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Inspraak met betrekking tot gemeentefusie 
 
 
Geachte mevrouw de Voorzitter, Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

Zoals bekend is de gemeenteraad van Muiden voorstander van de GV4 optie.  Al het andere is 

“bestuurlijke nonsens” hoort men van ingewijden. Maar in de politiek worden beslissingen 

doorgaans niet  op basis van ratio genomen, maar op grond van gevoelens en opportunisme.  

 

Zo is Bussum, de grootste gemeente van de fusiekandidaten, tegen de GV4 omdat zij niet met 

Weesp willen samen gaan. In Bussum vindt een uitgebreide volksraadpleging plaats.  

De kans dat Bussum bij de afwijzing van de GV4-optie blijft is vrij groot, en gezien de grootte van 

Bussum zal dat waarschijnlijk voor de Minister en Tweede Kamer zwaar wegen.  

Bussum heeft 44 % van de inwoners van de eventueel toekomstige GV4 fusiegemeente.  

En je hoeft geen psychologie gestudeerd te hebben om te weten dat in het geval van de GV4 

bijna de helft van de toekomstige gemeenteraad er op uit zal zijn het feestje van Muiden en 

Weesp te bederven.  

 

Dan wordt het dus GV3, een optie die ongewenst is voor Muiden, temeer omdat onderdeel 

daarvan is dat Muiden de Bloemendaler polder aan Weesp moet afstaan. 

 

Ik vind het ongewenst dat de wat vroeger als 'integrale gebiedsontwikkeling KNSF-

terrein/Bloemendalerpolder' aangeduid werd dan over twee gemeenten verspreid wordt.  

 

Bij het afwijzen van de GV4 ben ik dus voor het samengaan van Weesp en Muiden.  

Dan is ook de suggestie van de heer Mock, de NV-variant, wellicht de moeite waard om te 

overwegen, en het resultaat van die overwegingen aan de Minister en Tweede Kamer kenbaar te 

maken. In feite is dit een variant op de GV3-optie, waarbij niet alleen de Bloemerdalerpolder aan 

Weesp toekomt, maar de gehele stad Muiden, inclusief KNSF-terrein, maar exclusief Muiderberg.  

De nieuw te vormen gemeente wordt voorlopig aangeduid als Vechtstad, naast de gemeente 

Naardermeer, die bestaat uit Bussum, Naarden en Muiderberg. Een mogelijk nadeel is het 

geringe gewicht dat de stad Muiden dan in de schaal legt in de nieuwe gemeente. 

 

Samenvattend: ik ben voorstander van de GV4. Maar hoe dan ook behoren Weesp en Muiden te 

fuseren. 

  

Jan Bovenlander 


