hechten in het algemeen ¿eer aan de nabijheid tussen bestuur en burgers die
de schaalvan hun gemeente op dit moment mogelijk maakt. Velen zijn bevreesd dat de
afstand tussen bestuur en burgers te groot wordt bii herindeling, en dat dan ook de
belangen van de eigen burgers niet meer goed kunnen worden behartigd. Deze overtuig¡ng
is zo sterk, dat die een open dialoog over samenwerking en mogelijk herindeling bij voorbaat
heel lastig maakt.
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@vøttÍngen ove r some nwerking
ledereen ziet echter wel in dat de noodzaak tot meer samenwerking alleen maar groeit,
omdat men de taken niet meer alleen aan kan, Er wordt zeer veel samengewerkt, ln

wisselende samenstelling en coalities, rondom een waaier aan thema's, en met
uiteenlopende vormen van samenwerking en mate van vrijwilligheid (zware en lichte Wgr-
constructie. vrijblijvende afspraken en verplichtende contracten, publiek rechteli¡k en privaat
rechtelijk), regio- en provincieoverstijgend. Gemeenten trachten in het algemeen zo veel
mogelijk hun autonomie te behouden en kiezen vooral voor lichte vorrnen van

samenwerking, waarbij geen bevoegdheden worden overgedragen en gemeentebesturen
zelf integraal verantwoordeliik bliiven.

Verschillende gemeenten erkennen dat de toenemende samenwerking ondanks lichte
constructies, de democratische legitimatie van de gemeenteraden onder druk zet. Waar
gaan de Raden nog echt over? Ook al heb je als Raad de formele bevoegdheid tot
kaderstelling, als veel partijen bij de samenwerkíng betrokken zijn komt kaderstelling in het
geding en is een bepaalde mäte van beleídsharmonisatie op den duur onvermiidelijk. En

kunnen zii portefeuillehouders nog wel aanspreken op uitvoering die is belegd bij anderen?
Zij beseffen dat zij geen goed antwoord hebben op het zogenaamde 'democratische gat'.

Als er al herindeling moet plaatsvinden, laat dat dan van onderop en 'organisch'ontstaan, zo

menen de gemeenten. En voorkom dat er'fusie op fusie' worden gestapeld.

Opvallend is dat vrilwelgeen enkele gemeente met Hilversum wilfuseren. Als argumenten
daarvoor gelden dat Hilversum in het verleden een slecht bestuurde stad was en er
financieel ongunstig voor staat. Verder ervaart men in de houding van Hilversum vooral dat
Hilversum wil bepalen wat goed is voor de Gooi en Vechtstreek en dat anderen mee kunnen
doen op haar voorwaarden.

ln de gesprekken kwamen verschillende voorbeelden naar voren waaruit bl¡ikt dat
gemeenten samen maar slecht een vuist weten te maken tegen sterkere partners. Zo wisten
Bussum, Hílversum en Laren hun wens van een crematorium in Crailo niet te verzilveren bij
de provincie. ln de discussie over bijvoorbeeld de verlegging van de A1 speelt de regio geen

rol van betekenis. ln de MRA heeft de Gooi en Vechtstreek nauwelijks positie.
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4. Opgaven in de Gooi en Vechtstreek

Drie experts, de heren J. Erouwer, A. Korsten en P. Tordoir, hebben op ons verzoek hun licht
loten schijnen op de externe konsen en bedreigingen en ¡nteme sterktes en zwaktes in de
Gooien Vechætreek. Op bosis von hun denkwerk formuleren wij in dit hoofdstuk de
inhoudelijke uitdog¡ngen waor de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek ons inziens voor
stoon de komende joren. Deze uítdogingen qeven ' een voorzet voor de regionale ogendø.

De Gooi en Vechtstreek is op veelvlakken een sterke regio. Uit ondezoek van J. Brouwer'
blijkt de Gooi en Vechtstreek op een aantal maatschappelijke of publieke waarden het
hoogste te scoren van 40 onderzochte regio's. Maar als het om economische dynamiek,
ontwikkeling van de werkgelegenheid en voonieníngen gaet scoort de regio niet zo goed.
Prof. Tordoir6 steh dat de waarde van een gebied als de Gooi en Vechtstreek voor de
vital¡teit en ínternatÍonale aantrekkingskracht van de metropoolregio moeilijk kan worden
onderschat. De streek vertegenwoordigt een nationaaleconomisch belang en is van even
grote strategische waarde voor de metropoolregio Amsterdam als de Amsterdamse
binnenstad. Dit betekent dat het niet alleen voor de regio zelf van groot belang is dat de
regio een sterke positie handhaaft, problemen weet aan te pakken en ¡ich ontwikkeh. De
positie van de regio moet worden bekeken in een grotere metropool omgeving.

Uítdog inge n @i en Vechhtrec k

1. De voorsprong van de Gooi en Vechtstreek op andere regio's neemt af. Dit noopt tot het
nader bezien van de kansen en bedreigingen voor de regio. Wat moet de regio doen om haar
sterke positie te behouden?

2. ln het Gooi vestigen zich veel ouderen, Jongeren verlaten de regio, en komen voor een
deel terug. De vestiging van veel ouderen vereist dat er voldoende en toegankelijke
aorgvoorzìeningen in de regio beschikbaar zijn. En dat de werknemers van zorginstellingen
op redelijke afstand van hun werk kunnen wonen.

3. De economische dynamiek neemt af; de werkgelegenheid in de regio daalt. De regio heeft
relatief weinig banen per 10@ inwoners en het aantal banen per hoofd daah. Hierbij is de
Gooi en Vechtstreek in vergelijking met Agglomeratie Haarlem, Zaanstreek, Groot
Amsterdam, Flevoland en heel Nederfand de enige daler.
De werkgelegenheid in de communicatiesector vormt een uitzondering. Die blijft relatief
sterk. De mediasector is echter kwetsbaar o.a. door de aftrankeliikheid van de publieke
omroepen van het beleid in Den Haag. Bovendien hebben gesprekspartners de
Verkenningscommissie erop Bewezen dat de mediasector zich ook sterk ontwikkett in
Amsterdam (commercië'le zenders, sociale media), Almere (data)en Utrecht (game

' Profielschets Het 6ooi en de Vechtstreek, ABF Cultuur, l7 maart 2014
o 

Prof . P.P. lordoir, Ruimtelijt economische analyse en toekomstveruachtingen van de Gooi- en Vechtstreek,
i.o.v Provincie Noord-Holland, maart 2014.
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industrie). Het behoud en de ontwikkeling van de positie van Hilversum als mediastad is van
belang voor de hele regio en vergt een strategische visie en samenhangend beleid.

Brouwer constateert in zijn profielschets dat de toename van vooRieningen in de Gooi en
Vechtstreek relatief achterblijft ten opzichte van Nederland. Een dergelijk patroon ¿ien we
ook in het koopstromenonderzoekT. Er bliikt in deze regio sprake te zijn van de sterkste
teruggang van het aantal winkels in de provincie Noord-Holland (8% ten opzichte v¿n 2%

gemiddeld; dit geldt eveneens voor de Zaanstreekf . Het aantal vierkante meters

winkelvloeroppervlak is toegenomen, maar veel minder dan het gemiddelde in Nederland,
de Randstad en in Noord-Holland (5% t.o.v. 14% gemiddelde in Noord-Holland).

4. De Gooi en Vechtstreek is "vol", Er is weinig u'rtbreidingsmogelijkheid in de regio. Dit geeft
een bliivend hoge priisdruk op grond en vastgoed" Wonen en werken concurreren met
elkaar. Er is een sterke onderlinge koppeling van grond- en vastgoedmarkten tussen de

kernen in de regio. Dit, en de omvangríjke verkeersstromen binnen, vanuit en naar het
gebied vergen nauwkeurige afstemming van het fosiek-ruimtelijke beleid binnen de Gooi en

Vechtstreek en tussen de regio en de mefiopolitane omgevings.

