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De	toekomst	van	Laren	
	
De	provincie	Noord-Holland	wil	 dat	er	na	2020	nog	maximaal	3	 gemeenten	 in	de	Gooi	en	
Vechtstreek	over	zijn.	Om	te	weten	hoe	inwoners	van	Laren	tegen	dit	plan	aankijken,	heeft	
het	college	van	B&W	aan	onderzoeksbureau	Tertium	gevraagd	onderzoek	te	doen	naar	de	
argumenten	van	voor-	en	tegenstanders	van	fusie	of	 intensieve	samenwerking	met	andere	
gemeenten	 in	 het	 Gooi.	 Dit	 is	 gebeurd	 door	 middel	 van	 een	 online	 vragenlijst	 (113	
respondenten	in	9	dagen)	en	twee	bijeenkomsten	op	het	BEL-kantoor	op	donderdag	18	mei	
met	een	afvaardiging	van	ondernemers,	maatschappelijk	middenveld	en	inwoners	uit	Laren.	
	
Deze	notitie	bevat	de	uitkomsten	van	deze	 scan.	Het	 laat	 zien	hoe	verschillende	 inwoners	
van	 Laren	 staan	 ten	 opzichte	 van	 de	 fusieplannen	 en	 welke	 onderwerpen	 zij	 daarbij	
belangrijk	vinden.	

1. Algemeen	beeld	
	
Op	basis	van	de	enquête	en	de	bijeenkomsten	kan	in	de	eerste	plaats	worden	geconcludeerd	
dat	 onder	 de	 gespreksdeelnemers	 en	 respondenten	 breed	 draagvlak	 bestaat	 voor	 de	
bestaande	 samenwerking	 binnen	 de	 BEL-combinatie.	 Vrijwel	 niemand	 pleit	 voor	 de	
terugkeer	naar	de	oude	situatie	van	volledige	ambtelijke	en	bestuurlijke	onafhankelijkheid	
van	de	gemeente	Laren.	Veel	inwoners	hebben	bovendien	de	indruk	dat	de	ambtelijke	fusie	
‘nu	net	lekker	begint	te	lopen’.	

De	 respondenten	 zijn	 daarentegen	 nog	 niet	 overtuigd	 van	 de	 provinciale	
fusieplannen.	Een	meerderheid	begrijpt	niet	waarom	de	provincie	heeft	gekozen	voor	een	
fusiemodel	 van	 maximaal	 drie	 gemeenten	 zonder	 restproblematiek.	 Veel	 respondenten	
zouden	 graag	 zien	 dat	 de	 provincie	 haar	 inwoners	 beter	 uitlegt	 wat	 de	 regionale	
problematiek	 precies	 inhoudt	 en	 waarom	 deze	 vorm	 van	 herindeling	 daarop	 het	 juiste	
antwoord	 is.	 Daarbij	 vragen	 ze	 ook	 om	meer	 duidelijkheid	 over	 de	 verwachte	 kosten	 en	
baten,	alsmede	de	verwachte	sociaal-maatschappelijke	impact	van	een	gemeentelijke	fusie.	
	

‘Ik	zou	graag	een	financiële	onderbouwing	willen	zien	voor	zo’n	groot	besluit.	En	een	overzicht	van	de	
ervaringen	die	de	provincie	heeft	met	eerdere	fusies.	Wat	levert	het	ons	concreet	op,	wat	kost	het	en	wie	moet	

dat	betalen?’	
	

‘Fusie	kent	misschien	financiële	voordelen,	maar	heeft	ook	maatschappelijke	nadelen	die	wij	niet	allemaal	
meteen	kunnen	overzien.	Ik	zou	willen	dat	daar	meer	nadruk	op	komt	te	liggen.’	

	
Het	 tijdspad	 naar	 het	 provinciale	 fusiebesluit	 in	 het	 najaar	 van	 2017	 wordt	 bovendien	
ervaren	 als	 ‘strategisch’	 en	 weinig	 democratisch.	 Veel	 inwoners	 vragen	 zich	 af	 of	 een	
definitief	 besluit	 niet	 beter	 kan	wachten	 tot	 na	 de	 gemeenteraadsverkiezingen	 van	 2018,	
zodat	kiezers	zich	over	de	plannen	kunnen	uitspreken.	

	
‘Het	is	vast	geen	toeval	dat	de	provincie	juist	nu	de	Arhi-procedure	voert.	Op	18	maart	zijn	de	
gemeenteraadsverkiezingen.	Het	lijkt	erop	dat	de	provincie	snel	een	besluit	wil	doordrukken.’	
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Ondanks	 hun	 bezwaren	 zien	 de	 meeste	 gespreksdeelnemers	 en	 respondenten	 ook	 de	
voordelen	 van	 ambtelijke	 samenwerking	 op	 gemeente-overstijgende	 dossiers.	 Daarnaast	
begrijpen	 ze	 dat	 de	 decentralisatie	 van	 overheidstaken	 van	 de	 afgelopen	 jaren	 vraagt	 om	
een	stevige	ambtelijke	organisatie	en	nieuwe	vormen	van	samenwerking.	
	

