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Inspraak gemeenteraad Eemnes bij commissie BEM, Provinciale Staten Utrecht 
op 22 januari 2018 
 
Agendapunt 2.4 
 
Geachte Gedeputeerde, leden van de Provinciale Staten Utrecht en andere aanwezigen, 
 
Wij zijn Bas Pouw en Wilma de Boer en we spreken in namens de gehele gemeenteraad van 
Eemnes. 
 
Eemnes is een klein dorpje aan de rand van de provincie Utrecht. 
Onze gemeente is qua oppervlakte ongeveer even groot als de stad Utrecht, maar naast de 
dorpskern en twee wat nieuwere wijken aan de rand van het dorp, bestaat Eemnes vooral 
uit polderlandschap en het natuurgebied Arkemheen Eemland. 
Boeren, burgers en buitenlui wonen hier prettig bij elkaar. De ongeveer 9.000 inwoners zijn 
over het algemeen tevreden over hun dorp en hoe het bestuurd wordt. 
 
Toen zo’n twee jaar geleden dan ook signalen kwamen uit buurprovincie Noord-Holland, 
dat er een wens bestaat om de hele Gooi- en Vechtstreek tot maximaal drie gemeentes te 
fuseren, heeft Eemnes een dialoog met de inwoners georganiseerd. 
Eemnes werkt immers nauw samen met de gemeenten Blaricum en Laren en deze liggen in 
de buurprovincie Noord-Holland. 
Uit de uitvoerige dialoog met de bevolking die bestond uit gesprekken op straat, met 
ouderen, met de jeugd, enquêtes en workshops met een dwarsdoorsnee van de bevolking 
bleek onomwonden dat Eemnessers willen dat Eemnes een zelfstandige gemeente blijft.  
 
De Eemnesser gemeenteraad is hier dan ook unaniem over en heeft om die reden bedankt 
voor deelname aan de Arhi-procedure, die inmiddels in Noord Holland van start is gegaan. 
Een procedure overigens zonder enig draagvlak vanuit de bevolking noch de betrokken 
gemeenteraden. Afgelopen week is er nogmaals een brief naar de Commissaris van de 
Koning in Noord-Holland gestuurd, ondertekend door 43 van de 55 zetels totaal in Huizen, 
Blaricum en Laren, tegen een van bovenaf opgelegde fusie. 
 
Eemnes heeft hier direct mee te maken, omdat wij met Blaricum en Laren samenwerken in 
de BEL-Combinatie. Hier werken zo’n 200 ambtenaren voor de drie gemeentes Blaricum, 
Eemnes en Laren in één gebouw . De bestuurskracht van deze constructie is kort geleden 
nog onderzocht en voldoende bevonden. Er is dan ook geen enkele urgentie om deze 
constructie te ontbinden. Noord-Holland is echter ontevreden over de regionale 
samenwerking in de Gooi- en Vechtstreek en ziet hierin aanleiding tot het vormen van 
maximaal drie grotere gefuseerde gemeenten.  
 
Eemnes hoopt dat de samenwerking met de BEL-gemeenten kan blijven bestaan en zo ook 
de BEL-Combinatie. Toch hebben Raad en College van Eemnes gemeend ook een plan B te 
moeten gaan onderzoeken, waarbij te allen tijde het uitgangspunt moet zijn dat Eemnes 
een zelfstandige gemeente blijft. 
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Derhalve hebben wij de volgende verzoeken aan u: 

 Wilt u Eemnes in het streven naar een zelfstandige toekomst vanuit een positieve 
grondhouding ter zijde staan? 

 Kunt Baarn en Eemnes in onze zoektocht naar samenwerking pro-actief ondersteunen? 

 Zou u er bij de provincie Noord-Holland op willen aandringen dat er een financiële 
oplossing komt voor de ontvlechting van de BEL-Combinatie, indien het toch zover 
mocht komen?  

 
Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over Eemnes en dit spannende dossier, maar wij 
willen het hier even bij laten. Het gaat er ons nu eerst en vooral om dat u weet wat er speelt 
in de gemeente Eemnes, dat wij op uw steun kunnen rekenen en dat het u duidelijk is dat 
Eemnes heel graag onderdeel wil blijven van de vriendelijke provincie Utrecht. 
 
Mocht u nog vragen hebben dan zijn wij te allen tijde bereid deze te beantwoorden. 
U bent ook van harte welkom in Eemnes, indien dat op prijs gesteld wordt. 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht, 
Bas Pouw (DorpsBelang) en Wilma A. de Boer-Leijsma (PvdA), namens de Gemeenteraad 
Eemnes 
 