De hoge prijsdruk leidt ook tot verdringing. Alleen draagkrachtige huishoudens en bedrilven
komen in de regio onder de pannen. Tordoir benadrukt in zijn rapportagee dat behoud van
de socia[e woonvoorraad en voor¿ieningen actieve interventie en intergemeentelijke
afstemming vergt. En dan nog zijn jonge huishoudens genoodzaakt uit te wiiken naar met
name Almere. Voor mÍnder draagkrachtige, veelal verzorgende kleine bedrijven en ruimte-
extensieve bedrijven geldt hetzelfde.

De Bloemendalerpolder is een van de weinige grote woningbouwprojecten in de regio. Een

groot gedeelte van de híer geplande woningen rnoet gaan voonien in de behoefte van de

regio en die van Amsterdam en zit in het duurdere segment. Tordoir toont in ziln analyse van

verplaatsingen voor werk, voonieningen, r€creatie en sociale contacten aan dat de Gooi en

Vechtstreek feitelijk geen samenhangende streek is maar een suburbane zone, waarvan de

westelilke zíjde (Weesp en Muiden) krachtig op Amsterdam is georiënteerd en funclioneel
bijna ats stadwijk van Amsterdam kan worden beschouwd. ln dat opzicht is het ten dele

accornmoderen van de Amsterdamse woonbehoefte ook te venruachten. Voor de regio als

geheel is de vraag welke sturing er is om een dergelijk groot project biite laten dragen aan

het realiseren van de eigen regionale woonvisie"

Een nauwkeurige afstemming van het fysiek-ruimtelijke beleid binnen de Gooien
Vechtstreek en tussen de regio en de metropolitane omgeving is noodzakeliik. Om sterters,
jonge gezinnen en inwoners met een smalle beurs te blijven huisvesten in de regio ziin niet-
vrijblijvende afspraken nodig ter uitvoering van de regionale woonvisie.

t 
Zie Koopstromenondenoek 201f, l&O Research. http://www.kso2O11.nl/Uitkonrsten/Hoofdrapport.aspx

t 
Prof, P.P. Tordoir. Ruímtelijk economische analyse en toekomstverwachtingen van de Gooi- en Vecht¡treek,

i.o.v. Provincie Noord-Holland, maart 2014.
t ldem
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5. Er zijn omvangrijke verkeersstromen naar, binnen en uit de regio. De bereikbaarheid in de
Gooien Vechtstreek is niet optimaal. Er is niet overal snel en frequent openbaar vervoer
beschikbaar. Er zijn veel autobewegingen en kleine kernen raken verstopt ¡n de spits.

Voor het verbeteren van de bereíkbaarheid is regionaal beleid nodig om tot een goede
ruimtelijke verdeling te komen en is regionaal openbaar vervoersbeleid nodig"

6. De Gooien Vechtstreek is volgens Tordoir te typeren als een suburbane "elitezone" van
vooral het Amsterdamse stadsgewest. De regio is van grote waarde voor de vitaliteit en
internationale concurrentie- en aantrekkingskracht van de metropoolregio en
vertegenwoordigt een nationaaleconomisch belang. De regio heeft veel expats,
hoogwaardige buitenlandse bedrijvigheid, een hoogopgeleide beroepsbevolking en vaak
kleinschalige kennisintensieve bedrijvigheid. De groene suburbane kwaliteit verschaft de
regio haar primaire bestaansrecht en functie voor de metropoolregio.

Het behoud van de groene kwaliteit is dan ook essentieel voor de toekomst van de regio. Dit
vergt een regionale visie op behoud en ontwikkeling van netuur en landschap. ln het licht
van de nieuwe natuurbeschermingswet is in ieder gevaleen actualisatíe en herbezinning op
het huidige beleid noodzakelijk. De ontwikkeling van het Goois Natuurreservaat verd¡ent
daarbij âandacht, maar ook die van het plassengebied.

7. Naast bovengenoemde ¿es vraagstukken vregen de decentralisatie van taken en
bevoegdheden op het terrein van de partic¡pat¡ewet, van de AttrBZ naar de Wmo en van de
jeugdzorg om samenwerking van gemeenten. De decentralisatie vormt een enorme
uitdaging voor de gemeenten. De ermee gemoeide budgetten zijn groot, evenals het
potent¡èle financiële risico voor de gemeenten. De te decentraliseren taken vergen een
schaalvan uitvoering die groter is dan de schaalvan gemeenten. Gemeenten kunnen de
meeste r¡an deze taken niet zelßtandig uitvoeren. De decentralisatie dwingt gemeenten tot
het aangaan van samenwerkingsverbanden. Niet alleen onderling overigens, maar ook met
maatscha ppelijke ondernern i ngen en organisaties.

De decentralisaties in het sociaal domein vereisen dat gemeenteraden besluiten over
samenwerkingsverbanden en fìnanciële verevening tussen gemeenten. De schaal waarop
wordt samengewerkt moet het mogelijk maken de taken ¿o effectief en efficiënt mogelijk uit
te voeren. Het is wenselijk dat de samenwerkingsverbanden congruent zijn met
sa m enwerkingsverbanden in aanpalende sectoren.
lmmers, een belangrijke reden voor de drie decentralísaties was dat gemeenten beter dan
provincie en Rijk in staat zijn integrale afirvegingen en beþid te maken. tn de Gooien
Vechtstreek zien we dat de samenwerkingsverbanden in het sociale domein daar niet aan
voldoen. We hebben dat algeconstateerd in onze beschrijving van de
samenwerkingsverbanden van Weesp en Wijdemeren (sociaal domein met Utrecht Westlen
van de BEL.
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De veranderende wetgeving op het terrein van de Wgr helpt in dÍt opzicht ook niet. Sinds

200O is er een tendens om meer accent te leggen op het vrijwillige karakter van

samenwerking, en de eis van 'bundeling en integratie'is uit de wet gehaald. Gemeenten
kunnen nu veel meer zelf bepalen in hoeverre de samenwerklng bindend dan wel vrijwillig is.

Bij de drie decentralisaties werken de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek sarnen volgens
lichte constructies waarbij het gemeentebestuur alle bevoegdheden houdt. Deze werkwijze
komt voort uit de wens de eigen autonomie zo groot mogelijk te houden. Het is ¡o mogelijk
voor gemeenten om het ene deelvan het sociale domein met die gemeente (of regio) te
doen en een ander deel met een andere gemeente (of regio). De filosofie van integrale

uitvoering van beleid legt het dan af tegen de diepe wens gemeenteliike autonomie te

behouden" De fìnanciële risico's van de decentralisaties zijn heelgroot; verantwoord
risicomanagement en controle op de fìnanciën verhouden zich slecht met de complexiteit
van veelsamenwerking. Ook voor de fìnancieeltoezichthouder, de provincie, is dit een
precair gegeven. Zij is in het kader van het vernieuwde interbestuurlilk toezicht immers sterk
afhankelijk van de kwaliteit van het lokaal toezicht.

Eegmeretrd
De Gooi en Vechtstreek is een bijzonder gebied met een grote strategische waarde voor de

vitaliteit en ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad/MRA. Die verbondenheid
met de MRA maakt dat er strategische keuzen moeten worden gemaakt om het karakter van

de regio te handhaven en te ontwikkelen in de context van de ontwikkeling en versterking
van de gehele MRA" Daarbij is het zaak dat de regio zelf een act¡eve speler en meebeslisser

is. Als de regio niet als een krachtige en uitgesproken partij aan tafel zit is de kans groot dat
andere belangen prevaleren en men de gevoigen slechts kan accepteren.