‘Om	overeind	te	blijven	staan,	is	er	een	steviger	model	nodig	dan	een	zelfstandig	Laren.’	
	

‘Het	is	heel	gezellig	en	fijn	om	een	kleine	gemeente	te	blijven,	maar	we	weten	dat	zoiets	niet	haalbaar	is.’	
	
	
Er	 lijkt	vooral	draagvlak	voor	versteviging	van	de	samenwerking	binnen	de	BEL-combinatie.	
Wat	 betreft	 uitbreiding	 noemen	 verschillende	 gespreksdeelnemers	 Huizen	 als	 mogelijke	
optie.	Mocht	de	samenwerking	met	Eemnes	door	de	provinciale	plannen	worden	verbroken,	
dan	vinden	veel	inwoners	dat	jammer.	Ontmanteling	van	de	BEL-combinatie	lijkt	ze	hoe	dan	
ook	een	verspilling	van	tijd	en	geld.		
	

‘Veel	modellen	die	nu	worden	voorgesteld,	sluiten	Eemnes	uit.	Dat	is	verlies	van	kapitaal.’		
	
	
Een	 bestuurlijke	 fusie	 van	 Laren	 met	 andere	 gemeenten	 (binnen	 of	 buiten	 de	 BEL-
combinatie)	 gaat	 veel	 inwoners	 op	 dit	 moment	 nog	 een	 stap	 te	 ver.	 Het	 belangrijkste	
zorgpunt	is	de	toenemende	afstand	tussen	inwoners	en	bestuur.	Men	vreest	een	verlies	van	
invloed	doordat	beslissingen	over	Laren	door	anderen	worden	genomen.	Bovendien	bestaat	
de	indruk	dat	centralisatie	een	negatief	effect	zal	hebben	op	de	gemeenschapszin.	
	

‘Kleine	gemeentes	hebben	het	grote	voordeel	dat	het	gemeentebestuur	weet	wat	onder	de	bevolking	leeft,	
maar	de	bevolking	weet	ook	wat	er	onder	het	bestuur	leeft.’	

	
	
Verschillende	 inwoners	 geven	aan	best	 open	 te	 staan	 voor	 andere	 vormen	 van	 intensieve	
samenwerking.	 Daarbij	 zouden	 veel	 bezwaren	 tegen	 bestuurlijke	 fusie	 kunnen	 worden	
weggenomen	 door	 te	 kiezen	 voor	 een	 model	 waarin	 inwoners	 op	 kernniveau	 invloed	
houden.	Hierbij	zou	onderscheid	moeten	worden	gemaakt	tussen	enerzijds	de	onderwerpen	
die	 beter	 ‘gemeente-overstijgend’	moeten	worden	 aangepakt,	 en	 anderzijds	 besluiten	 die	
belangrijk	zijn	voor	behoud	van	de	lokale	gemeenschapszin	en	die	daarom	op	lokaal	niveau	
genomen	dienen	te	worden.	

Meerdere	deelnemers	en	respondenten	menen	dat	dit	kernenbeleid	eerst	concreet	
uitgewerkt	moet	zijn	voordat	zij	een	volgende	stap	kunnen	steunen.	Hierbij	moet	duidelijk	
worden	welke	beslissingen	lokaal	blijven	worden	genomen	en	welke	niet.	
	

‘Ik	heb	niet	om	een	bestuurlijke	fusie	gevraagd,	maar	ik	ben	er	niet	per	definitie	tegen.	Ik	begrijp	dat	er	zaken	
zijn	die	de	gemeente	Laren	niet	zelfstandig	kan,	en	die	op	een	hoger	niveau	besloten	moeten	worden.	Maar	als	

het	leidt	tot	een	fusie	van	leefgemeenschappen,	dan	gaat	me	dat	te	ver.	Ik	kan	me	voorstellen	dat	er	een	
kernenfonds	komt,	een	lokale	bron	van	inkomsten,	die	lokaal	kan	worden	gebruikt	ter	versterking	van	de	lokale	

gemeenschap	en	waarover	lokaal	democratisch	kan	worden	besloten.’	
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2. Nadere	toelichting	op	standpunten	
	
In	dit	deel	worden	de	verschillende	argumenten	en	standpunten	van	de	gespreksdeelnemers	
en	respondenten	puntsgewijs	toegelicht.	

