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Samenvatting 
Al geruime tijd is de versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied onderwerp van 
gesprek, zowel bij de gemeenten zelf als bij de provincie Utrecht. De gemeenten Abcoude en 
Breukelen hebben een kwaliteitsmeting uitgevoerd, de gemeenten werken samen in het 
Samenwerkingsverband Utrecht-West en op deelterreinen intensiveren gemeenten hun samenwerking. 
De gemeente Abcoude heeft aangegeven te kiezen voor een gemeentelijke herindeling om de 
bestuurskracht te versterken. Dit kan niet los gezien worden van de bestuurlijke ontwikkelingen in het 
Vecht- en Plassengebied. Ook de bestuurskracht van Breukelen dient versterkt te worden. Loenen 
heeft geen kwaliteitsmeting uitgevoerd maar uit recente onderzoeken in opdracht van de gemeente zelf 
is gebleken dat de bestuurskracht versterkt dient te worden. Op korte termijn zal de werkgroep 
Toekomst Loenen antwoord geven op twee door de raad geformuleerde vragen die verband houden 
met de bestuurskracht van de gemeente. 
 
Maarssen en De Ronde Venen hebben te kennen gegeven om binnen een arhiprocedure mee te willen 
werken aan het onderzoeken van het versterken van de regionale samenwerking en daarmee aan de 
bestuurskracht van de gemeenten. Belangrijk is dat er een heroverwegingsmoment is voor de raad. 
 
Op 11 juli 2006 is er bestuurlijk overleg geweest met de Wijdemeren over deelname aan de 
arhiprocedure voor het Vecht- en Plassengebied. Wijdemeren wil als waarnemer deelnemen aan de 
arhiprocedure, zonder formeel aan deze procedure deel te nemen. Formele deelname achten zij op dit 
moment niet wenselijk, mede omdat Wijdemeren nog maar kort geleden een herindeling achter de rug 
heeft. Als de status van waarnemer om juridische of andere redenen niet mogelijk is, dan zien zij af 
van deelname aan de procedure. Gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland zien vooralsnog 
geen redenen om aan te nemen dat deelname door Wijdemeren aan de bestuurlijke herindeling in 
Utrecht noodzakelijk is om de problemen op te lossen. Zij stemmen er dan ook niet mee in dat 
Wijdemeren wordt betrokken bij de bestuurlijke herindeling van Utrecht. 
 
Op basis van de standpunten van de gemeenten in het Vecht- en Plassengebied kan worden 
geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is om in het kader van een arhiprocedure te onderzoeken op 
welke wijze de bestuurskracht in dit gebied kan worden versterkt. Centraal staat het versterken van de 
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bestuurskracht van Breukelen, Abcoude en Loenen in regionale context. Vanwege de regionale 
context en samenwerkingsrelaties is het gewenst om in de arhiprocedure ook de (buur)gemeenten 
Maarssen, De Ronde Venen en Wijdemeren te betrekken.  
 
In de fase van het open overleg zal, op verzoek van de betrokken gemeenten en de statencommissie 
Bestuur en Middelen, een aantal varianten worden voorgelegd aan de gemeenten. Deze lijst is niet 
limitatief, de gemeenten zijn vrij om andere varianten in te brengen. Uit het open overleg en 
onderzoek moet blijken of deze varianten voldoende perspectief bieden op een duurzame versterking 
van de bestuurskracht van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen en of er voldoende draagvlak 
bestaat. De varianten die worden voorgelegd zijn: 

A. Gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen. 
B. Intensieve intergemeentelijke samenwerking door samenvoeging van ambtelijke diensten van 

de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen. 
C. Gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen (cluster 1) en van 

de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen (cluster 2a) of Breukelen, Loenen en 
Wijdemeren(cluster 2b). 

D. Intensieve intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Abcoude, Breukelen, De 
Ronde Venen, Loenen en Maarsssen waarbij de gemeenten verplicht met elkaar samenwerken. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale Staten van Utrecht 18 september 2006 over de versterking van de 
bestuurskracht van de gemeenten in het Vecht- en Plassengebied.  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 5 september 2006, BMS, nummer 2006CGC000685i; 
 

Overwegende dat het noodzakelijk is dat gemeenten over voldoende bestuurskracht beschikken om 
hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed uit te oefenen en dat de dienstverlening aan 
burgers op een effectieve en efficiënte wijze kan plaatsvinden: 
 

- Dat de gemeenten Abcoude en Breukelen een kwaliteitsmeting hebben uitgevoerd.  De 
conclusie is dat de bestuurskracht versterkt dient te worden;  

- Dat Loenen in het verleden verschillende onderzoeken heeft laten doen naar hun 
bestuurskracht en dat mede op basis daarvan het gewenst is dat de bestuurskracht wordt 
versterkt; 

- Dat in het kader van oplossingrichtingen voor het versterken van de bestuurskracht van de 
gemeenten in het Vecht- en Plassengebied en in regionale context het gewenst is dat ook de 
(buur)gemeenten De Ronde Venen, Maarssen en Wijdemeren worden betrokken; 

- Dat de zienswijze van deze buurgemeenten op een eventueel herindelingsontwerp waarbij zij 
worden genoemd als één van de herindelingspartners, een zwaarwegende rol zal spelen bij het 
opstellen van het herindelingsadvies; 

- Dat op basis van raadsbesluiten en/of uitspraken van de betrokken gemeenten kan worden 
geconcludeerd dat er draagvlak aanwezig is om in het kader van een arhiprocedure te 
onderzoeken op welke wijze het beste de bestuurskracht van de gemeenten in het Vecht- en 
Plassengebied kan worden verbeterd. 

