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Geacht bestuur, 

 

Bij brief van 15 oktober 2013 hebt u gereageerd op de ontwikkelingen over de bestuurlijke toekomst van de 
regio Gooi en Vechtstreek. In uw brief verzoekt u ons om te bevorderen dat Muiden haar oriëntatie van het Gooi 
verlegt naar de Vechtstreek. Uw voorkeur gaat namelijk uit naar de vorming van een Vechtgemeente bestaande 
uit de huidige gemeenten Stichtse Vecht, Wijdemeren, Weesp en Muiden, idealiter aangevuld met het gebied 
van Abcoude. 
 
De argumenten die u aandraagt voor de vorming van de door u gewenste Vechtgemeente zijn op zich 
steekhoudend maar daaruit volgt niet noodzakelijk dat een samenvoeging van deze gemeenten noodzakelijk is. 
Een samenwerking zoals Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren die voorstaan, voldoet naar onze overtuiging 
ook. In het advies van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland  aan de minister van BZK over de bestuurlijke 
toekomst van Muiden en Weesp hebben zij vergelijkbare argumenten aangehaald die pleiten voor een 
aansluiting van Muiden bij de huidige samenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren.  
 
Tegenover de door u en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland genoemde argumenten voor aansluiting van 
Muiden bij de Vechtgemeenten, staan andere argumenten die daar tegen pleiten en die zwaarder (moeten) 
wegen. In de eerste plaats de wens van Muiden zelf. De raad van Muiden heeft nadrukkelijk en weloverwogen 
gekozen voor een oriëntatie op het Gooi. Daarnaast speelt mee dat de urgente bestuurskrachtproblematiek van 
Muiden vraagt om een gemeentelijke herindeling. Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren willen echter 
zelfstandig blijven, terwijl Bussum en Naarden wel een herindeling met Muiden aan willen gaan. De 
problematiek van Muiden wordt duurzaam en adequaat opgelost door aansluiting bij het Gooi en er is een breed 
draagvlak voor deze fusievariant. Dit weegt in de Nederlandse herindelingspraktijk zwaar mee in de afweging 
over wat voor Muiden de beste bestuurlijke toekomst is. Daarnaast vinden wij dat initiatieven voor bestuurlijke 
opschaling dan wel het starten van een herindelingsprocedure van onderop door de betreffende gemeenten zelf 
moet worden gestart. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben uiteindelijk, alles afwegend, in hun 
advies niet gekozen voor aansluiting van Muiden bij de Vechtgemeenten. 
 
De (nieuwe) gemeenten in de Vechtstreek zullen in de toekomst voldoende bestuurlijke slagkracht hebben om 
in samenwerking het unieke karakter van de Vechtstreek te behouden en te versterken. In die overtuiging 
worden wij mede gesterkt doordat u zich als Vechtplassencommissie daarbij steeds een constructieve partner 
hebt getoond. De wijzigingen in de bestuurlijke indeling van het gebied hoeven wat ons betreft daaraan niets te 
veranderen.  
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Tegen de hiervoor geschetste achtergrond nemen wij uw brief voor kennisgeving aan. 

 

Een afschrift van deze brief wordt ter kennisneming gezonden aan de minister van BZK, GS van Noord-Holland, 

en de raden en colleges van B&W van Stichtse Vecht, Wijdemeren, Weesp en Muiden. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Secretaris, 

 