3.1	Tegen	bestuurlijke	fusie	
	
Inwoners	 die	 willen	 dat	 Laren	 ook	 binnen	 de	 BEL-combinatie	 bestuurlijk	 zelfstandig	 blijft,	
benadrukken	 vooral	 de	 voordelen	 van	 ‘korte	 lijnen’	 tussen	 inwoners,	 ambtenaren	 en	 het	
bestuur.	 In	 combinatie	 met	 de	 kleinschaligheid	 zorgt	 dit	 volgens	 hen	 voor	 ‘meer	
betrokkenheid	van	inwoners’	bij	hun	gemeente.	Bij	een	grootschalige	bestuurlijke	fusie	zou	
‘de	 menselijke	 maat’	 in	 het	 gedrang	 komen	 en	 de	 interesse	 voor	 de	 gemeentepolitiek	
afnemen.	
	

‘Laren	heeft	veel	voorzieningen	ondanks	dat	het	een	kleine	gemeente	is.	Mensen	staan	dicht	
bij	elkaar	en	zijn	ook	behulpzaam.	Dat	is	vooral	kenmerkend	voor	kleine	gemeenschappen.’	

	
‘Betrokkenheid	van	bewoners	daalt	bij	een	grote	gemeente.	Voorbeeld:	de	snelle	

realisatie	van	het	Berg	Monument.	Dat	kan	alleen	als	de	lijnen	kort	zijn	en	het	dorp	zelf	over	
het	bestemmingsplan	en	de	financiën	gaat.’	

	
‘Als	Laren	zelfstandig	blijft,	houden	we	een	slagvaardige	gemeente	die	uitstekend	de	

behoeften	van	de	inwoners	kan	aanvoelen.	Als	de	gemeente	Laren	meer	personeel	moet	
aannemen	om	de	meerdere	taken	die	ze	tegenwoordig	moet	uitvoeren,	kunnen	we	die	

makkelijk	betalen	door	meer	belasting	te	betalen.’	
	
	
Tegenstanders	van	een	bestuurlijke	 fusie	zijn	niet	overtuigd	van	de	noodzaak	daarvan.	 	Zij	
missen	een	heldere	feitelijke	onderbouwing	van	de	provincie	en	hebben	veel	vragen	over	de	
verschillende	 opties.	 Een	 belangrijk	 punt	 voor	 hen	 is	 de	 vraag	 hoe	 het	 wijken-	 en	
kernenbeleid	 na	 een	mogelijke	 fusie	 eruitziet:	 over	welke	 onderwerpen	 kunnen	 inwoners	
van	Laren	na	een	fusie	nog	zelfstandig	beslissen?	

	
‘De	maatschappij	wordt	steeds	individualistischer.	Ik	geloof	in	verbinding	van	mensen	

door	bijvoorbeeld	op	sportclubs	of	door	je	hobby	gelijkgestemden	te	vinden.	Maar	ook	de	
gemeente	waarin	je	woont	speelt	hier	een	belangrijke	rol.	Hoe	groter	de	gemeente,	hoe	

onpersoonlijker	en	hoe	minder	betrokkenheid	en	minder	betrokkenheid	en	minder	
zichtbaarheid	van	individuele	acties.’		

	
‘Wat	gebeurt	er	nu	echt	na	een	fusie?	Wat	zijn	de	ervaringen	met	eerdere	fusies?	Wat	zijn	reële	verwachtingen	

voor	dorpskernen:	welke	bevoegdheden	en	financiële	middelen	houden	ze	over?’		
	

‘Bij	welke	fusie	modellen	krijgen	we	maximale	synergie	(minder	kosten)	en	lopen	onze	huidige	
waarden	minimaal	gevaar?’		
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3.2	Voor	een	bestuurlijke	fusie	
	
Aan	de	andere	kant	staan	de	inwoners	van	Laren	die	aangeven	‘geen	goede	argumenten’	te	
kennen	 waarom	 de	 gemeente	 zelfstandig	 moeten	 blijven.	 Zij	 vinden	 schaalvergroting	
noodzakelijk	 en	 geven	 aan	 dat	 Laren	 nu	 al	 niet	 in	 staat	 is	 de	 nieuwe	 gemeentelijke	
verantwoordelijkheden	te	dragen.	
	

‘Ik	kan	geen	argument	vinden	dat	voor	zelfstandigheid	pleit.’		
	

‘Het	is	een	utopie	dat	zo’n	klein	dorp	stand	kan	houden.	Een	fusie	is	prima,	en	dat	kan	ook	met	
behoud	van	culturele	identiteit	van	het	dorp.’	

	
‘Laren	kan	niet	zelfstandig	blijven.	Dit	is	de	droom	van	de	lokale	partij.’	