 
Besluiten:  
 

1. In te stemmen met het voorstel van gedeputeerde staten van Utrecht om het overleg 
ingevolge de Wet algemene regels herindeling  te starten met de gemeenten Abcoude, 
Loenen en Breukelen alsmede met de (buur)gemeenten De Ronde Venen, Maarssen en 
Wijdemeren binnen de provinciale kaders waarbij de raadsbesluiten en standpunten van 
gemeenten zorgvuldig zullen worden betrokken. 

2. Daarbij de wensen van de zes gemeenten zoals verwoord in hun brief van 22 augustus 2006 
in te willigen. 

3. Voor deze arhiprocedure voor 2007 incidenteel € 20.000 beschikbaar te stellen.  
 
voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
1. Inleiding 
Al geruime tijd is de versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied onderwerp van 
gesprek, zowel bij de gemeenten zelf als bij de provincie Utrecht. De gemeenten Abcoude en 
Breukelen hebben een kwaliteitsmeting uitgevoerd, de gemeenten werken samen in het 
Samenwerkingsverband Utrecht-West en op deelterreinen intensiveren gemeenten hun samenwerking. 
De gemeente Abcoude heeft aangegeven te kiezen voor een gemeentelijke herindeling om de 
bestuurskracht te versterken. Dit kan niet los gezien worden van de bestuurlijke ontwikkelingen in het 
Vecht- en Plassengebied. Wij hebben op 13 juni 2006 voorgesteld in een arhiprocedure te 
onderzoeken op welke wijze de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied het best versterkt kan 
worden. De commissie BEM heeft op 30 juni jl. ons voorstel onderschreven. Wij hebben op 15 
augustus 2006 het voorstel gedaan tot het starten van de arhiprocedure waarbij het open overleg wordt 
gestart met de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen en Wijdemeren. 
Overeenkomstig de afspraak wordt u nu ter besluitvorming voorgelegd het voorstel om in te stemmen 
met de start van een arhiprocedure voor het Vecht- en Plassengebied. 

2. Rijksbeleid en provinciale kaders 
 
Beleidskader gemeentelijke herindeling
Het kabinetsbeleid met betrekking tot gemeentelijk herindeling is verwoord  in het Beleidskader 
gemeentelijk herindeling (vastgesteld door de ministerraad op 13-12-2002). Dit beleidskader dient 
tevens als toetsingskader voor gemeenten en provincies bij initiatieven over gemeentelijke herindeling. 
Een herindelingsadvies (een PS-besluit) wordt getoetst aan een zestal criteria: 
• Draagvlak  

Het draagvlak onder de bevolking voor de herindeling moet geoptimaliseerd worden en zijn.  
• Bestuurskracht 

De bestuurlijke en ambtelijke organisatie dient voldoende onkwetsbaar te zijn om taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed uit te oefenen, zodat door een goede 
arbeidsmarktpositie en de juiste mate van specialisatie  gekomen kan worden tot goed bestuur en 
dienstverlening. 

• Duurzaamheid 
De gemeente moet zijn toegerust voor een langere periode en niet binnen afzienbare tijd weer in 
een herindelingsdiscussie geraken. 

• Interne samenhang van nieuwe gemeente 
De gemeente moet een logische interne samenhang hebben die identiteit geeft (sociaal, cultureel, 
economisch etc.) aan de nieuwe eenheid. 

• Regionale samenhang en evenwicht 
De gemeente moet een goede effectieve bestuurlijke partner zijn en een bijdrage kunnen leveren 
aan intergemeentelijke samenwerking. Dit criterium houdt ook in dat geen restproblematiek 
ontstaat. 

• Planologische ruimtebehoefte 
Indien zodanige ruimtelijke knelpunten ontstaan dat die door samenwerking niet op te lossen zijn 
dan kan dit een criterium zijn. Dit criterium is voor het Vecht- en Plassengebied niet actueel en 
speelt verder geen rol.  

 
In het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 
de Tweede Kamer van 11 september 2003 is dit beleidskader en in het bijzonder de  toetsingscriteria 
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draagvlak en bestuurskracht  uitgebreid besproken. Overigens wordt het Beleidskader gemeentelijke 
herindeling van het kabinet door de commissie BZK breed gedragen. 
 
