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Op 17 maart 2008 heeft de vergadering van Provinciale
Staten van Noord-Holland in meerderheid het herindelings-
advies Gooi en Vechtstreek vastgesteld. In dit advies wordt
voorgesteld de gemeenten Weesp, Muiden, Naarden en
Bussum samen te voegen.

Omdat dit advies niet onomstreden is, stelde de
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken op 9 oktober 2008
een commissie van wijzen in. Op 2 maart 2009 bracht deze
commissie van wijzen haar rapport uit en op 16 maart
werden de conclusies aan de pers gepresenteerd.

Prof.dr.Peter B. Boorsma is 16 jaar lid van de Eerste
Kamer geweest en was gedurende de laatste acht jaar
regelmatig woordvoerder herindeling namens de CDA-
fractie in de Senaat. Toen hij kennisnam van het persbericht
van de commissie van wijzen, werd zijn interesse gewekt en
besloot hij het genoemde eindrapport op te vragen.

Op 5 februari 2009 overhandigde dr.Michiel Herweijer
het eerste exemplaar van een recent evaluatieonderzoek met
betrekking tot de processen en effecten van herindeling in
de provincie Zuid-Holland aan de staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken. Toen hij een maand later in het
weekblad Binnenlands Bestuur de oproep las van professor
Lemstra om toch vooral het fusievoorstel GV4 te steunen,
was zijn belangstelling meteen gewekt. Hij viste nog dat-
zelfde weekend het eindrapport van de commissie van

wijzen van de website van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.

Door een toevallige samenloop van omstandigheden
raakten de Twentse en de Groningse bestuurskundige met
elkaar in gesprek over de werkwijze en argumentatie die
een onafhankelijke commissie van wijzen in een lastige
casus zoals de bovenstaande, zou dienen te kiezen.
Neutraliteit, een kritische toetsing van de door de
beleidsbepaler gehanteerde argumentatie, en gebruik maken
van de in de literatuur beschikbare inzichten leken hen de
meest aangewezen weg. Vanuit dat gedeelde gezichtspunt
besloten zij hun oordeel over de opstelling en werkwijze
van de commissie van wijzen aan het papier toe te
vertrouwen.

De commissie van wijzen constateert dat in het geval
van de GV4, de Arhi-procedure correct is verlopen. Ook
stelt de commissie van wijzen dat het draagvlak voldoende
is, dat er geen twijfel mogelijk is over de bestuurskracht van
de GV4 gemeente en dat er op korte termijn geen beteral-
ternatief voor handen is. In deze notitie wordt bezien of
deze vier oordelen wel houdbaar zijn. Bij deze ‘second
opinion’ wordt steeds een koppeling gelegd met het
relevante beoordelingskader en met de beschikbare
feitelijke informatie.

Vraagstelling1
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Toetsingskader
Sinds het beleidskader gemeentelijke herindeling van 18
december 2002 (recent herzien op 3 april 2009) gaat de
voorkeur van de regering uit naar herindelingen die door de
betrokken gemeentebesturen zelf worden voorbereid, dus
op grond van artikel 5 Wet Arhi. Indien de provincie toch
de adviesprocedure ex artikel 8 Arhi initieert, zullen voor
deze afwijking van de voorkeursroute deugdelijke argumen-
ten moeten worden aangevoerd. Ook brengt de afwijking
van de voorkeursroute in beginsel een zekere terug-
houdendheid en extra zorgvuldigheid met zich mee.
In deze paragraaf wordt het feitelijk verloop van de
adviesprocedure getoetst aan eisen van zorgvuldigheid en
terughoudendheid. Hieronder worden de relevante feiten in
zes stappen gepresenteerd.

Feitenoverzicht
A.
Voordat GS op 20 juni 2006 - kort na de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2006 - besluiten de Arhi-procedure
te starten, zijn er bestuurskrachtonderzoeken uitgevoerd bij
zes van de negen gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
Er is geen bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd ten aanzien
van het samenwerkingsverband Gewest Gooi en Vecht-
streek.

Het gewest Gooi en Vechtstreek kent een samenwer-
kingstraditie van meer dan 40 jaar. Onder de vleugels van
dit gewest functioneren de regionale afvalverwerking, het
ambulancevervoer en de basisgezondheidszorg sinds jaar en
dag tot tevredenheid van de deelnemende gemeenten.
Op verschillende terreinen is er sprake van regionaal
portefeuillehoudersoverleg.

De aanname dat versterking van de bestaande of van
een gemoderniseerde vorm van samenwerking geen
mogelijkheden biedt de problemen in de regio het hoofd te
bieden, berust op gesprekken met de betrokken gemeente-
bestuurders, maar berust niet op een (controleerbaar)
onderzoek naar de bestuurskracht en potenties van het
gewest Gooi en Vechtstreek.

Ook in het onderzoek van BentoSpino naar mogelijke
varianten voor de beleidsproblemen in de Gooi en
Vechtstreek1 worden vormen van intensieve gemeentelijke
samenwerking niet in de beschouwing betrokken.

Conclusie: Een gangbaar alternatief voor herindeling –
namelijk samenwerking – is op het moment dat
de provincie besloot de Arhi-procedure te starten
niet serieus onderzocht.

B.
Noch in de provinciale notitie ‘Bestuurlijke organisatie
Gooi en Vechtstreek’ (15 november 2005), noch in de
provinciale ‘Startnotitie Arhi-procedure’ (20 juni 2006)
wordt de vraag opgeworpen of een herindeling van on-
derop, dus op grond van artikel 5 van de Wet Arhi, niet
meer voor de hand ligt. Dit is opmerkelijk, gezien het in
december 2002 gewijzigde beleidskader gemeentelijke
herindeling. Het besef dat een procedure van onderop de
voorkeur verdient, wordt in deze provinciale stukken niet
verwoord.
Conclusie: Er worden bij de start van de procedure van

bovenaf geen argumenten genoemd die de
afwijking van de voorkeursprocedure
rechtvaardigen.

C.
In de eerste ronde van bestuurlijk overleg laat
Gedeputeerde Moens in gesprekken met de gemeente-
besturen van Muiden en van Weesp weten dat een
combinatie Weesp-Muiden-Wijdemeren niet onbespreek-
baar is.

“De heren Nelis en Kappert informeren naar de
mogelijkheid om gemeenten buiten de directe omgeving,
zoals Wijdemeren, te betrekken in de fusie. Moens herhaalt
nu dat Weesp dat moet doen als ze dat willen. De provincie
zal niet actief gaan bemiddelen om Wijdemeren of andere
gemeenten in het Arhi-proces te betrekken.”2

“De heer Vlaanderen vindt het dan niet logisch als
Muiden en Weesp nu samen gaan. Hij stelt voor die
gemeenten nu met rust te laten en te wachten op
opschaling met Wijdemeren. Als dat een vurige wens is van
Muiden vindt de heer Moens dat ze daarover moet praten
met Weesp.”3

“De heer Moens rekent voor dat Weesp met ca 18.000
inwoners en Muiden met ca. 7.000 en de uitbreiding met
ca. 10.000 er op termijn een gemeente van ca. 35.000
inwoners ontstaat. Hoe dat in de tussentijd te overbruggen

Is de Arhi-adviesprocedure correct verlopen?

1 BentoSpino/Berenschot, Onderzoek naar de fusievarianten voor de Gooi en Vechtstreek: vergelijking tussen GV4 en tweemaal GV2:
eindrapport, Utrecht, 2 mei 2007.

2 zie pagina 2, verslag gesprek van de Gedeputeerde met het gemeentebestuur Weesp, 13 juli 2006.
3 zie pagina 2, verslag gesprek van de Gedeputeerde met het gemeentebestuur Muiden, 30 oktober 2006.
4 zie pagina 2, verslag gesprek van de Gedeputeerde met het gemeentebestuur Muiden, 30 oktober 2006.

