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Namens de colleges van burgemeester en wethouders van Laren en Blaricum vraag ik uw 
aandacht voor het volgende. 

Zoals u bekend (zie uw brief van 4 juni 2018 aan Provincie Noord-Holland en de brief van GS 
NH aan de gemeente Laren van 6 juni 2018) naar aanleiding van uw gesprek met GS van Noord 
Holland gehouden op 22 mei 2018, loopt er een Arhi procedure tot onder meer samenvoeging 
van de gemeente Huizen, Blaricum en Laren. 

De argumentatie voor die samenvoeging bestaat naar het oordeel van GS NH uit drie, inmiddels 
achterhaalde, onderzoeken. De daarin genoemde argumenten zijn door de beide gemeenten 
uitvoerig en onderbouwd bestreden. De Arhi procedure die een normale looptijd heeft van 
ongeveer drie maanden om een herindelingsontwerp to presenteren, wordt nu door GS NH 
opgerekt tot ruim anderhalf jaar waarbij er tot nu toe nog steeds geen zicht is op wanneer het 
herindelingsontwerp is opgesteld. In de afgelopen jaren zijn door de gemeenten Blaricum en 
Laren maatregelen genomen om de BEL samenwerking to verdiepen en onze gezamenlijke 
organisatie de BEL Combinatie verder versterkt. Ook is er in de regio Gooi en Vechtstreek een 
aantal besluiten genomen ter versterking van de regionale slagkracht op de regionale 
samenwerkingsagenda. 

Alle drie de gemeenten zien die samenvoeging niet zitten om hen moverende redenen. Bij de 
gemeenteraden van Blaricum en Laren gaat dat verder. De gemeenteraden hebben in de 
raadsvergaderingen van Blaricum d.d. 25 september 2018 en Laren d.d. 26 September 2018, een 
motie vreemd aan de orde aangenomen waarin zij de colleges van B&W verzoeken om bij U 
erop aan to dringen en formeel to verzoeken de provinciegrens to wijzigen, zodat de gemeenten 
Blaricum en Laren deel gaan uitmaken van de provincie Utrecht. 

De provinciegrenzen zijn geen natuurlijke grenzen. De grens tussen de provincies Utrecht en 
Noord-Holland is ooit in een ver verleden gelegd tussen Eemnes enerzijds en Laren en Blaricum 
anderzijds. De bewoners van de BEL-gemeenten zijn door verschillende verbanden aan elkaar 
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Tien jaar geleden hebben de besturen van de BEL-gemeenten besloten om een dest~ ijds,unieke 
samenwerking aan to gaan. Zij hebben de krachten gebundeld door hun ambtelijke organisaties 
samen to voegen. Die samenwerking bestaat al 10 jaar en is voor veel gemeenten een voarbeeld 
geweest. De BEL-gemeenten willen hun organisatie, de BEL Combinatie, nog verder versterken 
om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners to waarborgen. Door het ingenomen 
standpunt van GS NH dreigt de provinciegrens nu een belemmering to worden voor de verdere 
bestuurlijke en ambtelijke samenwerking van de BEL-gemeenten. 

Overwegingen van de raden om to komen tot het verzoek voor de wijziging van de 
provinciegrens, zodat de gemeenten Blaricum en Laren deel uit gaan maken van de provincie 
Utrecht zijn: 

1. dat de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren meer dan tien jaar geleden de 
afzonderlijke ambtelijke organisaties hebben samengevoegd tot een geintegreerd 
gemeenschappelijke organisatie: de BEL-combinatie; 

2. dat deze organisatie bij een eventuele herindeling met de gemeente Huizen en zonder 
Eemnes zal worden ontbonden; 

3. dat dit reeds nu nadelige gevolgen heeft voor de door de drie gemeenten in gang gezette 
versterking van de organisatie; 

4. dat de provincie Noord-Holland voornemens is Huizen, Blaricum en Laren samen to 
voegen tot een nieuwe gemeente en Eemnes daarvan geen deel zal uitmaken; 

5. dat de drie samen to voegen gemeenten alle drie hebben aangegeven tegen dit 
provinciale herindelingsplanto zijn en hiertegen in verzet zijn gekomen; 

6. dat het voornemen van de provincie Noord-Holland slechts berust op de 
veronderstelling dat hierdoor het bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek zal worden 
versterkt, maar niet om reden van onvoldoende bestuurskracht van de drie gemeenten, 
noch hun financiele positie, noch op een onvoldoende dienstverlening. 

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan de raden van Blaricum, Eemnes, Laren en 
Huizen en aan GS NH en GS Utrecht. 

Vanzelfsprekend zijn de colleges van burgemeester en wethouders van Blaricum en Laren graag 
bereid een en ander mondeling toe to lichten. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Blaricum 
namens deze, 

mw. A.M. Kennis 
wethouder 

Burgemeester en wethouders van Laren 
namens deze, 

mw. drs. R. Kruisinga 
burgemeester 
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