De minister, daarbij gesteund door een meerderheid van de Tweede  Kamer, heeft het volgende 
opgemerkt.  Het is moeilijk rangorde in de criteria aan te brengen. Hij is geneigd om draagvlak en 
bestuurskracht iets zwaarder te laten wegen dan de overige criteria. 
Voor het bepalen van het draagvlak is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenteraad. De raad 
moet zich vergewissen van opvattingen onder de bevolking. De wijze waarop dat gebeurt, mogen ze 
zelf bepalen (bijv. telefonische raadpleging, enquête interview of referendum). 
Overigens heeft één gemeente geen vetorecht als men in de regio tot de conclusie is gekomen dat 
herindeling het meest geëigende middel is om bestuurlijke en ambtelijke problemen op te lossen. 
Gemeenten moeten zich ook bewust zijn van hun regionale verantwoordelijkheid en hun problemen 
niet afwentelen op buurgemeenten. 
Tenslotte wordt in dit verband nog opgemerkt dat bij een herindelingsinitiatief van de provincie 
(vanzelfsprekend) ook rekening wordt gehouden met en geïnvesteerd in het draagvlak door burgers 
met argumenten te overtuigen.  
De nieuwe gemeente dient over het draagvlak te beschikken om voldoende bestuurskracht te  
ontwikkelen. Deze bestuurskracht moet zich vertalen in de bestuurlijke en in de ambtelijke organisatie 
van de nieuwe gemeente die voldoende onkwetsbaar is en in staat is tot een goede uitoefening van  
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.  
 
Provinciale kaders
De commissie Bestuur en Middelen uit provinciale staten van Utrecht heeft in de vergadering van 30 
juni 2006 aangegeven dat de arhiprocedure een open karakter moet hebben. Naast gemeentelijke 
herindeling moet ook het vormgeven van intergemeentelijke samenwerking nadrukkelijk beschouwd 
worden als optie om de bestuurskracht van gemeenten te versterken. In de fase van open overleg moet 
in beeld gebracht worden wat mogelijke varianten zijn voor versterking van de bestuurskracht. Het 
betreft hier varianten in bestuurlijke structuur (samenwerking, herindeling) en in betrokken 
gemeenten.  
Tevens is voor de statencommissie van belang dat mogelijke oplossingen in regionale samenhang 
bezien worden. Op voorhand worden geen mogelijke oplossingsrichtingen uitgesloten. Dat is ook de 
reden om de gemeente Wijdemeren wel te betrekken in de arhiprocedure. Daarmee is niet gezegd dat 
Wijdemeren automatisch wordt betrokken in een gemeentelijke herindeling, wel dat in de fase van 
open overleg onderzocht moet worden of en zo ja, hoe de gemeente Wijdemeren een bijdrage kan 
leveren aan de versterking van de bestuurskracht van gemeenten in het Vecht- en Plassengebied.  
In de statencommissie is aandacht gevraagd voor de positie van de gemeente Ouder-Amstel. Deze 
gemeente maakt geen onderdeel uit van het Vecht- en Plassengebied en evenmin is er sprake van 
substantiële samenwerking tussen deze gemeente en gemeenten in het Vecht- en Plassengebied. 
Daarom stellen wij voor de gemeente Ouder-Amstel niet te betrekken in de arhi-procedure.  
Tenslotte heeft de commissie Bestuur en Middelen aandacht gevraagd voor het verschil in status 
tussen enerzijds de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen en anderzijds de gemeenten De Ronde 
Venen, Maarssen en Wijdemeren. Van de eerste drie gemeenten is duidelijk dat de bestuurskracht 
versterkt moet worden. Van de laatste drie gemeenten wordt de bestuurskracht voldoende geacht. 
Deze gemeenten kunnen wel een bijdrage leveren aan het versterken van de bestuurskracht van de 
gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen. De bijzondere positie van de gemeenten De Ronde Venen, 
Maarssen en Wijdemeren wordt gemarkeerd door te stellen dat de zienwijzen van deze gemeenten op 
een eventueel herindelingsontwerp waarbij zij worden genoemd als één van de herindelingspartners, 
een zwaarwegende rol zal spelen bij het opstellen van het herindelingsadvies. 
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3. Standpunt gemeenten 
 
Abcoude:
De gemeente Abcoude heeft in het coalitieakkoord de volgende tekst opgenomen: “De coalitiepartijen 
zijn van mening dat de schaalgrootte van de gemeente niet meer is toegesneden op de eisen en wensen 
van deze tijd en dat een herindeling dus onontkoombaar is. De coalitie wil de regie hierop in handen 
houden en dit proces krachtig ingaan, opdat de identiteit van Abcoude en Baambrugge zo goed 
mogelijk wordt gewaarborgd. 
In eerste instantie zal het nieuwe college de mogelijkheden verkennen die er zijn met gemeente De 
Ronde Venen, Loenen en eventueel Breukelen. Alternatieve varianten, zoals een herindeling met 
Ouderamstel en Amstelveen worden niet bij voorbaat uitgesloten.” 
In het gesprek meldt Abcoude dat het van belang is dat projecten die in de afgelopen periode min of 
meer in de steigers zijn gezet, de komende vier jaar worden uitgevoerd. Dit is essentieel in het licht 
van de meerjarenbegroting maar ook om zaken afgehandeld te hebben voordat de herindeling een feit 
is. In vervolg op het overleg heeft het college van B&W van Abcoude een brief gestuurd aan GS van 
Utrecht (zie bijlage). Daarin verzoeken zij GS van Utrecht de Arhi-procedure te starten met 
inachtneming van de volgende vertrekpunten: 

