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Geachte voorzitter, leden van de commissie. 

 

 

U heeft vandaag een voor ons en onze regio uitermate belangrijk stuk op uw agenda staan 

en graag wil ik – namens de raad van de gemeente Muiden – gebruik maken van het 

spreekrecht. Enerzijds om het standpunt van de Muidense raad hier nog eens toe te lichten 

en anderzijds om nogmaals met klem te pleiten voor het doorzetten van de inmiddels als 

GV4-optie bekend staande variant, waarvoor ook uw college van gedeputeerde staten kiest. 

 

Het standpunt van de raad van Muiden is helder en duidelijk. Fusie van gemeenten is 

blijkens uitgebreid onderzoek dat daaraan vooraf is gegaan in de ogen van de raad 

onontkoombaar, maar ook absoluut gewenst. Vorming van dat standpunt is een proces 

geweest van onderaf aan. Muiden is er van overtuigd dat zij – hoewel dat natuurlijk op een 

aantal punten gevoelsmatig altijd jammer blijft – in onze huidige tijdspanne niet meer als 

zelfstandige gemeente op een adequate wijze kan blijven voortbestaan.  

Als die overtuiging er is, dan is het vervolgens essentieel om de toekomst goed in 

ogenschouw te nemen en de dan te maken keuze voor die toekomst ook zo optimaal 

mogelijk te nemen. 

 

Welnu, voor de raad van Muiden is dat onomwonden een keuze voor de GV4 met daarbij de 

heel duidelijke uitspraak dat een fusie van alleen de gemeenten Weesp en Muiden niet 

aanvaardbaar is. De bestuurlijk omvang van die combinatie vinden wij ondanks forse 

bouwplannen naar de toekomst te miniem. 

 

Vorming van de GV4 leidt naar het oordeel van de raad van Muiden tot een wezenlijk 

belangrijke speler in het bestuurlijke krachtenveld. En, dat is iets dat nodig is voor de 

belangenbehartiging van onze inwoners. Op ons grondgebied en om ons heen staan veel 

zaken op stapel die qua afweging en sturing bestuurlijke kracht nodig hebben. Te denken 

valt aan de ontwikkelingen rond de snelwegen A1 en A6, de spoorverbinding, alsmede een 

mogelijk tweede verbinding tussen de steden Amsterdam en Almere. De ontwikkelingen in 

en rond het IJmeer waar afwegingen rond natuur, recreatie, verstedelijking en verbindingen 

hoog op de agenda staan. Ook de economische belangen gekoppeld aan de ligging in de 

Randstad vormen een belangrijke pijler om er voor te zorgen dat het bestuurlijk zo optimaal 

mogelijk wordt geregeld.  

 

In het kader van de Arhi-procedure liggen er nu de kansen en de mogelijkheden om de 

keuzes te maken. De raad van Muiden pleit er voor om die keuzes toekomstbestendig te 
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maken en nu niet te kiezen voor “halve maatregelen” of voor een door anderen soms bepleit 

“groeipad”.  Fusie van gemeenten brengt onrust en implementatietijd met zich mee. Beter is 

het in één keer goed te kiezen voor een combinatie die de toekomst aan kan, dan het risico 

te lopen dat er na verloop van een aantal jaren wederom gefuseerd dient te worden. 

 

Door het samengaan van de gemeente Muiden, Weesp, Naarden en Bussum ontstaat er in 

de noordflank van onze regio een bestuurlijke eenheid die qua gebied en qua inwonertal de 

gemeentelijke taken in al zijn facetten naar behoren kan uitvoeren. Het is een prachtige 

combi van een krachtige lokale bestuurseenheid, maar ook van een samensmelting van 

verschillende kernen, die zeker hun eigen sfeer, karakter, identiteit zullen blijven behouden. 

Muiderberg wordt geen Bussum en Bussum wordt geen Muiderberg. De verschillende 

kernen moeten en kunnen ook in de nieuwe vorm hun “eigen gezicht” behouden. 

 

Ik wens u wijsheid en hoop dat er in de statenvergadering van 17 maart een voor de 

“noordvleugel van de regio Gooi en Vechtstreek” goede beslissing wordt genomen.  

De te behartigen belangen van regionaal en bovenregionaal niveau vragen naar ons oordeel 

niet anders dan om een nieuwe sterke GV4-gemeente. 

 

 

Muiden, 4 februari 2008  

Namens de gemeenteraad van Muiden 

Mevrouw Anna Waanders – Van der Werf 