Het strategisch belang van de regio zit in de omgevings- en leeftwaliteit van het Eebied.
Daarmee voegt het een bijzondere kwaliteit en aantrekkelijkheid toe aan de stedeli.ike

gebieden van Amsterdam en utreehrt. De omgevings- en leefl<waliteit moet men

onderhouden, anders ¿akt de¡e weg- Niets doen is geen optie. Om die kwaliteit te
handhaven heeft de regio een gezamenlijke strategische aanpak nodig om te kunnen sturen.
De regio moet zelf bepalen welke kant zij op wil. Wordt het scenario bijvoorbeeld
"Wassenaar aan de Vecht" door vooral te investeren in voorzieningen, leefbaarheid en

veiligheid? Of koerst men ríchting "Hollywood aan de Vecht" door te investeren in cultuur,
locaties voor starters en de communicatiesector te koesteren?r0

Er moeten keuzen worden gemaakt ten aanzien van:
r het ombuígen van de teruglopende positie ten opzichte van andere regio's
. het realiseren van een adequaat en evenwichtig voorzieningenniveau voor de

vergrijzende bevolki ng
o het versterken van de economische dynamiek en de werkgelegenheid
o het benutten en ontw¡kkelen van de recreatieve potentie van het gebied

. het behouden en ontwikkelen de sterke positie van de mediasector in de regio,

waarbij de relatie onderwíis en arbeidsmarkt een zeer relevante is

to 
J. Erouwer, ABF Cultuur: Profielschets Het 6ooi en de VechÉtreek.
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r het afstemmen van het fysiek-ruimteliike beleid in de metropoolregio
r het huisvesten van þngeren, ionge gezinnen en mensen met een kleine beurs
o het behouden en ontwlkkelen van natuur en landschap
o het reguleren van de vele verkeersstromen in, binnen en buiten de regio en het

verbeteren van de bereikbaarheid

Gemeenten in de regio moeten tot een samenwerking komen op een schaal die maakt dat
het beleid in het sociaal domein effectief en efficiënt voor de burgers wordt uitgevoerd.

En tot slot moeten de gemeenten beseffen dat zi¡ de regionale ontwikkeling niet kunnen
sturen ¿onder het hebben van een gedeelde agenda met trct bedrijßleven, onderwijs- en
kennisinstellingen en andere rnãatschappeliike ondernemingen en organisaties.
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5. Uttdagingen in de rolopvatting en teakuiwoering van de lokale overheid

ln dít hoofdstuk gaon wij in op de rol en token dîe de lokole overheid in het olgemeen en de
gemeenten in de Gooi en Vechtstreek in ha bìjzonder hebben. Wij moken doorbij gebruik von

het denkwerk von prof. A. Korsten en de Rood voor het Openboor Eestuur.

ln hoofdstuk 3 schreven we dat we een weinig ontwíkkeld regionaal denken en inzicht
hebben aangetroffen bijgemeenten, in de bovenlokale maatschappelilke en bestuurlijke
opgaven in de Gooi en Vechtstreek. Ook concludeerden we dat we bijgemeenteraden een
vrij kfassíeke rolopvatting hebben waargenomen, die ons in¿iens níet meer goed aansluit bij
de uitdagingen en opgaven ven het lokaal bestuur in deze tijd. Tot slot constateerden we dat
de regio geen sterke traditie heeft van horizontale afstemming en samenwerking met
bedrijfsleven en maatschappelijke ondernemingen, mede als gevolg van een verouderde
opvatting over de rolvan de lokale overheid.

Gemeente van de toekomst
Prof. Korsten steh dat elk gemeentebestuur een democratisch en legitiem bestuur moet zijn

dat handelt in overeenstemming met de "code voor goed openbaar bestuur". Hij heeft veel
oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen en wijst arop dat de gemeente rekening moet
houden met het fenomeen van de 'particípatiemaatschappij'. Het gemeentebestuur ¿iet ¡ich
dan niet (langer) als eigenaar van alle maatschappelijke problemen¡ maar overweegt
overheidsparticipatie in maatschappelijke initiatieven of het faciliteren daarvan. De

'gemeente van de toekomst' moet daarbij als eerste overheid op€n, bereikbaar en

toegankelijk zijn voor burgers.

lntermezza

We kennen in ons land drie bestuurslagen: Rijk, provincie ên gemeente. De¿e drie hebben

elk op eigen wijze en in toenemende mate te maken met beleid en regelgeving van
'Brussel'. ln het Bestuursakkoord van Riik, VNG en IPO hebben de drie overheidslagen
nadere afspraken gemaakt over hun rolverdeling:

Gemeenten zijn de eerste overheid; de bestuurslaag die meestal het dichtst bij de burger
staat. De gemeente draagt ¿olg voor een veilige en leeftare woon- en werkomgeving en is

het eerste loket als het gaat om voorzieningen voor de burger. Gemeenten hebben taken in

het sociale, economische en ruimteliike domein. (".) Bovengenoemde taken van gemeenten

hebben betrekking op onderu,rerpen die burgers en bedrijven rechtstreeks raken. Juist

omdat gemeenten dichtbij de samenleving staan, passen deze taken bij hen.

Door de kennis van de lokale samenleving weten zij wat er in hun gemeenschap speelt en

aan welk overheidsingrijpen behoefte bestaat. Daardoor kunnen zíj samenhang aanbrengen

tussen de verschitlende beleidsterreinen uitgaande van de burger in de lokale situatie.

Het van de rovincie draait om economie en de
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wisselwerkinB tussen beide. Daar liggen haar kerntaken en is ¿e wettelijk bevoegd" Cultuur
hoort ook tot de kerntaken van de provincies waar dit de lokale belangen overstijgt. De
provincies spelen op het gebied van hun kerntaken, met ¡nachtneming van de taken van
(samenwerkende)gemeenten, op het (inter)regionale niveau een sectoroverstiigende en
verbindende rol. De provincie fungeert als gebiedsregisseur door het ontwikkelen van
integrale ontwikkelingsvisies, het uitruílen van belangen en het bewaken en bevorderen van
complementariteit tussen steden en tussen regio's binnen de provincie. Ook het houden
van toezícht op Bemeenten is een provinciale taak, tenzij het een wet betreft die met de
Wet Revitalisering generiek toezicht in de bijlage bij de Gemeentewet wordt gevoegd. De
provincie heeft tevens een actieve rol bij de oplossing van bestuurlijke en financiële
k van meenten."

Vanuit het perspectief van voorliggend advies is een aantal elementen uit Korsten's
opsomming van kenmerken van de toekomstige gemeente bij uitstek relevant"
Hij zegt dat de gemeente van de toekomst een probleemgericht bestuur heeft met ambities
en met een strategisch beleid. Dat betekent dat de gemeente een eigen profiel voor haar
beleid kiest in aanvulling op de taken die het van de vvetgever en in het kader van her
rijksbeleid krijgt uit te vo€ren.
Het gemeentebestuur zal maatschappelijke partners nodig hebb€n voor het formuleren en
uitvoeren van het beleid. Korsten signaleert dat de gemeente van de toekomst veel werk
moet maken van 'cocreatíe in netwerkverbanden".
De gemeente van de toekomst moet voorts een goed samenwerkende gemeente zíjn" Werk,
inkomen, winkels, zorg ondennriis, cuttuur, recreatie: vaak zijn inwoners voor dergelijke
aspecten van hun leven afhankelijk van aanbod en voor¿ieningen buiten de eigen
gerneentegtenzen. Dit betekent dat gemeenten tot goede samenwerking in de regio moeten
komen om strategische doelen te bereiken en te vermijden dat men onderling concurreert.
Woningbouw, werkgelegenheid en afstemming van voorzieningen zijn thema's die een
bovenlokale enlof regionale aanpak vereisen.
Het gemeentebestuur mo€t oog hebben voor schaalkwesties. Het moet enerzijds bepaalde
taken op grotere schaal aanpakken (via biþoorbeeld shared services of gemeenschappelijke
regelingenlen andenijds kleinschaligheid ruimte geven (in kleine kernen of wijken).
'Multischaligheid' wordt een vanzelfsprekend fenomeen.

Ove r h e iósp a rt ¡c ¡ potle
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) spoort in zijn advies 'Loslaten ín vertrouwen'
gemeenten aan de slag te maken van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De ROB

ziet dat gemeenten zichzetf in zekere zin opnieuw moet u¡tvinden, omdat de 'oude'rol,
voortvloeiend uit het denken van de venorgingsstaat en reer gericht op 'zorgen voo( , plaats
moet maken voor een roldie beter aansluit bij onze goed opgeleide, geêmancipeerde en
índividualistische samenleving. De overheid moet zich vooral richten op'zorgen det', en
krilgt dus veelsterker een reßie'en procesrol.