� Een open en interactief voorbereidingsproces waarbij in directe samenspraak tussen provincie 
en de gemeente(n) en met een prominente regierol voor de gemeente(n) een gemeentelijke 
herindeling verder wordt uitgelijnd en van een goede onderbouwing wordt voorzien. Zo 
mogelijk dienen daarbij objectieve criteria en meetgegevens te worden gebruikt. B&W van 
Abcoude willen als het ware zoveel mogelijk aan de “voorkant”meedenken en meesturen. 

� Abcoude heeft een aantal projecten en processen in voorbereiding, die van groot belang zijn 
voor de toekomst en vitaliteit van de gemeente en het op orde krijgen van de reservepositie 
c.q. het financieel weerstandsvermogen. Deze projecten en processen dienen lopende de Arhi-
procedure onverkort en onverstoord doorgang te vinden. Abcoude verwacht de nadrukkelijke 
steun en medewerking van GS t.a.v. de projecten Abcoude-zuid, Meerbadterrein, 
Stationsgebied (inclusief leisuregebouw), Baambrugge-oost, bestemmingsplan derde brug en 
het proces tot privatisering van het Piet Mondriaangebouw. 

� GS wordt gevraagd te onderzoeken in hoeverre (provinciaal) geanticipeerd kan worden op de 
frictiegelden, die t.z.t. door het Rijk in het kader van de ARHI-procedure beschikbaar worden 
gesteld. Deze gelden kunnen worden aangewend om de capaciteit en kwaliteit van  het 
ambtelijk apparaat in de komende jaren op peil te houden en het proces tot outsourcing van 
kwetsbare organisatieonderdelen voort te kunnen zetten. 

Wij vinden het van groot belang om een arhi-procedure op open en interactieve wijze vorm te geven, 
samen met de betrokken gemeenten. Dat neemt echter niet weg dat wij verantwoordelijk zijn voor het 
voeren van de arhi-procedure en het nemen van besluiten in deze procedure. Wij zijn van mening dat 
toekomst en vitaliteit van de gemeente geborgd moet worden. Waar de projecten hieraan bijdragen, 
zullen wij onze steun en medewerking verlenen. Mocht echter op zeker moment blijken dat de 
genoemde projecten risico’s met zich meebrengen die de toekomst en vitaliteit van de gemeente te 
zeer negatief beïnvloeden, zullen wij, ook in het kader van onze toezichthoudende rol, met Abcoude in 
overleg treden over deze projecten. 
Het ministerie van BZK heeft aangegeven niet op frictiegelden te anticiperen. De frictiegelden worden 
in het geval van een herindeling toegedeeld aan een cluster van te fuseren gemeenten per de datum van 
herindeling. De hoogte van deze gelden is afhankelijk van het aantal en de omvang van de te 
herindelen gemeenten. De gemeenten moeten gezamenlijk besluiten over de besteding van de 
frictiegelden. Het anticiperen op frictiegelden kan daarom niet eerder aan de orde zijn dan op het 
moment dat duidelijk is dat het inderdaad komt tot een gemeentelijke herindeling en welke gemeenten 
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daarbij betrokken zijn. Praktijk is daarbij dat de betrokken gemeenten op de frictiegelden anticiperen 
door in onderling overleg een krediet beschikbaar te stellen. De daaruit voortvloeiende kapitaallasten 
worden later door de nieuw gevormde gemeente gedekt uit de te ontvangen frictiegelden. 
 
Breukelen:
In het coalitieakkoord van Breukelen is opgenomen dat de kwetsbaarheid van de organisatie aangepakt 
moet worden. De oplossingrichting is nog open: zelfstandig blijven, SETA, herindeling. In de brief 
van 27 juni 2006 (bijgevoegd) laat de gemeenteraad van Breukelen weten dat zij zich bewust is van 
het feit dat de organisatie kwetsbaar is. De gemeente wil onderzoeken hoe zij het best de organisatie 
bestuurskrachtig kan maken en houden. Hierbij denkt Breukelen aan mogelijkheden in de vorm van 
verregaande, niet vrijblijvende samenwerking met diverse gemeenten en/of herindeling. Breukelen is 
voornemens de samenwerking in het Samenwerkingsverband Utrecht West te intensiveren. Breukelen 
wil betrokken zijn bij de gesprekken behorend bij de Arhi-procedure. Uitgangspunt hierbij is de 
bestuurlijke kwaliteit en dienstverlening, in relatie tot een onderzoek naar opties als zelfstandig 
blijven, SETA, herindeling in combinatie met kern- en wijkbudgetten enzovoorts.  Het vertrekpunt is 
een ongedeeld Breukelen. 
 