2
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met een volwaardig kwalitatief/kwantitatief ambtelijk
apparaat. De heer Aalten denkt dat er structureel jaarlijks
500.000 tot 800.000 euro nodig is.”4

De herindelingsoptie Muiden-Weesp-Wijdemeren (de Vecht-
gemeente) is niet onderzocht. Dit met het argument dat
Wijdemeren pas per 1-1-2002 door fusie is ontstaan.
Dat recent heringedeelde gemeenten niet bij een nieuwe
herindeling mogen worden betrokken, is voor Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland klaarblijkelijk geen
principieel punt.

Zo laten GS Noord-Holland in de notitie ‘Regiovisie
West-Friesland’ (vastgesteld 17 april 2009) weten dat de
gemeenten Andijk en Wervershoof per 1-1-2011 samen
mogen gaan met de recent door de samenvoeging van
Wognum, Noorden-Koggenland en Medemblik per
1-1-2007 ontstane fusiegemeente Medemblik.
Conclusie: Op kennelijk niet-principiële gronden is de

combinatieWijdemeren-Weesp-Muiden buiten de
Arhi-procedure gehouden.

D.
Tenminste vanaf 13 februari 2007 koestert GS het voorne-
men te adviseren tot een grootschalige herindeling, namelijk
de GV4-variant. Dat is niet terughoudend. Herindelingen
worden – zo leert de geschiedenis - niet ongedaan gemaakt.
Dus wie opties voor de toekomst open wil laten zal niet
zonder goede argumenten adviseren tot grootschalige
herindeling.

Uit recent onderzoek komt naar voren dat kleinschalige
herindelingen (meer concreet: Teylingen, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp) volgens de betrokken gemeentefunc-
tionarissen significant meer positieve effecten laten zien dan
grootschalige herindelingen (zoals bijvoorbeeld: Katwijk,
Westland en Leidschendam-Voorburg).5 Een prudente
aanpak misstaat niet, wanneer we in aanmerking nemen
dat in het rijksbeleid een voorkeur geldt voor herindelingen
van onderop.
Bovendien “onderschrijven GS6 het feit dat nooit
wetenschappelijk is aangetoond dat grote gemeenten beter
presteren dan kleine gemeenten.” Ook deze erkende mate
van onzekerheid kan een argument leveren om zich prudent
op te stellen.
Conclusie: Bij het indienen van het eerste herindelingsont-

werp is er bij de provincie Noord-Holland geen
sprake meer van een terughoudende benadering.

E.
Een bekend, en in de literatuur regelmatig genoemd
nadeel van de artikel 8 procedure, is dat de burger in een
laat stadium de gelegenheid krijgt zich via een zienswijze uit
te spreken (artikel 8, lid 3). In dat relatief late stadium
hebben GS zich al openlijk en schriftelijk op een bepaalde
voorkeursvariant vastgelegd en is het voor GS niet zo
eenvoudig meer om van de ingeslagen weg terug te keren.

Wanneer de provincie de zienswijzen van de burgers
naast zich neerlegt, is er voor de burgers geen toegang tot
de onafhankelijke rechter. Veel burgers die een zienswijze
hebben ingediend, denken dat ze door kunnen procederen
tot aan de Raad van State, maar zo heeft de wetgever dat in
Nederland niet geregeld. Voor veel insprekers blijkt dit een
onverwachte teleurstelling te zijn.

De achterliggende, staatsrechtelijke gedachte is dat er
bij herindeling sprake is van een politiek proces. De staats-
burger krijgt bij de provinciale verkiezing, de raadsverkie-
zing en bij de verkiezing van de Tweede Kamer de
gelegenheid zich uit te spreken over het gevoerde bestuur.

Bij door de provincie geregisseerde Arhi-procedures kan
regelmatig worden vastgesteld dat de provincie er voor
terugdeinst om in een vroeg stadium – wanneer alle
herindelingsopties nog open liggen - contact te leggen met
de inwoners. Dat vinden de provinciale bestuurders meer
op de weg liggen van de gemeentebesturen.

Ook uit onderzoek naar de recente herindelingen in de
provincie Zuid-Holland komt naar voren dat bij artikel 5
procedures de gemeenten meer geneigd zijn dan de
provincie om de burgers in een vroeg, nog informeel,
stadium bij de besluitvorming te betrekken.8 Dit patroon
zien wij ook in de casus GV4.

De burgers worden zeer beperkt in de gelegenheid
gesteld hun voorkeuren te uiten. Er worden weliswaar
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd (maar daarbij
gaat het vooral om éénrichtingsverkeer). Burgers krijgen
weinig gelegenheid zich uit te spreken. Er hebben zich naar
onze waarneming drie momenten voorgedaan waarbij
burgers zich hebben kunnen uitspreken.

De eerste gelegenheid is de burgerpeiling die de gemeente
Weesp in november 2006 door Intomart laat uitvoeren
onder een gerealiseerde, aselecte steekproef van 1.000
inwoners. De eerste voorkeur van deze inwoners is een fusie
van Weesp met Muiden (26%), en de tweede voorkeur is
een zelfstandig Weesp (23%). Op 13 februari 2007 kiest

5 R. Beerepoot. M.R. Fraanje, e.a., Processen en effecten van herindeling, Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2009, pp.156-158.
6 GS Noord Holland, Concept Herindelingsontwerp Gooi en Vechtstreek, 18 december 2007, Haarlem, p.42.
7 Uit een recente evaluatie van het herindelingsbeleid van de provincie Zuid-Holland kwam nu juist naar voren dat de door de provincie geïnitieerde

herindelingsvoorstellen aanmerkelijk kleinschaliger waren dan de door de gemeenten zelf, van onderop ontwikkelde herindelingsvoorstellen.

Zie: M.J. Fraanje e.a., Herindelingen gewogen: een onderzoek naar de doelen, effecten en het proces van herindelingen, Berenschot, oktober 2008.
8 R. Beerepoot, M.R. Fraanje e.a., Processen en effecten van herindeling, Kluwer, Deventer, 2009, pp.150-151.
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het provinciebestuur voor de vierde voorkeur van de
inwoners van Weesp: de GV4. De GV4 was slechts van
12% van de inwoners van Weesp hun eerste voorkeur.
De tweede gelegenheid om zich als burger uit te spreken
doet zich voor in de week van 6 tot 15 oktober 2007.
Door Newcom worden alle 24.000 kiesgerechtigde
inwoners van Bussum in de gelegenheid gesteld zich uit te
spreken.
De respons is bijna 50% (11.438 inwoners). Van hen kiest
96% voor een fusie van Bussum en Naarden. Nog geen drie
procent van de burgers kiest voor de GV4-variant.
Dit laatste is wel de variant waarop het provinciebestuur
zich daarvoor al schriftelijk heeft vastgelegd.

De laatste gelegenheid om zich als burger uit te spreken
doet zich voor tijdens de zienswijzeprocedure (juli-
november 2007). Van de 66 zienswijzen die burgers bij de
provincie hebben ingediend, keerden 65 zienswijzen zich
tegen de GV4-optie. Bij één zienswijze is onduidelijk wat de
strekking van de zienswijze is. “Alles afwegend komen
GS – op 18 december 2007 – tot de conclusie dat de
zienswijzen geen aanleiding geven om af te wijken van de
bestuurlijke indeling zoals voorgesteld in het herindelings-
ontwerp van 13 februari 2007.”9

We zien dat de in een vroeg stadium ingenomen
bestuurlijke standpunten onwrikbaar lijken vast te liggen.
De eerstvolgende gelegenheid om zich als burger uit te
spreken, wordt gevormd door de gemeenteraadsverkiezing
van 10 maart 2010. Het politieke karakter van het
herindelingsproces brengt met zich mee dat de burgers de
gelegenheid behoren te krijgen om zich uit te spreken over
de opstelling van hun gemeenteraden tijdens de achter ons
liggende Arhi-procedure. We moeten daarbij bedenken dat
bij de raadsverkiezingen van 6 maart 2006 het thema
bestuurskracht wel in enkele raadsverkiezingen een rol
heeft gespeeld maar dat het thema GV4 bij geen enkele
verkiezingscampagne aandacht heeft gekregen.