0e ROB slt¡it hiermee aan bij de inmiddels breed omarmde gedachte dat de lokale overheid
in een andere verhouding moet komen te staen tot zi¡n omgev¡ng. Burgers, bedrijfsleven,
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maatschappelijke ondernemingen en andere organisaties, zo luidt de redenering hebben
zich in de afgelopen decennia ontwikkeld. Burgers zijn doorgaans goed opgeleid, mondig en
geëmancipeerd. lnternet en sociale media maken burgers in hoge mate ¡etfred¡aam en

buitengewoon goed gehformeerd. Bedrijven en maatschappelijke ondernemingen/
organisaties opereren op veelgrotere schaal dan voorheen, economische en sociale

innovatie zijn essentieel, zij zoeken ketensamenwerking, cocreatie en aen hen gewaagde

tegenspelers.

De (lokale) overheid is in deze veranderende omgeving niet langer de partij die kan vertellen
wat er rnoet gebeuren en hoe. De overheid is in onze netwerksamenleving één van de

actoren- Wel een actor met een bijzonder profiel: hij stett wetten en regels en handhaaft
deze, hij heeft het veiligheidsmonopolie, hij bewaakt het algemeen belang en is de

belichaming van onze democratie. Vanuít deze bijzondere rol, taken en competenties is hij
niettemin een partner in de netwerksamenleving en net als iedere andere partij moet hii
zeer alert op zijn specifieke toegevoegde waarde waar het de oplossing van

maatschappelijke vraagstukken betreft. Dikwijls kan deze rol zich overigens beperken tot
mobiliseren en faciliteren.

Nieuwe taken
De rolverandering is voor gemeenten des te urgenter geworden nu er drie grote
decentral¡saties gaan plaatsvinden op het terrein van de jeugdzorg, part¡c¡patie, en

maatschappelilke ondersteuning, die bovendien met forse bezuinigingen gepaard gaan.

Deze bezuinigingen moeten door gemeenten worden opgevangen in een tijd dat de eÍgen
inkomsten, bijvoorbeeld uit grondverkoop, teruglopen. Gemeenten zijn in de loop van de

afgelopen 2,3 iaar het vlees op de botten behoorliik kwijtgeraakt. Bovendien ziin zlj

aanelend de eigen inkomsten via belastingen en heffìngen te verhogen; gemeenten witlen
de lasten voor burgers en ondernemers in deze economisch moeilijker tiiden liever niet
verzwaren. Dit betekent dat gemeenten zeer kostenbewust, efficiënt en effectief moeten
werken,

Gemeenten krijgen deze nieuwe taken omdat verwacht wordt dat juist zÍl het beste in staat
ziln de vragen en behoeften van burgers en gezinnen integraalte benaderen en thema's als

opgroeien en onderwijs, participatie en arbeidsmarkt, jeugdzorg en veiligheid, wonen en

zorg, in hun onderlinge samenhang te bezien en met organisaties en ondernemingen in de

omgeving op te pakken" Waarbij de overheid, zoals al eerder gezegd, heel alert moet zijn op

de waarde en betekenis die zij aan de oplossingen die anderen (meelbedenken kan

toevoegen.

De decentralisaties ín het sociale domein vragen een organisatie van uitvoering die de schaal

van veel gemeenten te boven gaat. Dat betekent dat gemeenten hier moeten samenwerken.

Zij moeten daarbij hun kracht'dichtbij de burger' inzetten, en tegelijkertiid samenwerken in
grote verbanden en met organisaties die soms zelfs het niveau van de regio overstijgen. Dit

betekent dat gemeenten heel erg goed moeten worden in het organiseren van zowel

kleinschaligheid als grootschaligheid. Kleinschaligheid heeft onder andere betrekking op

aandacht voor participatÍe van burgers in de eigen leefomgeving, voorzieningen organiseren
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in de nabiiheid van mensen en aandacht in het beleid voor de eigen identiteit van kleine
kernen, Gemeenten moeten burgers ruimte geven voor initiatieven in hun directe
leefomgeving.

De intergemeentelijke en regionale samenwerking - op de drie decentralisatiedossiers, maar
ook op andere ondenrrerpen zoals wonen, voorzieningen en economische ontwikkeling -
heeft consequentíes voor de mogelijkheden van gemeenteraden om hun kaderstellende,
belangenbehartigende en controlerende rolte vervullen en maakt het noodzakelijk
oplossingen te vinden voor het 'democratisch gat'.

Doordat ook de provincie een aantaltaken heeft overgenomen van het Rijk - onder meer
natuur en landschap, regionale economische ontwikkeling, interbestuurlijk toezicht -
verandert het samenspeltussen gemeente en provincie en moet deze inhoudelijk opnieuw
worden geladen. Omdat de provincie zich voor veeltaken bijna per defìnitie op het
schaalniveau van een gebied of regio begeeft (dit is conform afspraken in het
Bestuursakkoord Rijk, VNG en IPO), moeten gemeenten zich ook op dat niveau tot een
partner of belangenbehartiger verenigen. Als zij dat niet doen of als de provincie dit niet van
hen vraagt, kunnen thema's zoals natuur en landschap, ruirntelijke kwaliteit, wonen,
mobiliteit, voorzieningenniveau, en regionale economische ontwikkeling waaronder media,
zorg en recreatie en toerisme onvoldoende uit de verf komen en worden daardoor de
resultaten voor burgers en sarnenleving op termijn minder positief dan van de lokale en
provinciale overheid mag worden veruacht.

U itdog inge n lo ka le ove rhe id
Zo ¿ien we dus dat de lokale overheid met een aantal nieuwe uitdagingen wordt
geconfronteerd:

¡ het oppakken van thema's en uitvoeren van taken waarbij de schaalvan een
individuele gemeente niet langer de oplossing en/of organisatie kan bieden die nodig
is

¡ democrat¡sche legitimatie van beleid borgen dat samen met anderen wordt
ontw¡kkeld en uitgevoerd

. controlerende roluitoefening van de gemeenteraad voor eeer complexe onderdelen
van de gemeentebegroting

r de financiële noodzaak om kostenbewust, efficiënt en effectief te werken (geen
onnodige bestuurlijke drukte; geen onnodige bestuurlijke kosten; lean&mean én
kwalitatief hoogwaardige ambtelijke organisatie)

r veranderend samenspelmet de provincie
. opereren in de netwerks¿menleving en horizontale verbindingen
o bekwaarn worden in burgerparticipatie en overheidsparticipatie
o organiseren nabijheid burger/kleinschaligheid en samenwerking en grootschaligheid.
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6. Advies aan provincie Noord-Holland en de gemeenten

We zijn nu oongekomen bij het deel von het odviesropport dot vele lezers woorschijnlijk als
eerste zullen openslaon. Ons ls odvies gevraagd over de bestuurlijke inrichting van de Gooi en

Vechtstreek op de middeltonge termijn, woorbijwijnoder zouden ingoon op drie scenorío's.
We moeten concluderen dot geen von de drie wat ons betreft het gewenste perspectief geeft.
VVij adviseren een vierde scenorio ddt we ols titel geven: 'GV-3 met een plus'.

De fubngrlj*ste ohservoties nog eens op een rij
Laten we, voordat we ons advies geven, de meest relevante observaties nog eens noemen:
F De Gooien Vechtstreek is van strategisch belang voor de metropoolregio Amsterdam.