De Ronde Venen:
De samenwerking met Abcoude wordt een goede zaak gevonden. Maar een pleidooi voor een 
herindeling mag niet worden verwacht van de gemeente De Ronde Venen. De Ronde Venen neemt 
haar verantwoordelijkheid en is best bereid mee te werken aan een oplossing voor het gebied, maar dat 
moet wel een meerwaarde voor de toekomst in brede context opleveren. De huidige financiële situatie 
van Abcoude is bekend en is niet positief. Voor De Ronde Venen is belangrijk dat er een moment van 
heroverweging is zodat de consequenties van de herindelingvarianten op hun eigen merites kunnen 
worden beoordeeld. Vastgesteld wordt dat De Ronde Venen bereid is mee te doen aan een eventuele 
herindelingprocedure voor het Vecht- en Plassengebied. Op 20 juni 2006 heeft de raadscommissie 
positief gereageerd over deelname aan een arhiprocedure voor het Vecht- en Plassengebied. 
 
Loenen:
Het college van B&W van Loenen meldt dat in het Politiek Akkoord is opgenomen dat voor Loenen 
eerst helder moet zijn welke problemen schaalgerelateerd zijn. Als dan blijkt dat herindeling wenselijk 
is danwel herindeling wordt opgelegd, wordt het toekomstscenario vormgegeven door de raad in 
samenwerking met het college. Op de vraag van het college van B&W of  Loenen ook als zelfstandige 
gemeente buiten de herindeling kan blijven als anderen betrokken worden bij een fusie is door 
gedeputeerde Lokker geantwoord dat er voor Loenen geen mogelijkheid is om zelfstandig te blijven 
als andere gemeenten fuseren en dus een opschaling plaatsvindt van de bestuurlijke organisatie in het 
Vecht- en Plassengebied. Dit wordt bepaald door de herindelingscriteria van het rijk. De bestuurlijke 
organisatie dient in regionaal perspectief te worden beschouwd. Ook mag er geen ‘restproblematiek’ 
zijn. Daarnaast dient de bestuurlijke organisatie in zeker evenwicht te zijn. 
De gemeenteraad van Loenen heeft op 1 juni 2006 een brief gestuurd (bijgevoegd) aan GS waarin zij 
melden dat zij op dit moment niet betrokken willen worden in een Arhi-procedure.  
Wij zijn van oordeel dat, gegeven de uitkomsten van eerdere onderzoeken naar de bestuurskracht van 
Loenen en vanuit regionaal perspectief, Loenen deel moet nemen aan deze arhiprocedure. In deze 
procedure zullen wij de uitkomsten van hun eigen onderzoek dat naar wij verwachten nu op zeer korte 
termijn zal worden afgerond, ook worden betrokken.  
 
Maarssen:
Het college van B&W van Maarssen gaat voor een ongedeeld en zelfstandig Maarssen. Maarssen 
bestaat uit Maarssenbroek en Maarssen-dorp, maar dat zijn twee samenhangende kernen die samen 
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ongeveer 40.000 inwoners hebben en daarmee krachtig genoeg zijn om goed te functioneren. 
Maarssen wil uitdrukkelijk geen herindeling maar wil wèl zoeken naar en investeren in regionale 
samenwerking. Op de vraag of Maarssen in een arhiprocedure betrokken wil worden, antwoordt de 
gemeente bij brief van 9 juni 2006 (bijgevoegd) dat Maarssen betrokken wil zijn bij de gesprekken in 
relatie tot een arhiprocedure, vanuit de uitgangspunten van een zelfstandig en ongedeeld Maarssen en 
een actieve rol in de regio met een volwaardige deelname aan zowel BRU als SUW.  Op deze wijze 
wil Maarssen haar bijdrage leveren aan het in stand houden en versterken van de regionale 
samenwerking en daarmee de eigen bestuurskracht en die van andere gemeenten. De gemeente 
Maarssen verbindt de volgende condities aan deelname: 

� Het onderzoek besteedt nadrukkelijk aandacht aan meerdere varianten van bestuurlijke 
organisatie waarbinnen Maarssen de door haar gewenste regionale samenwerking vorm kan 
geven; 

� Ten behoeve van de kwaliteit van het onderzoek naar de varianten vindt Maarssen het 
wenselijk dat minimaal de besturen van de gemeenten Abcoude, Loenen, Breukelen, De 
Ronde Venen en (bij voorkeur ook) Wijdemeren betrokken zijn bij de procedure; 

� Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor een zorgvuldig proces, waarbij kwaliteit van de 
besluitvorming belangrijker is dan snelheid. 

Wij onderschrijven de condities die de gemeente Maarssen stelt van harte.  
 