In tegenstelling tot deze staatsrechtelijke redenering is er
in het bestuurlijke denken van het provinciebestuur een ten-
dens om aan de staatssecretaris te vragen om de geplande
lokale verkiezingen van maart 2010 in de vier afzonderlijke
gemeenten geen doorgang te laten vinden. Indien de staats-
secretaris en de Staten-Generaal dit opmerkelijke advies van
het provinciebestuur zouden volgen, wordt hiermee be-
krachtigd dat gemeenten kunnen worden opgeheven zonder
dat burgers een reële gelegenheid hebben gehad zich over
dit ingrijpende voornemen uit te spreken.

Conclusie: Inwoners van Muiden, Weesp, Naarden en
Bussum hebben geen tot zeer weinig invloed
kunnen uitoefenen op het herindelingsadvies dat
Provinciale Staten van Noord-Holland op 17
april 2008 aan de staatssecretaris hebben
toegezonden; het eventueel schrappen van de
reguliere raadsverkiezingen van 10 maart 2010
is vanuit democratisch gezichtspunt lastig
verdedigbaar, vooral als we bedenken dat een
rechtsgang ontbreekt en er geen referenda
hebben plaatsgevonden.

F.
Dat de door het provinciebestuur geregisseerde advisering
gebreken toont komt ook tot uitdrukking in het feit dat de
staatssecretaris op 9 oktober 2008 een commissie van
wijzen instelt.10

Het rapport van deze commissie van wijzen11 bevat vooral
een herhaling van argumenten die al worden aangetroffen
in beide provinciale nota’s.12 In het rapport van de
commissie van wijzen kan geen kritische reflectie op de
door het provinciebestuur gevolgde argumentatie worden
aangetroffen. Op de pagina’s 21 en 22 van het rapport
worden de argumenten die het gemeentebestuur van
Bussum tegen het GV4-voorstel heeft aangevoerd in zes
punten samengevat. De lezer verwacht een kritische
bespreking van de zes argumenten. Wat de commissie van
wijzen opschrijft, is het volgende: “Zonder elk van deze
argumenten te wegen, acht de Commissie deze in totaliteit
toch onvoldoende doorslaggevend om daarom de door de
Provincie voorgestelde en door de overige gemeenten
gewenste fusievariant, te stoppen.”13 Dit getuigt van een ge-
brek aan argumentatie. Tegelijkertijd pretendeert de
commissie te beschikken over profetische gaven:
“Wij verwachten dat de GV4 oplossing soelaas biedt voor
tenminste 10 tot 15 jaar”. En meteen daarop volgend:
“Over de bestuurskracht van de GV-4 bestaat bij de
commissie geen enkele twijfel.”14 Het is voor bestuurskun-
digen zeker mogelijk om beargumenteerde uitspraken te
doen ten aanzien van de toekomst, maar dan dient daarbij
wel aandacht te worden besteed aan onzekerheidsmarges,
risico’s en alternatieve scenario’s.15 Aan deze voorwaarden
wordt echter niet voldaan.

De hierboven geciteerde uitspraken getuigen niet van de
neutrale, wetenschappelijke en onbevangen benadering
waarop de staatssecretaris bij de installatie van de commis-
sie zal hebben gehoopt. Uit de toelichting op de werkwijze

9 Zie: GS, Concept Herindelingsadvies Gooi en Vechtstreek, Haarlem, 18 december 2007, p.47.
10 Uit artikel 4 van het instellingsbesluit blijkt dat de commissie wordt gevormd door: prof. dr. W. Lemstra (voorzitter), prof.H.J.L.

Vonhoff en de heer D.W. de Cloe.
11 Commissie Lemstra, Het land van P.C. Hooft: rapport commissie van wijzen herindeling Gooi en Vechtstreek, 2 maart 2009, Den Haag.
12 Het Herindelingsontwerp Gooi en Vechtstreek, d.d. 3 juli 2007 en Het Conceptadvies Gooi en Vechtstreek, d.d. 18 december 2007.
13 Commissie Lemstra, Het land van P.C. Hooft: rapport commissie van wijzen herindeling Gooi en Vechtstreek, 2 maart 2009, Den Haag, p.22.
14 Idem, pagina 24.
15 Zie; William N. Dunn, Public Policy Analysis, vierde druk, 2008, pp.128-212.
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en de lijst met gevoerde gesprekken blijkt dat de commissie
van wijzen zich uitsluitend heeft gebaseerd op gesprekken
met de direct betrokken provinciale en gemeentelijke be-
stuurders en met twee departementale topambtenaren.
Conclusie: De werkwijze en het eindrapport van de com-

missie van wijzen onderscheiden zich door ge-
breken in argumentatie en kritische reflectie.
Bovendien worden de beide voorspellingen met
betrekking tot de toekomst niet onderbouwd,
noch genuanceerd.

Ergo:

� Omdat de alternatieven voor herindeling van te voren
niet zijn onderzocht,

� omdat voor het in de plaats treden door de provincie
(artikel 8 Arhi) geen (dragend) argument wordt
aangevoerd,

� omdat de optie Wijdemeren-Muiden-Weesp op

niet-principiële gronden buiten de afweging werd
gelaten,

� omdat de provincie bij haar advisering geen
terughoudende opstelling heeft gekozen,

� omdat de inspraak pas op een zeer laat stadium werd
gehouden en de uitkomsten daarvan werden genegeerd,

� omdat mogelijkerwijs de aanstaande raadsverkiezingen
zullen worden opgeschort,

� en omdat de ingestelde commissie van wijzen niet
kritisch, niet onbevangen en niet controleerbaar te werk
is gegaan,

� moet – gelet op het beleidskader gemeentelijke
herindeling - worden gesproken van gebreken in het
feitelijk gevolgde proces.
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Is er maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak
voor de GV4-variant?

Toetsingskader
In het landelijk beleidskader gemeentelijke herindeling is
draagvlak het belangrijkste criterium. Hierbij wordt niet
gedoeld op het draagvlak bij Provinciale Staten, maar op
het draagvlak bij de gekozen raadsleden en – in meer brede
zin – onder de bevolking van het betreffende gebied.

Feitenoverzicht
We stellen vast dat Provinciale Staten van Noord-Holland
in meerderheid hebben ingestemd met de GV4-variant.
Van de 55 Statenleden hebben er 12 tegen gestemd.

Het draagvlak in de vier betrokken gemeenteraden is

minder breed. In totaal tellen de vier gemeenteraden 70
zetels. Van deze 70 raadsleden is een kleine meerderheid
voor (38 raadsleden), maar een niet onaanzienlijke
minderheid is tegen (32 raadszetels). Wanneer men deze
raadszetels herweegt naar het aantal inwoners dat achter
deze raadszetels schuilgaat, kan aannemelijk worden ge-
maakt dat de naar de omvang van hun electorale mandaat
herwogen raadsleden in meerderheid tegen de GV4-variant
hebben gestemd (zie: bovenstaande tabel).

Van de 66 door burgers bij het provinciebestuur
ingebrachte zienswijzen, zijn 65 afwijzend van aard.
Bij andere, door provincies voorbereide, herindelingen is er
altijd wel een percentage burgers dat de moeite neemt een
steunbetuiging te schrijven voor het door GS ingediende
voorstel.
Dat is nu niet het geval. Geen enkele burger heeft een
steunbetuiging ingediend.

