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Memorandum Mock ‘Naar een groter draagvlak’  

Memorandum aan de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken  

Van: Harry Mock, Muiderberg
1
  

Betreft: herindeling gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek 

Datum: 15 december 2011  

 

Naar een groter draagvlak  

Bij de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel voor een fusie tussen Bussum, Muiden, Naarden 

en Weesp tot één gemeente ‘Naardermeer’. Voor dit voorstel (de zogenoemde G4-variant) 

lijkt in de Kamer op dit moment nog geen meerderheid te bestaan. Ook de G3-variant 

(samenvoeging Bussum, Naarden en Muiden) kan nog niet op een meerderheid rekenen. De 

minister van Binnenlandse Zaken gaat formeel voor de G4, maar zal zich niet tegen de G3 

verzetten, met dien verstande dat het Muidense deel van de Bloemendalerpolder dan bij de 

restgemeente Weesp komt. Beide varianten hebben in de regio vrijwel geen draagvlak meer 

en zorgen voor spanningen binnen en tussen de betrokken gemeenten.   

Voor een adequate toekomstige ontwikkeling van de regio Gooi- en Vechtsstreek, die tussen 

Amsterdam, Almere en Utrecht/Amersfoort ligt ingeklemd, is het belangrijk dat er een 

verdere concentratie van gemeenten gaat plaatsvinden. Vanuit die optiek is dat veel beter te 

realiseren met een pragmatisch amendement waardoor het verkrijgen van een Kamer-

meerderheid voor het ingediende wetsvoorstel aanmerkelijk wordt vergroot. Voor het 

wetsvoorstel zal in de regio een breder draagvlak ontstaan, de invoering zal zich vanwege een 

aantal impliciete oplossingen effectiever en goedkoper kunnen voltrekken en verdere 

vertragingen zullen worden geminimaliseerd. 

Het door mij aan u voorgestelde amendement is er op gericht in het betrokken gebied op de  

herindelingsdatum twee gemeenten in te stellen: 

- Gemeente Naardermeer, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten 

Bussum en Naarden en het Muiderbergse deel van de op te heffen gemeente Muiden; 

- Gemeente Vechtstad, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten 

Weesp en het Muidense deel van de op te heffen gemeente Muiden 

een en ander conform de bij dit memorandum gevoegde kaart:Voorstel Gemeentegrenzen 

Naardermeer en Vechtstad (H. Mock/E. Mackay –december 2011). 

De vorming van de gemeente Naardermeer doet recht aan de sociaalgeografische 

verwevenheid en historische oorsprong van Bussum en Naarden. De toevoeging van 

Muiderberg is logisch vanwege de landschappelijke ligging en de sociaal-economische 

gerichtheid van de Muiderbergers op de twee genoemde Gooigemeenten. Het ontstaan van de 

gemeente Vechtstad doet recht aan de gemeenschappelijke oriëntatie van Weesp en de stad 

Muiden op de Vecht en heeft als groot voordeel dat de Bloemendalerpolder - zonder 

omstreden grenscorrectie - vanuit één gemeente kan worden ontwikkeld.  

 

Voor een toelichting verwijs ik naar de bijlage van dit memorandum.  
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 Zie Verkort CV of www.harrymock.nl  


