
GV4, GV3 of NV?  

Opnieuw is de behandeling van wetsontwerp 32 280 (samenvoeging Bussum, Naarden, 

Weesp en Muiden-GV4) uitgesteld, hoe urgent ook dit onderwerp binnen en buiten de 

Tweede Kamer wordt bestempeld. Dit geeft mij de gelegenheid een actualisering aan te 

brengen op mijn voorstel d.d. 15 december 2011, dat ik indiende nadat was gebleken dat noch 

de GV4 noch de GV3-variant (fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden met Weesp als 

restgemeente) op een meerderheid in de Kamer kon rekenen. In mijn variant (NV-versie)
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worden in de regio Gooi en Vechtstreek twee nieuwe gemeenten gevormd: ‘Naardermeer’ 

(eventueel Naarden-Bussum te noemen), bestaande uit Bussum, Naarden en Muiderberg en 

‘Vechtstad’ (eventueel  Hollandse Vecht te noemen), bestaande uit Weesp en de stad Muiden. 

Opdeling van de gemeente Muiden is relatief makkelijk te realiseren. De gemeente is 

financieel neutraal, heeft een vrij besteedbaar vermogen van € 2 miljoen en heeft geen 

schulden. De kernen Muiden en Muiderberg hebben nagenoeg evenveel inwoners, 

schoolgebouwen en sportvoorzieningen. Ook het grondgebied gaat vrijwel middendoor. Een 

in te stellen ‘poldercommissie’ kan aangeven of er na de herindeling nog bescheiden 

grenscorrecties gewenst en/of noodzakelijk zijn. Nu er stemmen opgaan voor de vorming van 

één grote Gooise gemeente (‘Gooistad’ of ‘Gooiland’) is het des te meer functioneel om nu al 

het ‘Gooidorpje’ Muiderberg aan Naarden-Bussum toe te voegen en het ‘Vechtstadje’ Muiden 

met Weesp te laten fuseren.  

 

Een amendement in de zin van de NV-versie heeft m.i. een groter draagvlak dan de andere 

twee opties. Bussum (tegen GV4 en GV3) en Naarden (tegen GV4) zullen geen bezwaar 

hebben tegen Muiderberg. Voor Weesp en (stad) Muiden is de NV-versie bij het niet 

doorgaan van de GV4 en de GV3-variant een goed alternatief. Immers, in een nieuwe 

Vechtgemeente zal de Bloemendalerpolder binnen één gemeente verder kunnen worden 

ontwikkeld zonder omstreden grenscorrectie. Ook kan de bouw op het KNSF-terrein (nu 

grondgebied Muiden) gemakkelijker bij de plannen worden betrokken. Weesp en stad Muiden 

hebben tezamen meer dan 21.000 inwoners. Dit aantal zal autonoom toenemen. Indien nodig 

kan na de herindeling worden onderzocht hoe de bestuurskracht en duurzaamheid verder 

kunnen verbeteren.  

 

In Muiden lijkt de politieke crisis bezworen met de vorming van een nieuw college van B&W 

(met twee externe wethouders) op basis van een unaniem aanvaard collegeprogramma. De 

KNSF-claim van € 376 miljoen tegen de gemeente Muiden is nog steeds in behandeling  bij 

het Gerechtshof in Amsterdam. Hangende de onzekerheid over de uitkomst kan geen enkele 

gemeente met de mogelijke financiële gevolgen worden opgezadeld. Het antwoord van 

minister Spies (BZK) d.d. 30 januari 2012 op Kamervragen geeft geen duidelijkheid over de 

vraag of een aanvullende uitkering ten laste van het Gemeentefonds voor deze kwestie tot de 

mogelijkheden behoort. Is dit niet het geval dan zal een andere oplossing nodig zijn alvorens 

een herindeling kan worden doorgevoerd.  

 

 

Harry Mock  

Muiderberg,  7 februari 2012  

                                                             
1 Zie ‘Naar een groter draagvlak’ op http://www.harrymock.nl/herindeling-gooi--en-vechtstreek.html 
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