Het ziet er naar uit dat de raadsverkiezing van maart
2010 – als de Tweede Kamer haar medewerking zou
verlenen aan een verzoek daartoe – in deze vier gemeenten
geen doorgang zal vinden. Dus zullen we misschien nooit

weten hoe de burgers van deze vier Gooi en
Vechtgemeenten in feite reageren richting hun eigen
volksvertegenwoordigers die zich als raadslid positief dan
wel negatief hebben uitgesproken over het herindelings-
voorstel van de provincie.

Op basis van wat bekend is uit de fusiepeilingen in
Weesp en Bussum,(zie onderstaande tabel) kan moeilijk
staande worden gehouden dat er onder de burgers van de
twee gemeenten waarvan gegevens beschikbaar zijn, sprake

3

inwoners voor GV4 tegen GV4 totaal bron

Bussum 31.308 3% 97% 100% Newcom, oktober 2007

Weesp 17.556 12% 88% 100% Intomart, november 2006

totaal 48.864 6% 94% 100% na herweging op inwonertal

inwoners raadszetels voor GV4 tegen GV4 herwogen naar inwoners
voor GV4 tegen GV4

Bussum 31.308 23 0 23 0 31.308

Muiden 6.657 13 13 0 6.657 0

Naarden 17.168 17 13 4 13.128 4.040

Weesp 17.556 17 12 5 12.392 5.164

totaal 72.689 70 38 32 32.392 40.511
in procenten 100% 100% 54% 46% 44% 56%
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is van een maatschappelijk draagvlak voor het provinciale
herindelingsvoorstel.
Opmerkelijk is dat in drie gemeenten – wellicht met
uitzondering van Bussum – geen referenda zijn gehouden.
In gemeenten waar gemeentebesturen zelf de regie voeren
over de herindeling (dus zelf adviseren aan de staatssecreta-
ris krachtens artikel 5, Arhi) is het gebruikelijk dat er eerst
volksraadplegingen plaatsvinden voordat de gemeente-
raadsleden kleur bekennen in de formele procedure.16

De raadsleden binden zich dan van te voren aan de
meerderheidsuitspraak die uit het referendum naar voren
komt.

De commissie van wijzen die zich in opdracht van de
staatssecretaris mede uitspreekt over het draagvlak voor het
GV4-voorstel, heeft zich verstaan met bestuurders en
rijksambtenaren. De commissie van wijzen heeft niet
gesproken met raadsleden. Ook blijkt niet dat de commissie
van wijzen kennis heeft genomen van de twee, hierboven
weergegeven, burgerpeilingen.

Conclusie: Voor zover er controleerbare gegevens bekend
zijn, wijzen die erop dat onder de bevolking
slechts een kleine minderheid instemt met de
voorgestelde herindeling. Bij herweging naar
inwonertal blijkt dat ook een meerderheid van
de raadsleden afwijzend staat tegenover het door
de provincie ontwikkelde voorstel. Wanneer de

commissie van wijzen stelt dat “de GV4 variant
voldoet aan alle criteria voor herindeling zoals
die geformuleerd zijn in het beleidskader”17

baseert deze commissie zich slechts op een
bestuurlijke consensus onder provinciebestuur-
ders en gemeentebestuurders (m.u.v. Bussum).

Ergo:
De cijfers wijzen uit dat het bestuurlijke en maatschappe-
lijke draagvlak er niet in meerderheid is. Herwogen naar de
omvang van hun electorale mandaat is een minderheid van
de raadsleden in de vier gemeenten voorstander van het
door de provincie ontwikkelde voorstel. Uitgaande van de
enige twee representatieve onderzoeken die beschikbaar
zijn, moet worden geconcludeerd dat slechts een kleine
minderheid van de kiezers steun verleent aan de voorge-
stelde herindelingsvariant. Kortom: het bestuurlijke en
maatschappelijke draagvlak is niet aangetoond.

16 R. Beerepoot, M.R. Fraanje, e.a., Processen en effecten van herindeling, Kluwer, Deventer, 2009, p.152.
17 Rapport commissie van wijzen herindeling Gooi en Vechtstreek: Het land van P.C. Hooft, Den Haag, 2 maart 2009, p.27.
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Toetsingskader
In de lijst met criteria waaraan een herindelingsvoorstel
dient te voldoen, staat het criterium bestuurskracht op de
tweede plaats. Dat de bestuurskracht van twee van de vier
bestaande gemeenten niet optimaal is, kan met bestuurs-
krachtonderzoek worden aangetoond. Zulk onderzoek
heeft in de Gooi en Vechtstreek plaatsgevonden en werd in
2005 gepubliceerd. Dat het huidige functioneren niet
optimaal is, is nog geen garantie dat een functioneren op
grotere schaal wel optimaal zal zijn. Zo simpel zit de
bestuurlijke werkelijkheid niet in elkaar.18

De commissie van wijzen19 stelt: “Over de bestuurs-
kracht van de GV-4 bestaat bij de commissie geen enkele
twijfel.” Dit is een gedurfde uitspraak. De GV4-gemeente
bestaat immers nog niet. Op zijn vroegst gaat deze fusiege-
meente per 1-1-2011 formeel van start. En zoals een be-
kend gezegde luidt: voorspellen is lastig, zeker wanneer het
over de toekomst gaat. Uit onderzoek naar de effecten van
herindelingen uit het verleden komt wel naar voren dat niet
elke herindeling zonder meer een succes is. Er zijn samen-
voegingen van gemeenten waarvan de betrokken bestuur-
ders achteraf openlijk toegeven dat het enkele jaren na de
fusie aanmerkelijk slechter gaat dan voor de herindeling,
soms ook zonder dat er uitzicht is op verbetering.

Hieronder zullen – op basis van recent evaluatieonder-
zoek - vier argumenten worden aangevoerd waarom het
niet altijd mogelijk is om van te voren te zeggen dat een
herindeling een onverdeeld succes zal zijn. Er zijn factoren
die aannemelijk maken, dat het soms lang kan duren
voordat de beoogde verbeterde bestuurskracht een feit zal
zijn.

Risicoanalyse
A.
De door het provinciebestuur beoogde gemeente (GV4) zal
tenminste zeventig duizend inwoners tellen. Van de kernen
Naarden, Muiderberg en Bussum kan staande worden
gehouden dat deze op een zelfde bebouwingsas liggen en
georiënteerd zijn op een zelfde hoofdkern. Er is bij deze drie

kernen sprake van sterke nodaliteit.20 Bussum heeft geen
buitengebied. Deze gemeente richt zich sterk op de zorg en
het bestuur voor één bebouwde, compacte kom.

Ook van de gemeente Weesp en de kern Muiden kan
worden gesteld dat ze elementen van gemeenschappelijk-
heid bezitten. Beide zijn ze gelegen in het Vechtdal.
Beide hebben ze een relatief sterke oriëntatie op Amster-
dam. Men kan zeggen dat hun gemeenschappelijkheid een
zonaal karakter heeft.21 Beide gemeenten kennen een
relatief omvangrijk buitengebied. Ook dat laatste is een
gemeenschappelijk kenmerk.

Maar tussen Weesp en Muiden enerzijds, en Bussum,
Naarden en Muiderberg anderzijds gaapt het Naardermeer.
Tussen deze en gene zijde van het Naardermeer zijn er
uiteenlopende oriëntaties op Amsterdam enerzijds en het
Gooi anderzijds. Uit een recente studie van Ecorys, in op-
dracht van de Kamer van Koophandel Gooi en Eemland,
blijkt bijvoorbeeld dat de inwoners van Muiden een relatief
geringe oriëntatie hebben op het winkelbestand in het
Gooi.22

In het verleden zijn er wel eens vaker anders georiënteerde
gemeenschappen onder één en dezelfde bestuurlijke
structuur gebracht. Zo wordt – althans zo veronderstellen
sommige waarnemers - de voedingsbodem gelegd voor wat
in de bestuurskundige literatuur dorpisme wordt genoemd.