Dat belang is vergelijkbaer met dat van de Amsterdamse binnenstad. De Gooien
Vechtstreek accommodeert de behoefte van met name hoogopgeleide werkers aan
kwal¡tatief hoogwaardig suburbaan wonen, en de behoefte aan natuur- en water
gerelateerd recreëren van stedelingen,

/ Hoe deze functie van de regio zich ontwikkelt zou een zaak van de regio zelf moeten zijn,
maar in de praktijk is dat niet zo. Het zijn de grote gemeenten om de regio heen, de
provincie en het Rilk die beslissen over de hoofdinfrastructuur en de

ontwikkelingsmogelijkheden van de regio. Op de visie op de Noordvleugel heeft de Gooi
en Vechtstreek nauwelijks invloed gehad. Doorvertaling van die visie naar een regionale
agenda en ontwikkelingsstrategie voor de Gooi en Vechtstreek is door de regio
onvoldoende opgepakt.

i We zíen voor deze situatie twee hoofdredenen, Ten eerste: de regio weet zijn belangen
niet eensgezind te formuleren en met kracht te behartigen in de daarvoor in aanmerking
komende gezelschappen. Er is geen gezaghebbende vertegenwoordiger met mandaat en
achterban, die namens de Gooíen Vechtstreek kan spreken en onderhandelen. Die
regiovertegenwoordigende rol wordt niemand gegund en bovendien heeft de regio er te
weinig eensgezinde visie en opvatting voor. Daardoor is de regio een gezichtsloze en

krachtloze partii waarmee niemand echt rekening hoeft te houden.
r Ten tweede is er in het algemeen onvoldoende besef bij bestuurders en politici in de

regio van de grote sociaal-culturete, maatschapp€lilke en economische uitdagingen in de
Gooi en Vechtstreek en de wíjze weerop overheden de¿e samen met anderen in hun
omgeving kunnen en moeten aanpakken. De Gooi en Vechtstreek is een bevoorrechte
regio. De regio is één van de rijkste van Nederland. Zij beschikt over een zeer

hoogwaardig suburbaan woon- en leefklímaat, een hoog voonieningenniveau, en relatief
veelwerkgelegenheid bínnen de regio en veelwerkgelegenheid in de wfjdere omgeving"
Maar de regio verliest haar voorsprong ten opzichte van andere regio's en boet in aan
publieke waarde. Zo is de Gooi en Vechtstreek het enige gebied in de Randstad waer de
werkgelegenheid daalt en de economische dynamiek afneemt- Niets doen betekent dat
die trend door ¿al zetten, De interne en externe bereikbaarheid zijn een toenemend
knelpunt. Het voonieningenniveau ontwikkelt zich op dit moment in negatieve richting.
@erheden, bedrijfsleven, (semi-)publíeke organisaties en kenn is- en

ondentíjsinstellingen vinden elkaar onvoldoende in een gezamenlijke agenda en plegen
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veel te weinig gemeenschappel¡jke inzet ten behoeve van sociaal-maatschappelijke en
economische vraagstukken en ontwikkelingen, Er ontbreekt daardoor in de regio
intrinsiek vermogen om zelf ontwikkelingen en vernieuwingen tot stand te brengen.

F Er is tussen de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek heelveel bestuurlijk overleg en er
zijn talloze (gebied en provincieoverstijgende) samenwerkingsverbanden. Die zijn echter
voor een groot deel vooral een reactie op de angst voor verlies aan autonomle en
bestuurliike zelfstandigheid. Bundeling en integratie is als verplichting afgeschaft en de
huidige Wgr accentueert de vrijwilligheid. Het gevolg is een vlucht in lichte
gemeenschappelijke regelingen (bestuursovereenkomsten) met behoud van de eigen
bevoegdheden.
De samenwerking in de Gooí en Vechtstreek is niet zozeer een gevolg van een
gezamenlijk toekomstbeefd, een bepaalde maatschappelijke of economísche ambitie en
daarbij behorende inhoudelijke agenda en bindende afspraken. Daardoor ontbeert de
samenwerking in het algemeen regie en inhoudelijke sturing, waardoor het
maatschappelijk rendement van alle bestuurlijke drukte te gering is. Daarbij vaft
bovendien op dat de oriëntatíe van inwoners op stedelijke voorz ieningen zoals werk,
winkels, onderuvijs en ¿ort soms helemaalgeen relatie heeft met de bestuurlijke
oriêntatie. En tot slot moeten we constateren dat er een onovezichtelijk geheelvan
samenwerkingsvormen is ontstaan.

t Gemeentebestuurders hechten zeer grote waarde aan bestuurlijke zelfstandigheid
omdat zij dicht bij hun burgers willen staan. De zorg is dat schaalvergroting deze
nabiiheid minder goed mogelijk maakt. Dat is een sterk verankerde overtuiging die een
open dialoog over de bestuurl'rjke inrichting bijvoorbaat lastig maakt. Tegelijkertijd zien
gemeenten in dat op tal van terreinen samenwerking met andere gemeenten al lang aan
de orde en onvermijdelijk is. Raden willen de belangen van hun burgers goed
vertegenwoordigen en behartigen, maar hoeveel hebben ze in werkelijkheid nog te
bepalen? Ook de controlerende rolvan Raden staat onder druk, want is het eigen coliege
nog aanspreekbaar op uitvoering die uit handen is gegeven? De democratische
legitimatie staat sterk onder druk.

/ De provincie heeft het initiatief voor regionale visievorming en samenwerking steeds bij
de gemeenten gelaten. Dat lijkt een opstelling vol respect voor de bestuurlijke
autonomie van gerneenten. Maar in de praktijk leidt deze opstelling vooraltot een
,verweesde' regio, waar het belang van regionale ontwikkeling het aflegt tegen de
belangen van individuele gemeenten.

Onze observaties zijn niet nieuw. lntegendeel, de heer Winsemius noteerde soortgefijke
observaties ook al in ziln advies aan de Regio. En ook in de recente adviesnota van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (november 2013) aan de minister van BZK vinden
we deze en soortgelijke observaties terug ter onderbouwing van de besluitvorming over de
Gooi en Vechtstreek.
Ze moeten nu een stimulans vormen voor actie in het gebiedl

Op lange termijn, ¿o stellen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, wordt één Gooistad
of, als alternatief, twee gemeenten voorzien. Wij kunnen ons in dat lange termíjnperspectief
vinden. De inhoudefiike en bestuurlijke uitdegingen in de Gooi en Vechtstreek vragen een
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schaalvan denken en werken die de huidige gemeentelijke schaal (ver) overst¡igt. Dat zet de
democratische legitimatie onder druk en daarvoor moet een oplossing gevonden worden.
Hoewelsamenwerking en multischaligheid attijd aan de orde zullen bliiven, menen wljtoch
dat bestuurlijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek onvermijdelijk is om het organiserend
vermogen en de doorzettingsmacht van gemeentebesturen meer in overeenstemm¡ng te
brengen met de schaal waarop vraagstukken zich voordoen en oplossin6en gevonden
kunnen worden.
De vervolgvraag is nu wat er op de middellange termijn moet gebeuren. Ons advies mag het
lange termijn perspectief niet hinderen, en moet juist þiden tot een beweging in de goede
richting.

Uit onze gespreksronde langs de gemeenten blijkt dat het Brootste pol¡tieke draagvlak
bestaat voor het zogenaamde GV-3 scenario. De andere scenario's krijgen op dit moment
weinig tot geen steun. Daarnaast wíllen de gemeenten niet dat er fusie op fusie wordt
gestapeld. Als er al moet worden gefuseerd, dan in één of hooguit twee stappen.

Omdat wijsterk willen pleiten voor een fusie van Bussum, Muiden en Naarden met ingang
van l januari 2016 vallen ook voor ons de scenario's 'Gooi-Noord en Gooi-Zuid en 'Drie
stromen' af. Ons advies is echter niet om dan maar het GV-3 scenario te kiezen.
Wijadviseren een vierde variant, die wij 'GV-3 met een plus'noemen. De tussenresultaten
van deze variant worden, zo adviseren wij, eind 2015/begin 2016 via een
bestuurskrachtmeting in combinatie met zelfanalyse en visitatie beoordeeld. Zodoende
ontsteat een setting voorbÍj de vrijblijvendheid.

t{et mftddefung ternljn prspclÞf:6V-? ¡n¿t een flæ
De variant die wiiadviseren kent ¿even elementen:
1. Bussum. Muiden en Naarden fuseren per l januari 2016 tot één nieuwe gemeente.
2. Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes gaan een ir¡tensief en niet-vrijbliþend

samenwerkingsverband aan, waarmee de opmaat wordt gegeven v(x)r een mogelijke
fusie van deze gemeenten over 3 of 4 jaar dan wel een opgaan van deze gemeenten op
(middeL)lange term¡¡n in een nog grotere nieuwe gemeente.