Wijdemeren
In het coalitieakkoord “Vol Vertrouwen Verder” van CDA-VVD-PvdA-GL is hoofdstuk 1. Bestuur en 
burger, over herindeling opgenomen: “De coalitie onderstreept de reactie van de raad per brief van 19 
januari 2006 en ziet geen argumenten om de komende vier jaar te herindelen”. In deze brief is 
opgemerkt dat als er argumenten zijn om, vanuit bestuurskracht en eisen van basiskwaliteit,  weer deel 
te nemen aan een herindelingproces, de voor keur van Wijdemeren uitgaat naar samenwerking met een 
gebied dat qua sociale structuur en demografische samenstelling, maar ook wat betreft natuur en 
landschap meer overeenkomen met Wijdemeren.  
In de brief van 29 juni jl. laat de gemeenteraad van Wijdemeren weten dat het naar hun mening te 
vroeg is om een nieuwe herindeling te overwegen. Argumenten ontbreken om Wijdemeren op dit 
moment weer deel te laten uitmaken van een nieuw herindelingsproces. De gemeente voldoet aan de 
eisen van basiskwaliteit die de rijksoverheid stelt.  
Op 11 juli 2006 heeft gedeputeerde Lokker bestuurlijk overleg gehad met de fractievoorzitters en het 
college van B&W van Wijdemeren. Het verslag hiervan is als bijlage bijgevoegd. In bijgevoegde brief 
van 9 augustus 2006 heeft de raad het standpunt van Wijdemeren herhaald. Wijdemeren wil als 
waarnemer deelnemen aan de arhiprocedure, zonder formeel aan deze procedure deel te nemen. 
Formele deelname achten zij op dit moment niet wenselijk, mede omdat Wijdemeren nog maar kort 
geleden een herindeling achter de rug heeft. Als de status van waarnemer om juridische of andere 
redenen niet mogelijk is, dan zien zij af van deelname aan de procedure. 
De Wet arhi kent een formele procedure waar géén plaats is voor een  waarnemersrol. Of de gemeente 
doet mee en wel vanaf de start zijnde het open overleg. Of een gemeente doet niet mee. Zijn GS op 
een later moment van oordeel dat in de arhiprocedure alsnog een gemeente zou moeten mee doen dan 
moet de hele arhiprocedure weer van begin af aan worden gestart.  
 
4. Bestuurlijk overleg gemeenten Vecht- en Plassengebied 
Op 14 augustus 2006 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden van vertegenwoordigers van de 
gemeenten in het Vecht- en Plassengebied (Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen 
en Wijdemeren). In dit overleg hebben de gemeenten standpunten uitgewisseld over de start van de 
arhiprocedure in het gebied en hebben de gemeenten drie wensen geformuleerd. Na de uitwisseling 
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van standpunten is geconcludeerd “dat de kern van de problematiek bij de BAL-gemeenten ligt, 
waarbij de gemeente Abcoude met haar wens tot herindeling een sleutelpositie inneemt 
(samenvoeging met De Ronde Venen of vorming van een BAL-gemeente).” De drie wensen die de 
gemeenten hebben geformuleerd zijn: 

a. Voor de oplossing van de problematiek zijn de deelnemers van mening dat de provincie direct 
bij de start van de arhiprocedure met een variantenstudie moet komen, waarbij ook vormen 
van gemeentelijke samenwerking worden betrokken. De zes gemeenten zijn van mening dat 
de provincie hiertoe het initiatief moet nemen (het presenteren van een aantal mogelijke 
varianten) zodat helder is waarover gesproken wordt binnen het open overleg.  

b. Tevens moet rekening worden gehouden met de standpunten en de positie van de gemeenten 
De Ronde Venen, Wijdemeren en Maarssen in vergelijking met de andere drie gemeenten. 
Voor Wijdemeren geldt ook nog de kwestie van de provinciegrenzen. 

c. Tenslotte wordt van de provincie verlangd voor aanvang van de arhiprocedure duidelijk te 
maken uit welke stappen/fasering het proces van open overleg zal bestaan. Dan is namelijk 
pas echt duidelijk wat er binnen die periode van 6 maanden moet gebeuren. 

 
De leden van de statencommissie Bestuur en Middelen hebben op 28 augustus 2006 uitgesproken deze 
wensen van de betrokken gemeenten in te willigen.  
 
5. Intergemeentelijke samenwerking 
Er bestaan veel verschillende vormen van intergemeentelijke samenwerking. Dit loopt grofweg uiteen 
van samenwerking op projectmatige basis tot een integratie van ambtelijke diensten, aangestuurd door 
afzonderlijke besturen (SETA-model). Niet alle vormen van gemeentelijke samenwerking dragen bij 
aan een versterking van de bestuurskracht van gemeenten. Daarom willen wij vooraf een aantal 
criteria formuleren waaraan intergemeentelijke samenwerking moet voldoen, wil het leiden tot 
versterking van de bestuurskracht. Te denken valt daarbij aan criteria met betrekking tot de bijdrage 
van het samenwerkingsverband aan de effectiviteit en efficiëntie van het functioneren van de 
gemeente, de bijdrage aan de versterking van de bestuurskracht, het effect op de bestuurlijke drukte en 
de bestuurlijke verankering van het samenwerkingsverband in de deelnemende gemeenten. De 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opdracht gegeven aan de commissie 
Eenhoorn om inzicht te geven in de randvoorwaarden die het gemeenten mogelijk maakt om, ook bij 
verdergaande decentralisatie, beleidstaken zelfstandig te kunnen uitvoeren. In september worden 
hiervan de uitkomsten verwacht. De uitkomsten van het onderzoek zullen wij betrekken bij het 
formuleren van criteria.  
 