Ten aanzien van de fusiegemeente Delfzijl heeft de
voormalig waarnemend burgemeester Cees Waal erop
gewezen dat de bestuurderspartij het CDA vooral haar
basis vindt in de noordelijk gelegen, voormalige platte-
landsgemeente Bierum, terwijl de bestuurderspartij de PvdA
haar basis vindt in de oostelijk gelegen, voormalige vissers-
gemeente Termunten. De centrale, industriële kern Delfzijl
wordt zo stiefmoederlijk bedeeld. Alleen de bestuurders-
partij VVD vindt daar haar smalle thuisbasis. Het resultaat
van dit gebrek aan interne samenhang was dorpisme en een
veelheid van lokale lijsten die stuk voor stuk weinig
stabiliteit en continuïteit hebben kunnen bieden. Historisch
besef23 kan leiden tot een beduchtheid om gebieden samen

Is er geen enkele twijfel mogelijk over de
bestuurskracht van de GV4-gemeente?

18 Zie in dit verband ook: Korsten, A.F.A., K. Abma, J.M.L.R. Schutgens: Bestuurskracht van gemeenten. Eburon, Delft, 2007.

De genoemde auteurs wijzen erop dat er geen samenhang is tussen het inwonertal van de beoordeelde gemeente en de mate van gemeten bestuurskracht.
19 Rapport commissie van wijzen herindeling Gooi en Vechtstreek: het land van P.C. Hooft, Den Haag, 2 maart 2009, p.24.
20 Dat wil zeggen betrokkenheid op dezelfde kern.
21 Dat wil zeggen dat het gemeenschappelijke is dat ze onderdeel uitmaken van een zelfde streek, zonder dat er in deze streek een nodale kern (magneet) ligt.
22 Tis Kolen, Erwin van der Krabben, Marije Braam-Mesken, Gooi en Eemland: retailstructuurvisie, Rotterdam, Ecorys, 2006, p.36.
23 De provinciewijde herindeling van Groningen vond plaats in 1990 terwijl de bestuurperikelen van Delfzijl twee decennia later nog steeds de media

weten te halen.
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te voegen die ruimtelijk, cultureel en sociaal aantoonbaar
geringe complementariteit laten zien.

Dorpisme wil zeggen dat de ene politieke stroming
vooral haar basis zal vinden in het ene deel van de nieuwe
fusiegemeente waar ook specifieke maatschappelijke
kwesties spelen, terwijl andere belangrijke politieke
stromingen in een ander deel van de nieuwe fusiegemeente
hun basis vinden, van waaruit heel andere problemen op de
agenda worden gezet.
Conclusie: Een gebrek aan interne samenhang, een gebrek

aan een duidelijk eigen identiteit, en daarmee
een reële kans op ‘dorpisme’, moeten – in alle
eerlijkheid - worden genoemd als niet-uitsluit-
bare risico’s die de bestuurskracht van de
voorgestelde fusiegemeente kunnen bedreigen.

B.
In verschillende evaluatieonderzoeken is, onafhankelijk van
elkaar vastgesteld, dat een schaalvergroting gemiddeld
genomen leidt tot een lager opkomstpercentage bij lokale
verkiezingen.24 Volgens een recent onderzoek gaat de
schaalvergroting van zeven gemeenten in Zuid-Holland
gemiddeld genomen gepaard met een zekere vermindering
van de belangstelling bij de burgers voor de lokale politiek
en een afname van het vertrouwen van de burgers in hun
nieuwe fusiegemeente.25

De band tussen burger en bestuur blijkt van groot be-
lang te zijn voor het met succes uitvoeren van op gedrags-
beïnvloeding gericht beleid. Wanneer het gaat om zaken als
verkeersveiligheid, leefbaarheid of gescheiden inzameling, is
een goede wederzijdse communicatie tussen overheid en
burgerij essentieel voor het bereiken van ambitieuze doelen.
Een vergroting van de kloof tussen overheid en burger kan
zich op deze beleidsterreinen vertalen in een geringere
effectiviteit. De burgers zijn bij de gescheiden inzameling
van huishoudelijk afval, de naleving van verkeers- en
fatsoensregels immers de belangrijkste uitvoerders van het
in de gemeenteraad afgesproken beleid.26 Om die reden zeg-
gen bestuurskundigen als professor Bas Denters van de
Universiteit Twente en dr. Marcel Boogers van de Universi-
teit Tilburg dat de bestuurskracht niet zozeer wordt
gevormd door het aantal en het opleidingspeil van de
ambtenaren, maar dat de bestuurskracht wordt gevormd

door de mate waarin gemeente en burgers elkaar begrijpen
en elkaar moeiteloos weten te vinden. Deze nauwe band
tussen lokale overheid en burgers is ook één van de sterke
punten die naar voren komt uit het bestuurskrachtonder-
zoek Bussum.27

Conclusie: Door de voorgestelde schaalvergroting is de kans
aanwezig dat de kloof tussen burger en bestuur
toeneemt en dat dit negatieve gevolgen heeft
voor de effectiviteit van delen van het op
gedragsbeïnvloeding gerichte gemeentelijk
beleid.

C.
In haar vergadering van 17 maart 2008 maakt een meerder-
heid van Provinciale Staten zich – niet zonder reden -
zorgen over de relatief hoge kosten van de doorvoering van
de beoogde gemeentelijke fusie. In een afzonderlijke motie
dringen PS er bij GS op aan, om aan de Minister van
Binnenlandse Zaken een extra en langer doorlopende
financiële compensatie te vragen voor de fusiekosten van de
GV4 gemeente. Een herindeling blijkt – zo leert de ervaring
- heel wat mutaties teweeg te brengen in de sfeer van
personele aanstellingen, langlopende contracten, subsidiere-
laties, en het beheer en de eigendom over onroerende
goederen (waaronder de voormalige gemeentehuizen).
Bij een herindeling is ook sprake van veel onzekerheid en
soms ook conflict. De kosten van externe advisering
kunnen daardoor in de aanloop naar en de effectuering van
een herindeling fors oplopen. Dit is echter geen natuurwet.
Wanneer een herindelingsbeslissing berust op een brede
lokale consensus en wanneer de praktische voorbereiding
tijdig en voortvarend wordt aangepakt, is het mogelijk de
fusiekosten beperkt te houden.

Maar juist wanneer een herindeling in het gebied zelf
niet breed wordt gedragen en wanneer de implementatie
laat of met tegenstreving totstand komt, kunnen de
fusiekosten fors oplopen. Temeer daar het dan nog lang
kan duren, voordat het fusieproces – na de officiële datum
van herindeling – kan worden beschouwd als afgerond.28

Nu in het geval van de GV4 het provinciale zelfbeeld
zich kenmerkt door urgentie29 en vastberadenheid om
ondervonden weerstand te doorbreken, is de kans op
conflict30 en miscommunicatie zeker aanwezig.

