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Onderwerp Statenbrief: Standpunt GS Noord-Holland inzake adviesrapport Gooi en Vechtstreek 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Hierbij doen wij u ter kennisneming toekomen het standpunt van GS van Noord-Holland, zijnde het 
(concept)advies aan BZK, inzake het adviesrapport Gooi en Vechtstreek. Dit verdiepend advies 'Gooi en 
Vechtstreek: regio met een plus!?' is op verzoek van GS van Noord-Holland opgesteld door G. Jansen en 
mevrouw H. te Grotenhuis (verkenners) en in april 2014 aangeboden.  
 
Aanleiding 

GS van Noord-Holland hebben op 18 november 2014 hun standpunt vastgesteld alsmede de reactie op de 
ontvangen zienswijzen op het adviesrapport (Als bijlage bijgevoegd).  
 
Voorgeschiedenis 

 
 
Essentie / samenvatting: 
In het adviesrapport van de verkenners worden zeven adviezen gegeven. GS van Noord-Holland geven in een 
notitie hun standpunt op elk van deze adviezen. 
Voor de provincie Utrecht zijn met name de standpunten over Eemnes en Stichtse Vecht relevant.  
 
GS van Noord-Holland adviseren onder meer dat medio 2016 een bestuurskrachtmeting voor de regio Gooi en 
Vechtstreek moet uitwijzen of de bestuurskracht in deze regio is versterkt.  
Voor de korte termijn adviseert het college dat Weesp en Wijdemeren blijven samenwerken met Stichtse Vecht. 
Op de middellange termijn kunnen Wijdemeren en Weesp fuseren, en Hilversum wordt als mogelijk derde 
fusiepartner beschouwd. Dit houdt verband de gewijzigde bestuurlijke opvattingen van Wijdemeren. Wijdemeren 
richt zich voor de lange termijn op een fusie met Weesp en Hilversum (per 2019/2020). Weesp en Wijdemeren 
willen blijven samenwerken. De beschreven richting wordt nu verkend.  
Het college van Noord-Holland adviseert voorts dat Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren intensief en niet-
vrijblijvend gaan samenwerken. Dit komt over het algemeen overeen met de zienswijze van de betrokken 
gemeenten. Noord-Holland vindt dat een onderdeel van de bestuurskrachtmeting moet zijn, een onderzoek van 
de optie fusie.  
  



 

  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het duurzaam versterken van de bestuurskracht van de gemeenten en de regio Gooi en Vechtstreek. 
 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het (concept)advies wordt in Noord-Holland in de vergadering van de Statencommissie WEB van 12 januari 2015 

besproken. Daarna wordt het advies over de bestuurlijke toekomst van Gooi en Vechtstreek voor de middellange 

termijn aan de minister van BZK gezonden. Dit advies vormt een aanvulling op het advies van Noord-Holland van 

5 november 2013. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