3. De samenwerking tussen Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp wordt niet
ge irtensiveerd. Wijdemeren en Weesp versterken hun bestuurskracht door íntensieve
samenwerking met Hilversum en met samenwerking in de regio.

4" Hilversum blijft voorlopig zelfstandig, maar niet zonder meer. Hilversum biedt zich ten
eerste aan als een aantrekkelijke en op een gelijkwaardige samenwerking gerictrte
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 Vecl¡tstreek op, dle

wordt gevolgd door een ontwikkeflngsstrategie, een daarbij passende inhoudelijke
agenda en bindende bestuurliike afspraken. De Regio zalwat anders georganiseerd en
aangestuurd moeten worden, om dit tot een succes te kunnen maken.

6. Þlet dorpen en kleine kernenbeleid - waar Stichtse Vecht door Weesp en Wiidemeren
om worü geroemd - zal in de gehele Gooi en Vechtstreek worden ingevoerd ak
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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. Zij doet actief mee in de ontwikkeling en uitvoering van een regionale
toekomstvisíe en strategie. Zo geeft zij serieus invulling aan haar taken op het terrein van
regronale economie, natuur en landschap, wonen, infrastructuur en mobiliteit, en
regionale belangenbehartiging. Zij positioneert en versterkt Hilversum in haar rolvan
centrumgemeente. En zij maakt en bewaakt pr(rces- 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.

Hieronder lichten wij de 'GV-3 met een ptus' nader toe.

t- Bussum, Muì&n en Hoørúen
Ðe Arhi-procedure is gestart, het proces loopt, en een fusie van de drie per l januari 2016 is
mogelijk. Met de fusie komt er een bestuurskrachtversterking in het gebied, die zeer nodig
en gewenst is. Wij willen deze stap nÍet vertragen door te adviseren er nu een vierde of
viifde gemeente aan toe te voegen. Het is een eerste stap in de Gooi en Vechtstreek naar
onvermijdelijke schaalvergrot¡ng, die past in het lange termíjn perspect¡€f.

Ons advies híer spreekt dan ook voor ¿ich: doortastend doorgaan met het fusieproces en
zorgen dat de nieuwe gemeente met Íngang van I januari 2016 kan starten.

Wel willen we op deze plaats het belang benadrukken van een gezarnenlijke visie op de
nieuwe gemeente en het proces dat hierbij hoort. ln de Gooi en Vechtstreek bestaat een
zeer sterke neiging orn samenwerkingsgesprekken bij de organisatiestructuur, pos¡tievragen
of middelenverdeling te beginnen. Dat 's niet de goede start.
Een goede start begint met de vraag: 'Waarom willen we wat samen bereiken en hoe kan elk
van ons daarbij de juiste functie vervullen?' Het vísieproces in Bussum, Muiden en Naarden
dient bovendien bij te dragen aan wat wij hier maar even noemen 'rouwvenfferking'. De
oorspronkelijke inzet van een fusie van Bussum, Muiden, Naarden en Weesp is mislukt,
mede door gebrek aan draagvlak in Bussum. Die geschiedenis heeft wel wat 'zeel
veroorzaakt en juist een visieproces waarin partijen elkaar leren kennen en er wederzijds
begrip kan ontstaan voor elkaars zorgen, angsten, wensen en dromen is essentieelvoor een
goede start van de nieuwe gemeente. Ook wordt op deze wijze geborgd dat van te voren
gemeenschappelijke opvattingen ontstaan over de betekenis en 'plek'van elke gemeente in
het nieuwe geheel.
Sla deze ¿o noodzakelijke stap naar een fusiegemeente niet over! En betrek inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties erbij.

2. lntensicve, niet*rìjblffwñe søenuerklng tqsr€n Huizcn, fu¡bwn, LorenGnfuiræs
De samenwerkende gemeenten ín de BEL-combinatie zifn zeer tevreden over hun
samenwerking. Wij zijn daarover wat minder enthous¡ast. We moeten constateren dat de
samenwerking op inhoudelijke onderwerpen achtenflege blijft en daarom niets bijdraagÍ aan
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de bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek in zijn geheel. Weliswaar is de ambteliike

kwetsbaarheid sterk verminderd en is de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoeringscapaciteit

verbeterd en op orde, waardoor de bestuurskracht van elke gemeente afzonderliik is
toegenomen. Maar de besturen hebben elkaar niet gevonden in een gemeenschappelijke

visie op de toekomst van hun gebied of op gezamenlijke ambities of versterking van krachten

ten behoeve van de gehele regio.
lntegendeel. Gemeente Eemnes heeft haar hart verpand aan de gemeenten binnen

Eemland, dat zelfs al een samenwerkingslijn heeft gelegd naar de Gelderse gemeente

Nijkerk. Eemnes richt zich voor alle inhoudelijk-strateg¡sche onderwerpen op Bemeenten
binnen Eemland. De samenwerking in Gooi en Vechtstreek beperkt zich tot een gezamenlijke

ambtelilke organisatie met Blaricum en Laren en een intergemeentelijke sociale dienst met
Huizen.

Blaricum en Laren willen vooral dat de BEL-samenwerking hen helpt bestuurlijk zelfstandig
te blijven. Tegelijkertijd hebben zij Huizen nodig om de drie decentralisaties zo meteen te
kunnen uitvoeren.

Om verdere versnippering te voorkomen en te bevorderen dat gemeenteliike samenwerking
in de Gooi en Vechtstreek ook ten goede komt aan het geheel, adviseren wij een

intensivering van de samenwerking tussen Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren d¡e ertoe le¡dt
dat de samenwerking zijn vrijblijvende en weinig toevoegende karakter verliest. ln de

intensivering zal er een moment komen waarop Eemnes moet kiezen. Bl¡jft zij zich

inhoudelijk-strategisch richten op Eemland of ver¿et zij de bakens richting de Gooi en

Vechtstreek? Een belangrijke ovenreging bij die keuze dient ons inziens de oriëntatie van de

inwoners van Eemnes te zijn. Wij hebben vemomen dat de inwoners voor bijvoorbeeld

ondenruijs en zorg zich in meerderheid op het Gooi richten , maat dat rou dan nog nader
onderzocht kunnen worden.

Hoe kan de intensivering van de samenwerking rich vohrekken? Door bij het begin te
beginnen!
Start het proces van intensivering met elkaar beterte leren kennen. Wie ziin de bestuurders

en politici? Wat zijn de mooie en minder mooie karakteristieken van de verschillende

gemeenten? Welke uitdagingen en kansen liggen er in de gemeenten?

Ga in gesprek over wat je als gemeenten inhoudelijk gemeen hebt en waer samenwerking
kwaliteiten kan versterken. Kijk waar sarnenwerking kansen helpt venilveren en (internel

zwaktes kan oplossen, Wees open over ie mogelijke zorgen en angsten, spreek ie uit over

wat je Braag zou wilþn. Betrek, mede in het licht van het kleine kernenbeleid, ook inwoners

en organisaties bij de visie op de samenwerking.
Kom tot samenwerkingsafspraken en tot bindende afspraken over de implementatie ervan.

Maak ook afspraken over tussentiidse evaluatie en heriiking.

Borg van meet af aan een uitstekende procesregie en steleen procesregisseur aan die

'boven de partilen' staat,
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De samenwerking moet zo goed zijn, dat deze een opmaat kan zijn voor een fusie van de vier
gemeenten over 3 of 4 jaar dan wel een opgaan van deze gemeenten op langere termijn in
een nog grotere nieuwe gemeente.