Wie – zoals het provinciebestuur van Noord-Holland -

24 R. Beerepoot, M.R. Fraanje, e.a., Processen en effecten van herindeling, Kluwer, Deventer, 2009, pp.118-120;

Th. Toonen, e.a.: Gemeenten in ontwikkeling. Herindeling en kwaliteit. Uitgeverij Van Gorcum, Assen, 1998, p.113.
25 Processen en effecten, pp.114-118.
26 Processen en effecten, pp.120-121.
27 C.H. de Cloe en S. Blair, Bestuurskracht gemeente Bussum: eindrapport, CapGemini, Utrecht, mei 2005, pp.26-27.
28 Processen en effecten, pp.155-156 en pp.84-88.
29 Lees in dat verband het Provinciale Statenbesluit van 16 maart 2009 met betrekking tot het provinciale inpassingsplan voor de Bloemendalerpolder waar

onder regie van het provinciebestuur binnen afzienbare tijd meer dan 4.000 woningen worden gerealiseerd, hoewel de beide betrokken gemeenten –

Muiden en Weesp - hier kritische kanttekeningen bij hebben geplaatst.
30 Zo constateert ook de commissie van wijzen: “dat de bestuurlijke verhoudingen in het gebied gespannen zijn.” Het land van P.C. Hooft, p.28.
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onder zo’n gesternte een grootschalige herindeling koste
wat het kost wenst door te zetten, neemt het risico dat de
fusiekosten in de toekomst hoog oplopen. Uit de evaluatie
van zeven recente herindelingen in de provincie Zuid-
Holland komt naar voren dat het organisatieveranderings-
proces bij de meer kleinschalige herindeling eerder kon
worden afgerond dan het fusieproces bij de grootschalige
fusies.31

Conclusie: Fusiekosten blijken de financiële toekomst van
een fusiegemeente zwaar te kunnen belasten; de
fusiekosten nemen toe wanneer er sprake is van
een grootschalige variant, wanneer er voor de
fusie geen breed draagvlak is, en wanneer de
voorbereidende implementatie mede door het
gebrek aan consensus laat op gang komt: in de
casus GV4 wordt aan al deze drie condities
voldaan.

D.
Uit de evaluatie van zeven recente herindelingen in de
provincie Zuid-Holland32 komt als gemiddeld beeld naar
voren dat na de herindeling vaker wordt gesproken over
bezuiniging, en dat het vaker gebeurt dat de jaarrekening
met een tekort wordt afgesloten. Op zich zou – zo is het
gemiddelde beeld volgens de respondenten – de herindeling
geen grote gevolgen hebben voor het niveau van de
tarieven, noch voor het saldo van de financiële reserves.
Als mogelijke verklaring moet worden gewezen op de
vergoeding die de onderzochte gemeenten hebben gekregen
voor de fusiekosten.

Het is derhalve een goede zaak dat het provinciebestuur
een financiële scan heeft laten uitvoeren ten aanzien van de
toekomst van de GV4. In deze financiële scan wordt
ingegaan op in het verleden gegroeide omstandigheden
zoals het grondbeleid en het weerstandsvermogen, en op de
uitkering voor de nieuwe gemeente op basis van het huidige
Gemeentefonds. In de scan wordt echter niet gerept over de
opwaartse druk op de gemeentelijke uitgaven.

De ervaring leert dat een herindeling leidt tot een
nieuwe functiewaarderingsronde die zich vertaalt in een
opwaartse trend in het functiegebouw en daarmee ook tot
een stijging van het gemiddeld salarispeil van de nieuwe
fusiegemeente. Ook bij de harmonisatie van subsidies zal er

een tendens aanwezig zijn om naar boven af te ronden.
Beide tendensen – de opwaartse druk op de geharmoni-
seerde subsidies en op het salarisgebouw – leiden tot hogere
uitgaven. Aan deze tendens wordt in de genoemde
financiële scan van de provincie in het geheel geen aandacht
besteed.
Conclusie: Na een herindeling bestaat de kans dat – als

gevolg van de functieherwaardering - de
kostprijs die door de gemeente voor eenzelfde
arbeidsprestatie moet worden betaald, aanzien-
lijk stijgt. Dat is niet in het belang van de burger.
Deze gestegen kostprijs (ranginflatie) kan – zo
leert de ervaring – de nagestreefde
productiviteitsstijging volledig teniet doen.

Ergo:

� Wanneer we rekening houden met de onvermijdelijke
fusiekosten (die voor een deel worden vergoed), met de
kans op dorpisme, met de opwaartse druk op het
uitgavenniveau en het risico dat de communicatie en
samenwerking met de burgerij bij op gedragsverande-
ring gericht beleid afneemt, is het goed voorstelbaar dat
de bestuurskracht van de door het provinciebestuur
beoogde fusiegemeente op bepaalde onderdelen
tegenvallers zal vertonen.

� Dat de commissie van wijzen zich zonder voorbehoud
en zonder specifieke onderbouwing optimistisch toont
over de voordelen van deze schaalvergroting, valt - na
wat het evaluatieonderzoek ons heeft geleerd33 - niet
goed te begrijpen. De commissie stelt aan het begin van
haar rapport dat ze een ‘tunnelvisie’ wilde voorkomen.34

Het voorkomen van een tunnelvisie betekent dat je ook
reële risico’s die zich blijkens de literatuur voordoen,
niet onvermeld mag laten.35

31 Processen en effecten, pp.84-88.
32 Processen en effecten, pp.137-139.
33 En dan hebben we het nog niet over het doordenken van de gevolgen van de kredietcrisis voor onze visie op de overheid en het openbaar bestuur.
34 Rapport commissie van wijzen herindeling Gooi en Vechtstreek: het land van P.C. Hooft, Den Haag, 2 maart 2009, p.7.
35 Op een termijn van 15 jaar zal zeker de vergrijzing en het verwerken door de collectieve sector van de financiële nasleep van de kredietcrisis een groot

stempel zetten op het financiële gesternte waaronder de beoogde fusiegemeente zal moeten functioneren. Over beide zaken – de vergrijzing en de structu-

rele bezuinigingen in de collectieve sector – wordt in het eindrapport van de commissie van wijzen niet gesproken.
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Toetsingskader
Een belangrijk uitgangspunt in het bestuur is het beginsel
van proportionaliteit. De ingreep dient niet groter te zijn
dan het euvel dat wordt bestreden. In het moderne, dus
Engelstalige, jargon: “if it ain’t broken, don’t fix it”. Wat
dat betreft delen we het uitgangspunt van de commissie van
wijzen dat indien er inderdaad problemen zijn, het bestuur
moet streven naar een adequaat en tijdig antwoord. In het
onderstaande wordt bezien welke problemen het provincie-
bestuur in de Gooi en Vechtstreek onderscheidt en hoe in
de oplossing daarvan kan worden of al werd voorzien.

Probleem 1: de grote bouwlocatie
Het provinciebestuur van Noord-Holland heeft een grote
betrokkenheid bij het realiseren van een omvangrijke
bouwlocatie in de Bloemendalerpolder. Dit gebied behoort
zowel tot de gemeente Weesp als tot de gemeente Muiden.
De betrokkenheid is zo groot dat het provinciebestuur
onder gebruikmaking van de nieuwe wet op de ruimtelijke
ordening (nWro) een voorbereidingsbesluit heeft genomen
om in de plaats van de gemeenteraden van Weesp en
Muiden een inpassingsplan36 vast te stellen.

Op 9 december 2008 heeft het provinciebestuur samen
met enkele marktpartijen een onderhandelingsakkoord
bekrachtigd dat een groot provinciaal belang vertegenwoor-
digt. Dit belang is zowel financieel als ook beleidsmatig van
aard. Het beleidsbelang ligt in het scheppen van een
groenzone (ecologisch belang), een verbetering van de
infrastructuur, en het realiseren van 5.000 woningen
(huisvestingsbelang).

