Herindelingsprocedure Vecht- en Plassengebied
Per 1 januari 2011 zijn de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen
samengevoegd tot de nieuwe gemeente Stichtse Vecht en zijn de gemeenten
Abcoude en De Ronde Venen samengevoegd tot de nieuwe gemeente De Ronde
Venen. Dat is de oplossing die staatssecretaris Bijleveld ( BZK) voorstelde aan
de Tweede Kamer. Doel van deze twee herindelingsvoorstellen is de
bestuurskracht van Abcoude, Loenen en Breukelen te versterken.
Samenvoeging
Samenvoeging van de gemeenten Abcoude en De Ronde Venen en
samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen is de beste
oplossing voor de versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en
Plassengebied. Gelet op het gewijzigde draagvlak bij de gemeenten is het
voorstel van de staatssecretaris een goed alternatief voor het eerdere voorstel
van samenvoeging van Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen en Loenen tot de
nieuwe gemeente Vecht en Venen zoals verwoord in het herindelingsadvies van
de provincie Utrecht.
Hoorzitting
De Tweede Kamer heeft op 20 maart 2009 een werkbezoek gebracht aan het
gebied en een hoorzitting georganiseerd. Vervolgens heeft de Tweede Kamer
tijdens de plenaire behandeling op 14 mei 2009 het wetsvoorstel aangehouden.
De Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties verzocht een nader onderzoek te doen naar varianten ter
versterking van de bestuurskracht in het gebied die op meer draagvlak kunnen
rekenen dan het voorstel voor de vorming van de gemeente Vecht en Venen
(Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen). Daarbij heeft de Tweede
Kamer aangegeven dat ook de gemeente Maarssen moet worden betrokken in
het variantenonderzoek. De staatssecretaris heeft het onderzoek uitgevoerd in
nauw overleg met de vijf gemeenten en de provincie Utrecht. Gezamenlijk zijn
mogelijke alternatieve varianten geïnventariseerd en onderzocht.
Twee gemeentelijke herindelingen
In november 2009 heeft de staatssecretaris het voorstel gedaan om te komen tot
twee gemeentelijke herindelingen: samenvoeging van de gemeenten Abcoude en
De Ronde Venen en samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Loenen en
Maarssen. Dit voorstel heeft zij voor een zienwijze voorgelegd aan gedeputeerde
staten van Utrecht. GS van Utrecht hebben instemmend gereageerd op het
voorstel. De staatssecretaris heeft vervolgens een gewijzigd wetsvoorstel aan de
Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft op 20 april 2010 ingestemd
met het wetsvoorstel, de Eerste Kamer heeft op 5 juli het wetsvoorstel zonder
stemming aangenomen. De herindelingen zijn ingegaan per 1 januari 2011.