3. Weesp en Wiideneren
Weesp en Wiidemeren hebben in Stichtse Vecht een samenwerkingspartner gevonden bij
wie zij zich welkom voelen, gezien en gerespecteerd. Vooral voor Weesp is deze situatie een
verademing na de samenwerkingservaringen met Bussum, Muiden en Naarden. Daarbij
heeft Stichtse Vecht een kleine kernenbeleid dat Weesp en Wijdemeren enorm aanspreekt
en waar zij zich graag aan willen conformeren" De wens tot samenwerking tussen deze drie
komt van onderop en toch adviseren wij de samenwerking niet verder te intensiveren.

Stichtse Vecht is zeer op Utrecht gericht en zal dat ook blijven. De gemeente werkt intensief
en niet-vrijblíivend samen in U10 verband en ziet aansluiting van Wijdemeren en Weesp bij
dit verband als een logisch vervolg wanneer de onderlinge sãmenwerking zich intensíveert.
De inhoudelijke redenen voor Stichtse Vecht om met Weesp en Wijdemeren samen te
werken zijn beperkt, Eigenlijk is de benutting van de recreatief-toeristische potentie van het
plassengebied de voornaemste reden, en daarvoor is met name samenwerking met
Wijdemeren gewenst. Provincie Utrecht sluit uit dat Stichtse Vecht tot provincie Noord-
Holland kan gaan behoren, bij een eventuele fusie van deze gemeente met Weesp en
Wíjdemeren.

Maar een zeer grote meerderheíd van de inwoners van Weesp is gericht op met name
Amsterdam en daarna het Gooi. De beweging van Weesp richting Utrecht is daarmee verre
van logisch. Ook de inwoners van Wijdemeren zijn niet erg sterk op Utrecht gericht maar
vooral op Hilversurn, Weesp en Bussum.
Weesp bouwt in de Bloemendalerpolder voor de woonbehoefte van inwoners van
Amsterdam en het Gooi. ln die zin is de Bloemendalerpolder van groot srategisch belang
voor de regio, Weesp heeft nog ruimte voor bedrijven, een groot goed in een overbezet
gebied. Weesp en Wijdemeren horen bij de Gooi en Vechtstreek en het ven¡ondert ons zeer
dat het gebied deze twee gemeenten zo gemakkelijk laat 'wegdrijven' richting Stichtse Vecht
en Utrecht. D¡t toont wat ons betreft eerder de onmacl¡t van het gebied orn zichzelf te
organiseren dan een diepgewortelde opvatting over Weesp en Wijdemeren.

Hilversum is een logische samenwerkingspartner voor de twee, maar heeft zich in het
verleden nret als de meest fijne samenwerkingspartner opgesteld. Wij adviseren Hilversum
zichzelf in dit opzicht opnieuw uit te vinden en zich als een inclusief denkende en op dialoog
en gelijkwaardigheid gerichte samenwerkingspartner aan Weesp en Wijdemeren ean te
bieden. Daarbij is samenwerking met het oog op de ontwikkeling van de
Bloemendalerpolder een bijzonder punt van aandacht, waarbij wellicht ook de provincie met
menskracht of andere middelen bijstand kan verlenen.

De samenwerking tussen Hilversum, Weesp en Wijdemeren moet zo hecht zijn dat een fusie
van de¿e drie of van deze drie met nog één of meer andere gemeenten op termijn een
logísche vervolgstap kan zijn.

33



4. lll r'rsum
Hílversum blijft voorlopig zelfstandig. Daardoor heeft deze gemeente alle gelegenheid om
¿ich een op dialoog en gelijkwaardigheid gerichte partner te tonen van Weesp en

Wijdemeren, haar centrumfunctie te versterken en te bewijzen dat zij die rol met verve,
betrouwbaar en dienstbaar weet te vervullen.

Als grootste gemeente en grootste economische motor in het gebied met uitdagíngen en
opgaven die horen bq het stedelijke karakter van HiJversum, heeft de regio Hilversum nodig
en Hilversum de regio. Hilversum is meer dan alle andere gemeenten in staat bestuurlijke en

ambtel¡jke denkkracht en capaciteit alsmede netwerken te ontsluiten die voor de
ontwikkeling van de regío essentieel zijn. Voor lobby in Haarlem, Den Haag of Brussel en
voor partnerschap met Amsterdam, Almere, Utrecht en Amersfoort heeft Hilversum de
schaal van de Gooi en Vechtstreek nodig. Deze zo noodzakelijke wisselwerking tussen
Hilversum en haar omgeving moet tot stand gaan komen. Dat kan onder meer gebeuren op
het niveau en in de sett¡ng van de Regio Gooi en Vechtstreek; daar gaan we bij punt 5 nader
op in" Maar dit kan ook gebeuren in relatie tot de fusiegemeente Bussum, Muiden en
Naarden of de HBEL-samenwerking.

De burgemeester van Hilversum heeft behoorlijk krediet bij de andere gemeenten. Híj wordt
gezien als een man die de regio kan vertegenwoordigen, díe verder kijkt en handelt dan het
belang van Hilversum, en die de capaciteiten heett orn een 'kartrekke/ te zijn.

Wij adviseren om de burgemeester van de centrumgemeente Hilversum sterker dan tot nog
toe als voor¿itter van de Regio te positioneren. Hij moet de ruimte krijgen en nemen om
binnen de Regio tot een ambitieuze inhoudelijke agenda te komen. Hij moet - als boegbeeld
van de Gooi en Vechtstreek - met mandaat, ruggensteun en onderhandelingsruimte de regio
of samenwerkendegemeenten kunnen vertegenwoordigen in de MRA, NV Utrecht, bij de
provincie, het Rijk en eventueel Brussel.

Hilversum wordt niet vanzeff de centrumgemeente puur en alleen omdat zij de grootste is.

College, Raad en ambtel¡¡ke organisatie moeten zich ernaar gaan gedragen, in de meest
positieve zin, en de omgeving moet Hilversum deze functie gunnen. Zover is het nog niet.
Omringende gemeenten vinden de bestuurscuhuur van Hilversum weiníg aantrekkeli.ik en
het stoort hen (daarom des te meerldat Hilversum ahijd wil bepalen hoe het moet.
Hilversum zal de komende jaren in zekere zin een 'charmeoffensiefl moeten voeren. Eén

overigens die wel authentiek is en voortkomt uit een inhoudelilk gedreven motivatie om de
regio als geheel te versterken, Door als Hilversum ambtel'tjke en bestuurlijke denk- en

trekkracht alsmede kennissen en contacten ten dienste te stellen van bovenlokale en

regionale thema's en daarbij een excelfent voorbeeld te zifn van een gelilkwaardige en

betrouwbare samenwerkingspartner, kan Hilversum de komende iaren laten zien dat zij de
rol en functie van centrumgemeente waard is.

5. tCrdøælc rrdtþcn olrfnl#hcl¡trysvægk
Onder kaidtrg van de voonitter van de Regio wordt door de gemeenten een interactíef
proces opgestart w¿arÍn de gemeenten samen met de provincie, bedriifsleven en

maatsehappelíike ondernemingen en organisaties een regionale visie opstellen met daaruit
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voortvloe¡end een regionale ontwikkelingsstrategie en inhoudelijke agenda. De
toekomstvisie wordt waar relevant [uridisch) verankerd in een ruimtelijk-economische
structuurvisie voor de regio. Uiteraard heeft de regionale visie een duidelijke relatie met de
visie op de ontwikkeling van de Noordvleugel.

Er ligt op dit moment al een inhoudelijke samenwerkingsagenda, maar die heeft nog geen
formele status laat staan doonserking. We gaan ervan uit dat op deze agenda kan worden
voortgebouwd. De visie en daaruit voortvloeiende ontwikkelingsstrategie en agenda moeten
de inhoudeliike sturíng gaan geven aan samenwerking op regionaal niveau en aan de lobby
en belangenbehartiging buiten de regio. Gemeenten, provincie en andere partijen
committeren ¿ich eraan.