6. Voorstel 
De bestuurskracht van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen behoeft versterking. In een 
arhiprocedure dient onderzocht te worden op welke wijze de bestuurskracht van deze drie gemeenten 
het best versterkt kan worden. Daarbij worden gemeentelijke herindeling en intergemeentelijke 
samenwerking als oplossingsrichtingen beschouwd. Het versterken van de bestuurskracht van de drie 
genoemde gemeenten wordt in regionale context bezien. Daarom worden naast de gemeenten 
Abcoude, Breukelen en Loenen ook de (buur)gemeenten De Ronde Venen, Maarssen en Wijdemeren 
betrokken in de Arhiprocedure.  
Onze overweging om de gemeente Wijdemeren toch te betrekken in de arhiprocedure is de regionale 
samenhang die bestaat tussen deze gemeente en de overige gemeenten in het Vecht- en Plassengebied. 
Daarbij speelt een belangrijke rol dat de te starten arhiprocedure niet zozeer gericht is op een 
gemeentelijke herindeling, maar op de versterking van de bestuurskracht in het gebied. Zowel 
intergemeentelijke samenwerking als herindeling zijn mogelijke wijzen waarop de bestuurskracht 
versterkt kan worden. Bovendien is het wettelijk niet mogelijk om Wijdemeren een andere vorm van 
betrokkenheid (bijvoorbeeld waarnemerstatus) in de arhiprocedure te geven. 
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In de fase van het open overleg zal, op verzoek van de betrokken gemeenten en de statencommissie 
Bestuur en Middelen, een aantal varianten worden voorgelegd aan de gemeenten. Deze lijst is niet 
limitatief, de gemeenten zijn vrij om andere varianten in te brengen. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat 
deze varianten niet zijn getoetst op de zes criteria uit het beleidskader herindeling. Dit zal gedurende 
de fase van open overleg gebeuren in een uit te voeren onderzoek. Uit het open overleg en onderzoek 
moet blijken of deze varianten voldoende perspectief bieden op een duurzame versterking van de 
bestuurskracht van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen en of er voldoende draagvlak 
bestaat. De varianten die worden voorgelegd zijn: 

A. Gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen. 
B. Intensieve intergemeentelijke samenwerking door samenvoeging van ambtelijke diensten van 

de gemeenten Abcoude, Breukelen en Loenen. 
C. Gemeentelijke herindeling van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen (cluster 1) en van 

de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen (cluster 2a) of Breukelen, Loenen en 
Wijdemeren(cluster 2b). 

D. Intensieve  intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Abcoude, Breukelen, De 
Ronde Venen, Loenen en Maarsssen waarbij de gemeenten verplicht met elkaar samenwerken. 

Zo spoedig mogelijk zullen GS een korte karakterisering opstellen van de hierboven genoemde 
varianten. Deze informatie wordt nog voor de start van het open overleg aan de betrokken gemeenten 
gestuurd. 
 
GS van Noord-Holland stemmen niet in met ons voornemen om een arhiprocedure te starten met 
betrokkenheid van Wijdemeren. De Wet Arhi biedt de mogelijkheid om de arhi-procedure door één 
van de provincies te laten voorbereiden (art. 14 lid 2). In dat geval worden gedeputeerde staten van de 
andere betrokken provincie in de gelegenheid gesteld tot het voeren van het open overleg en moeten 
gedeputeerde staten het herindelingsontwerp tevens aan provinciale staten van de andere betrokken 
provincie zenden. Zij kunnen tot uiterlijk drie maanden na ontvangst van het herindelingsontwerp hun 
zienswijze kenbaar maken aan de gedeputeerde staten die het voorstel hebben gedaan (art. 16) 
 
7.  Communicatie 
Bij het starten van de arhiprocedure is het belangrijk de communicatie zorgvuldig aan te pakken. 
Gedurende het proces zal helder worden gecommuniceerd dat de arhiprocedure gericht is op 
versterking van de bestuurskracht waarbij zowel samenwerking als gemeentelijke herindeling 
mogelijjke opties zijn. De communicatie zal zich richten op de volgende doelgroepen1:

- Primair: colleges van B&W en raadsleden 
- Secundair: inwoners 

 
De communicatie heeft zich tot op heden gericht op de colleges van burgemeester en wethouders. Eind 
september/begin oktober zal een eerste informatieavond plaatsvinden voor de colleges van b&w en de 
raadsleden van de desbetreffende gemeenten. CdK Staal leidt de bijeenkomst in, gedeputeerde Lokker 
licht het proces toe en er is ruim gelegenheid tot het stellen van vragen. Dit is slechts een begin. 
Momenteel wordt gewerkt aan een communicatieplan uitgezet in de tijd, inclusief multimediamix. 
 