Ten aanzien van het financiële belang citeren wij de
statenvoordracht: “Resultante van deze afspraken is dat het
onderhandelingsresultaat voorziet in een verplichte
afdracht van de ontwikkelaars uit de rode ontwikkeling van
bijna ⇔ 27.000 per woning (in totaal € 75 mln) voor de
realisatie van de provinciale doelstellingen ten aanzien van
groen, water en infrastructuur. Dit is op deze schaal in de
Nederlandse gebiedsontwikkelingspraktijk nog niet eerder
vertoond. Een dergelijke afdracht zou, in de huidige markt-
omstandigheden als gevolg van de kredietcrisis, niet meer
realiseerbaar zijn.”37

In deze statenvoordracht laten GS zich ook uit over de

gemeenten Weesp en Muiden: “Aangezien beide gemeenten
zich niet willen conformeren aan het onderhandelingsak-
koord vallen zij als contractspartner buiten boord en komt
de verantwoordelijkheid voor de planologische realisering
van het project Bloemendalerpolder volledig bij de provin-
cie te liggen. Het lijkt ook uit praktische overwegingen niet
erg zinvol om van de gemeenten te verwachten dat zij in
planologische zin blijven meewerken aan de totstand-
koming van een bestemmingsplan als zij in contractuele zin
niet langer gehouden zijn zich daarvoor ook in te
spannen.”38

Ten aanzien van de toekomst stellen GS: “Tenslotte zij
opgemerkt dat het voorbereiden van een inpassingsplan
(en het vestigen van een provinciaal voorkeursrecht) een
actieve rol van de gemeenten bij de uitvoering van het
project niet uitsluit. Wat ons betreft blijven Muiden en
Weesp betrokken bij het verdere planvormingsproces.
Indien de omstandigheden zich daarvoor lenen is het zeer
goed mogelijk dat de gemeenten in een later stadium een
actieve inbreng hebben bij de totstandkoming van het door
uw Staten vast te stellen inpassingsplan. Het is daarbij zelfs
mogelijk om de aan de uitvoering van het inpassingsplan
gekoppelde bevoegdheden, zoals de verlening van vrijstel-
lingen en ontheffingen en de verlening van bouwvergunnin-
gen, op gemeentelijk niveau te laten liggen. Het is zeker niet
zo dat de ingreep van de provincie nu de samenwerking met
de gemeenten in de toekomst blokkeert. Wel worden nu de
provinciale belangen, ongeacht de positie van de gemeen-
ten, veilig gesteld.”39

Nu de realisatie van de bouwlocatie door de bovenge-
noemde interventie van het provinciebestuur is zeker
gesteld, ligt het minder voor de hand om bij de realisatie
van de bouwlocatie Bloemdalerpolder nog een beroep te
doen op de bestuurskracht van de gemeente Bussum.
Conclusie: Om de woningbouwtaakstelling waarin het

provinciale Streekplan voorziet te realiseren,
dient er een bouwlocatie te komen in de
Bloemendalerpolder. Het provinciebestuur heeft
inmiddels aan deze eis voldaan. De bouwlocatie
wordt thans gerealiseerd, ondanks enige
tegenwerking door de gemeenten Muiden en
Weesp.

Kunnen de problemen waarvoor de Gooi en
Vechtstreek staat worden opgelost?

36 Dat is een door het provinciebestuur vastgesteld bestemmingsplan.
37 GS Noord-Holland, Voorbereiden inpassingsplan Bloemendalerpolder, Statenvoorstel, vastgesteld 16 maart 2009, p.5.
38 GS Noord-Holland, Voorbereiden inpassingsplan Bloemendalerpolder, Statenvoorstel, vastgesteld 16 maart 2009, p.9.
39 GS, idem, p.11.

5

Doc *Gooi Vecht streek:Opmaak 1  24-12-2009  12:13  Pagina 14



HERINDELINGSVOORSTEL GOOI EN VECHTSTREEK (GV4)

15

Probleem 2: de kwetsbaarheden van Muiden en Weesp
Uit het bestuurskrachtonderzoek dat in 2005 werd gepubli-
ceerd, komt naar voren dat de bestuurskracht van de
gemeenten Muiden en Weesp niet in alle opzichten
optimaal mag worden genoemd. Voor een deel zouden de
problemen van de kwetsbaarheid – met name in Muiden –
samenhangen met de te kleine schaal van het ambtelijk
apparaat.

Door de bovengenoemde nieuwbouw in de Bloemdaler-
polder zal – op termijn – het inwonertal van de gemeente
Muiden en Weesp stijgen. Bovendien ontstaat er een min of
meer aaneengesloten zone van groengebieden en woningge-
bieden tussen de kernen Weesp en Muiden. Deze verbin-
dingszone vraagt om een geïntegreerde planologische
aanpak. Niet zonder reden heeft de provincie bij de voorbe-
reiding van het provinciale inpassingsplan geprobeerd beide
gemeenten aan dit inpassingsplan te committeren.

Een fusie van Weesp en Muiden ligt voor de hand:
zowel op grond van zonale motieven: de Vechtzone.
Maar ook vanuit het ontwikkelingsmotief: de ontwikkeling
en het beheer van de groen-rode-zone in de Bloemendaler-
polder. Gecombineerd met de door de bouwlocatie teweeg
te brengen bevolkingsgroei ontstaat in dit gebied een
levenskrachtige gemeente.

We citeren op dit punt oud-gedeputeerde Moens:
“De heer Moens rekent voor dat Weesp met ca 18.000
inwoners en Muiden met ca. 7.000 en de uitbreiding met
ca. 10.000 er op termijn een gemeente van ca. 35.000
inwoners ontstaat. Hoe dat in de tussentijd te overbruggen
met een volwaardig kwalitatief/kwantitatief ambtelijk
apparaat? De heer Aalten denkt dat er structureel jaarlijks
500.000 tot 800.000 euro nodig is.”40

Ondertussen zijn we drie jaar verder en hebben we
gezien dat het provinciebestuur zelf zijn verantwoordelijk-
heid heeft genomen en met marktpartijen een onderhande-
lingsakkoord heeft afgesloten en daarvoor bovendien een
planologische vertaling heeft gegeven.
Conclusie: Door de met de bouwlocatie te realiseren

bevolkingsgroei zal het inwonertal van Muiden
en Weesp toenemen waardoor bepaalde
kwetsbaarheden in de ambtelijke organisatie
worden ondervangen. Daarnaast ontstaat door
het verbinden van de beide gemeentelijke kernen
door de nieuwe groen-rood-zone een gebied dat
om een eenduidig en geïntegreerd gemeentelijk
beheer vraagt. Een fusie van Weesp en Muiden is
daarmee geïndiceerd.

Check ten aanzien van landelijk beleidskader
Nu het alternatief Muiden-Weesp (eventueel: Weesp-
Muiden-Wijdemeeren) niet uitvoerig is onderzocht, is het
voor ons lastig daarover uitspraken te doen. Uit het rapport
van Bento/Spino komt echter naar voren dat deze variant
zonder meer voldoende scoort op de criteria interne
samenhang en vermogenspositie, en bijzonder goed scoort
op het criterium afstand burger en bestuur.41

Uit het representatieve onderzoek onder de burgers van
Weesp42 uit november 2006 komt naar voren dat meer dan
een kwart van de burgers (26%) deze optie ondersteunt.
Dat lijkt weinig maar het is wel de meest genoemde variant:
dus de voorkeursvariant.

Bij een fusie van Muiden en Weesp komen we inclusief de
groei van het inwonertal door de realisatie van de
bouwlocatie uit op een fusiegemeente met meer dan 30.000
inwoners. Dat is – gelet op het landelijke beeld - een boven-
modaal inwonertal. In termen van organisatieverandering
gaat het hier om een overzichtelijke fusie, zonder een groot

Uit een raadsuitspraak van de gemeente Weesp
(12-12-2006) kunnen als voordelen van de variant
Muiden-Weesp worden geciteerd:43

� Geen sterke fysieke belemmeringen

� Gezamenlijke aanpak regionale problemen

� Integrale ontwikkeling Bloemendalerpolder/KNSF-
terrein

� Meer slagkracht om in te spelen op landelijke
ontwikkeling en eisen (in de toekomst)

� Meer formele en zakelijke bestuursstijl

� Structuur geven aan lappendeken van regionale
samenwerkingsconstructies

� Behoud van identiteit en draagvlak is mogelijk

� Democratie vindt weer aan de basis plaats (in plaats
van aan het zicht onttrokken in WGR-verband).