We menen dat de huidige opzet van de regio-organisatie wel wat veranderd moet worden.
Nu zíjn het de portefeuillehouders die afstemmen en afspreken; er is te weinig overall
coördinatie en regie. We adviseren een coördinerende en regisserende rol bij de voorzitter
van de Regio te leggen, die deze rol vervuh samen met een dagelijks bestuur van enkele
burgemeesters en wethouders" De portefeuillehouders adviseren het DB en nemen
onderdelen van de inhoudelijke agenda voor hun rekening en leggen daarover
verantwoording af aan het AB. De Raden zijn via tweejaarliikse consulterende biieenkomsten
bíj de inhoudelijke visieontwikkeling en voortgang van de agenda betrokken, Daarnaast
worden zij actief gehformeerd en betrokken door de eigen colleges. Op deze wijze blijft de
organisatiestructuur licht, maar worden inhoudelijke sturing en overall coördinatie gezekerd.

Overheden in de regio moeten veel beter en veel meer afstemrnen en samenwerken met
bedriifsleven en maetschappelijke ondernemingen en organisaties in de regio dan zij nu
doen. Ondenivijsinsteflingen, woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen,
culturele ondernemingen, het Goois Natuurreservaat, en het bedrijfsleven: zij moeten
daarom in de gelegenheid gesteld worden van rneet af aan mee te denken over de toekomst
van de regio, de ontwikkelingsstrategie en de inhoudelijke agenda. lmmers, voor de
realisatie ervan zullen zij ook hun deelvan de verantwoordelijkheid mo€ten willen en
kunnen nemen. Maar niet alleen de overheid heeft genoemde organisaties nodig. De 'keten'
ín bijvoorbeeld de zorg maar ook op het terrein van ondenviþ en arbeidsmarkt wordt steeds
belangrijker. ln die keten eiln de betrokken partilen aflrankelijk van elkaar, en zijn een
gedeelde visie en aanpak voorwaarde voor goede ketenresultaten.

Het is in de Gooi en Vechtstreek nog geen traditie om dergelijke horizontale verbindingen te
smeden en te onderhouden. Maar zonder die verbindingen lukt het niet de intrinsieke kracht
te mobiliseren die nodig is voor regionale ontwikkeling. Overheden, bedrijfsleven, ondenvijs
en andere maatschappelijke ondernemingen en organisaties hebben elkaar nodig. Steeds
meerl

6. tuqen en kþhe ketzneúekid
ln de nieuwe verhouding overheid en samenleving gaat het om een goed afgestemd
samenspel tussen eigen initiatief van buryers en organisaties, zelfredzaamheid van burgers
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en beleid en ondersteuning van de overheid. Hierbij is cruciaal dat overheid en burgers
elkaar goed kennen.

ln het dorpen en kleine kernenbeleid zoals de gemeente Stíchtse Vecht maar bijvoorbeeld
ook gemeenten als Súdwest-Fryslân en gemeente Molenwaard voeren, wordt invulling
gegeven aan deze nieuwe rolverhouding tussen overheid en samenleving. Het is geen toeval
dat alle drie genoemde gemeenten het resultaat zíjn van een recente fusie. Zij hebben
gezocht naar een alternatief voor de kleinschaligheid in de 'oude' gemeente en hebben die
met het dorpen en kleine kernenbeleid gevonden. Uit recent onderzoek van Stichtse Vecht
blíjkt zelfs dat er in de grotere nieuwe gemeente meer contact ¡s tussen burgers en bestuur
dan in de 'oude'kleinere gemeenten. Een grotere beluurlijke schaal hoeft geen negatíeve
gevolgen te hebben voor de relatie tussen bestuuren burgers. lntegendeel.

Wij adviseren alle gemeenten in de Gooi en VechtsÍeek het voorbeeld van genoemde
gemeenten te volgen en samen met bewoners en maatschappelijke organisaties invulling te
geven aan de nieuwe rolverhouding via de ontwikkeling van vitale gemeenschappen in de
dorpen en kernen binnen de gemeente. Het is het organiseren van kleinschaligheid in een
grote(re) bestuurl¡¡ke eenheid. Kleinschaligheid heeft hier onder andere betrekking op
aandacht voor participatie van burgers ìn de eigen leefomgeving, ru¡mte voor burgers en
organisaties om eigen oplossingen te realiseren voor vraagstukken waar eerder de overheíd
leidend was, voorzieningen organiseren in de nabiiheid van rnensen, en aandacht in het
beleid voor de eigen identiteit van kleine kernen.

7. ftol van de provincÍe
Wij adviseren de provincie een rol met meer betekenis te spelen in de Gooi en Vechtstreek
Die rol heeft een inhoudelijke kant, een facilíterende en ondersteunende, en een
procesregísserende.

Ten eerste de inhoudelijke kant" De provincie heeft taken op het terrein van regionale
economie, natuur en Jandschap, infrastructuur efi mobiliteit, wonen, gebiedsontwikkeling en

ruimteliike ordening. Al deze taken hebben raakvlak met de door ons geadviseerde regionale
toekomstvisie, ontwíkkelingsstrategie en inhoudelijke agenda. Doe als provincie actief mee
ín de visieontwikkeling en de realisatie daarvan. Met kennis, middelen, lobbykracht en via

eigen provinciaal beleid (bijvoorbeeld doorvertaling van de regionale toekomstvisie in de
provinciale omgevingsvisie). Deels vervult de provincie deze rol natuurfijk al, bijvoorbeeld via

de economic board en het Goois Natuurreservaat. Maar de inhoudelijke rol kan worden
versterkt door de regionale visie als collectief vertrekpunt te nemen"

Ten tweede de faciliterende en ondersteunende kant. Het helpt de voorzitter van de Regio

wanneer ook de provincie deze persoon in die rol en positie bevestigt, benut en inzet,
Het is cruciaal dat de provincie een rol voor de Gooi en Vechtstreek inruimt en/oÍ opeist in
gremia waar het (ook| over de Gooi en Vechtstreek gaat.

Daer waar de regio met andere provincies zoals Utrecht te maken krijgt, ligt er een rol voor
de prorincie Noord-Holland om mogelijke knelpunten mee op te lossen of te voorkomen.
Stel, Eemnes wilstraks onderdeel uitmaken van een nieuwe gemeente met Huizen, Blaricum
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en Laren, Wat is dan de opvatting van beide provincies over de provinciegrens van die
nieuwe gemeente? En wat betekent het in dit verband dat het gemeentehuis van de BEL-

combinatie op grond van de provincie Utrecht staat en deze dus fìnancieeltoezicht houdt in
plaats van Noord-Holland?
ln het proces dat de gemeenten in de Gooien Vechtstreek ingaan, is soms even een impuls
van de provincie nodig. Als voorbeeld: Weesp (met samenwerkingspartner Hilversum) heeft
ti¡delijk wellicht menskracht of extra middelen nodig voor de ontwikkeling van de
Bloemendalerpolder.

Ten derde de kant ven procesregisseur. Maak naar aanleiding van voorliggend advies en
daarop volgend besluit met de gemeenten afspraken over resultaten en tijdlijnen.
Daarbij ¿ouden wij de provincie willen adviseren om de temeenten voor eind 2015, begin
2015 een bestuurskrachtmeting in combinatie met een zelfanalyse en visitatie ín het
vooruitzicht te stellen. Dit onderzoek dient vooral licht te werpen op de vraag in hoeverre de
samenwerking bijdraagt aan regÍonaaloptreden en meatschappelijk rendement.
Met andere woorden: uit de bestuurskrachtmeting en de zelfanalyse en visitatie moet
duidefijk worden of de samenwerking tussen gem€enten voldoende bestuurskracht in de
uitoefening van intergemeentelijke taken oplevert en bijdraagt aan de bovenlokale en
regionale ontwikkeling. &k moet de inzet van deze instrumenten antwoord geven op de
vraag wat de volgende stap ¡n de bestuurlijke herinrichting van de Gooi en Vechtstreek moet
z¡ln.
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