De desbetreffende gemeenten zullen zelf gaandeweg het proces hun eigen inwoners informeren. De 
provincie zal hierin faciliteren door het instellen van een communicatiewerkgroep. Deze werkgroep 
kan afspraken maken over (gezamenlijke) persberichten, een speciale website, informatie op de 
gemeentelijke informatiepagina’s, informatiebijeenkomsten, burgerraadpleging, e.d. Door het lanceren 
 
1 Het betreft de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen en Wijdemeren 
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van een aparte website (on-line gedurende het proces), is het mogelijk alle doelgroepen te informeren 
en aangehaakt te houden. Met name voor inwoners een belangrijke bron van informatie. 
 
8. Vervolgprocedure 
Nadat Provinciale Staten hebben ingestemd met ons voorstel wordt op basis van de Wet arhi de 
volgende procedure doorlopen (verwijzingen naar de Wet Arhi staan tussen haakjes). 
1. Gedeputeerde staten van Utrecht stellen burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten 

in de gelegenheid met hen overleg te voeren over de wens tot wijziging van de gemeentelijke 
indeling. Het overleg duurt ten hoogste 6 maanden (art. 8 lid 1); het zogenoemde ‘open’ overleg. 

2. Gedeputeerde staten van Utrecht stellen tevens gedeputeerde staten van de andere betrokken 
provincie in de gelegenheid tot het voeren van open overleg (art. 16 a); en 

3. Uiterlijk 3 maanden na afloop van het overleg stellen gedeputeerde staten een 
herindelingsontwerp vast en zenden dit tezamen met een verslag van het gevoerde overleg aan de 
gemeenteraden, aan provinciale staten van de andere provincie en aan Onze Minister (art. 8 lid 2). 
Het herindelingsontwerp kan zowel een voorstel tot herindeling als een voorstel tot samenwerking 
bevatten.  

4. Met ingang van de dag waarop een gemeente blijkens een herindelingsontwerp, een 
herindelingsadvies of een voorstel van wet in aanmerking komt om te worden opgeheven, 
behoeven door gedeputeerde staten aangewezen besluiten van het gemeentebestuur de 
goedkeuring van gedeputeerde staten. Aangewezen kunnen worden categorieën van besluiten die 
kunnen leiden tot nieuwe uitgaven, tot verhoging van bestaande uitgaven dan wel tot verlaging 
van bestaande inkomsten of vermindering van vermogen (art. 21 lid 1 en 2) 

5. Burgemeester en wethouders leggen het herindelingsontwerp binnen 2 weken na ontvangst 
gedurende 8 weken ter inzage op de gemeentesecretarie. De terinzagelegging wordt 
bekendgemaakt. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het 
ontwerp kenbaar maken aan gedeputeerde staten (art. 8 lid 3) 

6. De gemeenteraden en provinciale staten van de andere provincie kunnen tot uiterlijk 3 maanden 
na ontvangst van het herindelingsontwerp hun zienswijze kenbaar maken aan gedeputeerde staten 
(art. 8 lid 4). Vervolgens nemen gedeputeerde staten een beslissing over de ingekomen zienswijze. 
Zonodig wordt het ontwerp aangepast.  

7. Het (aangepaste) concept-herindelingsadvies wordt door provinciale staten van Utrecht vastgesteld 
uiterlijk 4 maanden na afloop van de termijn bedoeld in het vierde lid. Een vastgesteld 
herindelingsadvies wordt aan Onze Minister gezonden. (art. 14 lid 1) Indien het 
herindelingsadvies een voorstel bevat tot samenwerking, eindigt de procedure en wordt het advies 
niet aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties gezonden.  

8. Indien Onze Minister besluit op basis van een herindelingsadvies een voorstel voor een 
herindelingsregeling te doen, zendt hij het voorstel aan de ministerraad binnen 4 maanden na 
ontvangst van het herindelingsadvies (art. 11) 

9. Daarna volgt behandeling van het wetsvoorstel in Tweede en Eerste Kamer. 
 
In de bijlage is een uitgewerkt tijdschema voor de arhiprocedure opgenomen. Dit tijdschema kan in de 
loop van het proces aangepast worden. Dit kan zowel betekenen dat het proces sneller dan gepland 
wordt doorlopen als dat het proces langer duurt dan nu voorzien. Uitgangspunt is dat de arhiprocedure 
op een zorgvuldige, open en transparante wijze wordt doorlopen. Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. 
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De (externe) kosten van deze arhiprocedure worden begroot om ca. €20.000. Het gaat hierbij om 
kosten voor plaatsing van advertenties, drukwerk en incidentele ondersteuning en financieel onderzoek 
positie gemeente(n). In verband hiermee wordt voorgesteld om voor 2007 incidenteel € 20.000 
beschikbaar te stellen.  
 
Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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