40 zie pagina 2, verslag gesprek van de Gedeputeerde met het gemeentebestuur Muiden, 30 oktober 2006.
41 Zie: BentoSpino/Berenschot, Onderzoek naar de fusievarianten voor de Gooi en Vechtstreek: vergelijking tussen GV4 en tweemaal GV2:

eindrapport, Utrecht, 2 mei 2007, p.8.
42 Intomart, Weesp gefuseerd?, 30-11-2006.
43 Gemeente Weesp, Bijlage 3: Overzicht van voor- en nadelen van fusievarianten, richtinggevende raadsuitspraak, 12-12-2006, p.12.

Als belangrijkste nadeel wordt daar genoemd dat Muiden (nog) geen groot voorstander is van deze optie.
44 Met deze formulering parafraseren wij de conclusie onder F. van het eindrapport van de commissie van wijzen, zie: p.27.
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risico op tegenvallende fusiekosten. Bovendien worden er
opties open gehouden.
Conclusie: Er is ons ziens een herindelingsvariant beschik-

baar (Muiden-Weesp) die op korte termijn een
oplossing biedt door de door de provincie
gesignaleerde problematiek en die ook de toets
aan het landelijk herindelingskader kan
doorstaan.44

Ergo:

� Wanneer we anno 2009 constateren dat de door de
provincie in 2004 geplande bouwlocatie ook zonder de
actieve medewerking van de beide gemeenten in 2010
en volgende jaren in de Bloemdalerpolder zal worden
gerealiseerd,

� en daarbij bedenken dat daardoor zowel de ruimtelijke
samenhang als het inwonertal van Muiden en Weesp
zullen toenemen,

� is het niet meer dan logisch om de voorkeursvariant van
de inwoners van Weesp, en de door oud-Gedeputeerde
Moens als realistisch getypeerde variant, te toetsen aan
de zescriteria van het landelijke herindelingskader.

� Uit deze toetsing komt naar voren dat de fusie Muiden-
Weesp voldoet en minder risico’s kent dan de door het
provinciebestuur en de commissie van wijzen voorge-
stelde fusie.
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(pagina 27-28 van het rapport van de commissie):
1. De provincie Noord Holland heeft de Arhi procedure goed uitgevoerd.
2. Gooi en Vechtstreek is gebaat bij regionale en integrale aanpak.

Versterking van de bestuurskracht en samenvoeging van gemeenten is op korte termijn noodzakelijk.
3. De commissie beoordeelt de politiek-bestuurlijke situatie in Muiden en Weesp als zorgelijk.
4. Er moet snel een oplossing komen.
5. Het GV4 voorstel voldoet aan alle zes criteria van het beleidskader herindeling.
6. Er zijn geen andere varianten voor herindeling voor dit gebied die op meer draagvlak kunnen rekenen

dan de GV4 variant en die tevens op korte termijn een oplossing bieden voor de geschetste problematiek.
In een eerdere fase waren deze alternatieven er wel.

7. Er is voorshands geen draagvlak om te streven naar een Gooi gemeente.
8. Versterking van de samenwerking, middels de onderzochte samenwerkingsverbanden, is niet mogelijk.

Deze vormen van samenwerking kunnen niet rekenen op voldoende draagvlak van de gemeenten.
9. De bestuurlijke verhoudingen in het gebied zijn gespannen.

En (zie pagina 24 van het rapport van de commissie):
10. Over de bestuurskracht van de GV4 bestaat geen enkele twijfel.
11. Bij de vorming van de GV4 is er geen sprake van een restproblematiek.

Conclusies commissie van wijzenBijlage 1
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25 mei
Rapport Bestuurskracht gemeente Bussum, CapGemini
30 mei
Rapport Bestuurskracht gemeente Muiden, CapGemini
3 juni
Rapport Bestuurskracht gemeente Weesp, CapGemini

6 maart
Gemeenteraadsverkiezingen
20 juni:
GS-Noord-Holland: startnotitie Arhi procedure
22 juni - 30 oktober
Eerste ronde bestuurlijk vooroverleg van Gedeputeerde Moens met 7
gemeentebesturen derde week
november
Burgerpeiling Weesp, door Intomart

13 februari
GS-Noord-Holland: voornemen herindelingsontwerp GV4
2 mei
Onderzoek naar de fusievarianten voor de Gooi en Vechtstreek: vergelijking tussen de GV4 en twee-
maal GV2, BentoSpino
16 mei - 7 juni
Bestuurlijk overleg, ingevolge artikel 8, eerste lid, Wet Arhi
3 juli
GS-Noord Holland stellen herindelingsontwerp vast
juli-november
Zienswijzeprocedure: 66 zienswijzen van burgers; ook gemeenteraden dienen zienswijzen in
6 - 15 oktober
Fusiepeiling in Bussum, Newcom
18 december
GS Noord Holland stellen herindelingsadvies GV4 vast

17 maart
PS stellen het herindelingsadvies GV4 vast
17 april
GS sturen herindelingsadvies aan de staatssecretaris
9 oktober
Staatssecretaris stelt commissie van wijzen in

2 maart
Commissie van wijzen rapporteert: “Het land van P.C. Hooft”

Gemeenteraadsverkiezingen

Bijlage 2 Tijdbalk

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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De voorzitter van de commissie van wijzen, professor
Lemstra, heeft via Binnenlands Bestuur (20 maart 2009,
p.14) met name de CDA-fracties in de Staten-Generaal
opgeroepen het herindelingvoorstel GV4 te steunen.
Om die reden worden hier enkele herindelingvoorstellen
aangehaald uit het verleden toen professor Lemstra zelf deel
uitmaakte van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

� Allereerst het wetsvoorstel 26353, de Herindeling van
Twente. Het standpunt van de CDA-fractie was dat het
voorstel te grootschalig was, niet alleen voor Twente-
stad, maar ook voor de andere voorgestelde gemeenten.
De CDA-fractie wees de voorgestelde fusie van Hen-
gelo, met Enschede en Borne af, omdat er geen goede
inhoudelijke gronden waren voor deze fusie, terwijl
zowel Borne als Hengelo tegen waren. Het wetsvoorstel
is verworpen met steun van senator Lemstra.

� Dan wetsvoorstel 27096, Herindeling in een deel van
Twente. Het ging hierbij in wezen om hetzelfde voor-
stel, met uitneming van de steden Borne, Hengelo en
Enschede. De CDA-fractie, inclusief senator Lemstra,
stemde tegen onder meer vanwege tekortschietende
argumentatie.

� Wetsvoorstel 26968, Samenvoeging van de gemeenten
Sittard, Geleen en Born, is op 12 september 2000 aan-
genomen, waarbij de leden van de CDA-fractie, waar-
onder senator Lemstra, tegenstemden. Was dat omdat
de CDA-fractie in de oppositie zat? Nee, want in de-
zelfde periode stemde de CDA-fractie voor de herinde-
ling van Drenthe, voor de herindeling van Bergen,
Egmond, Schoorl, voor de herindeling van de Betuwe:
“Daaruit blijkt dat wij steeds hebben geprobeerd, wets-
voorstellen grondig te beoordelen en te bespreken en in
discussie te gaan met de collegae.”(Handelingen Eerste
Kamer 12 september 2000 (37-1759).

Conclusie:
Zou Lemstra de nu aan de orde zijnde voorstellen leg-
gen langs de lat die de CDA-fractie indertijd hanteerde
en de voorstellen onbevangen beoordelen op de kracht
van de argumentatie, dan zou hij de CDA-fracties niet
oproepen vóór samenvoeging van de GV4 te stemmen.

Uitspraken in Eerste Kamer ten aanzien
van gemeentelijke herindeling

Bijlage 3
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Bijlage 4 Kaart Gooi en Vechtstreek
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