	
‘We	moeten	misschien	zelfs	fuseren	met	Blaricum	en	Eemnes,	zodat	er	een	krachtiger	bestuur	

komt.’		
	

‘De	kwaliteit	van	het	ambtelijk	apparaat	laat	zeer	te	wensen	over.	Er	worden	echt	serieuze	
fouten	gemaakt.	Daarnaast	leeft	Laren	niet	op	een	eiland.	Er	zijn	gemeenschappelijke	belangen	

rondom	infrastructuur,	huisvesting,	en	werkgelegenheid	die	beter	geadresseerd	kunnen	worden	in	een	
groter	verband.’		

	
‘De	nadelen	van	een	bestuurlijke	zelfstandigheid	zijn	evident.	Dat	heeft	niet	alleen	te	maken	

met	nieuwe	wegen	maar	ook	technologische	vraagstukken,	mogelijkheden,	en	investeringen	die	op	ons	
afkomen,	zoals	de	energietransitie,	deskundigheid	en	ondersteuning	van	het	ambtelijk	apparaat	en	

innovaties	op	IT-gebied.	Dat	kun	je	niet	volhouden.’	
	
	
Gevraagd	 naar	 de	 belangrijkste	 mogelijke	 voordelen	 van	 een	 fusie	 antwoorden	
respondenten	 dat	 een	 fusiegemeente	 een	 grotere	 ambtelijke	 organisatie	 kent	 met	 meer	
expertise	 en	 grotere	 bestuurskracht.	 Daarnaast	 zien	 zij	 kansen	 voor	 verbetering	 van	
infrastructuur	en	natuurbehoud,	door	het	vergroten	van	de	lobbykracht	in	de	regio.	

	
‘Gezamenlijke	inkoop,	minder	burgemeesters	en	wethouders,	en	meer	slagkracht	richting	de	

provincie	en	Amsterdam.’	
	

‘Ja	die	zijn	er.	Die	zijn	ook	uitdrukkelijk	genoemd	in	het	advies	dat	Deloitte	aan	de	provincie	
heeft	uitgebracht.	Twee	voordelen	springen	in	het	oog:	Laren	gaat	niet	ten	onder	aan	de	

veranderde	maatschappelijke	opgave	die	het	Rijk	aan	de	gemeente	oplegt	door	meer	
bevoegdheden	te	decentraliseren.	De	BEL-constructie	was	een	leuk	overgangsvehikel,	maar	

niet	meer	dan	dat.	Versterking	van	regionale	bestuurskracht	is	hoog-	en	broodnodig.’	
	

‘Meer	professionalisme	en	een	hoger	kennisniveau	in	het	bestuur.’	
	

‘Beter	bestuur	en	betere	raadsleden.	Beleidstukken	die	beter	zijn	afgestemd	op	de	
diverse	wijken.	Laren	hoeft	geen	landelijke	problemen	meer	op	te	lossen	als	sociale	

woningbouw	en	huizen	voor	statushouders.	Dat	kan	allemaal	in	een	grotere	gemeente	onder	
gebracht	worden	op	betere	plekken	en	Laren	kan	dan	de	wijk	Laren	blijven.’	
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3.3	Uitbreiding	samenwerking	BEL-combinatie	
	
Mocht	verdere	bestuurlijke	eenwording	noodzakelijk	blijken,	dan	denken	veel	respondenten	
dat	eerst	moet	worden	gekeken	naar	mogelijkheden	om	de	BEL-combinatie	te	versterken	of	
uit	 te	breiden.	Huizen	wordt	het	 vaakst	 genoemd	als	mogelijke	gemeente	die	 zou	kunnen	
aansluiten	bij	de	BEL-combinatie.	

	
‘Een	groter	verband	zoals	de	BEL	combinatie	heeft	wel	de	voorkeur.	Als	bestuurlijke	
samenwerking	op	de	juiste	manier	en	met	de	juiste	kwaliteit	vorm	krijgt,	zie	ik	geen	

problemen.’	
	

‘Als	fusie	onafwendbaar	is,	dan	een	fusie	met	Blaricum	en	Huizen.	Geen	fusie	met	Hilversum.’	
	

‘Blaricum,	Eemnes	en	Laren	samen,	er	is	al	veel	geld	en	moeite	gespendeerd,	gooi	dit	niet	weg’.	
	

	

3.4	Waar	Laren	zich	hard	voor	moet	maken	
	
Gevraagd	naar	de	onderwerpen	waar	het	gemeentebestuur	zich	voor	moet	inzetten	in	elke	
nieuwe	samenwerking,	noemen	inwoners	van	Laren	het	‘dorpse	karakter’	van	hun	gemeente	
met	 ‘gemoedelijke	 sfeer’	 en	 een	 ‘hoog,	 stedelijk	 voorzieningenniveau’	 in	 een	 groene	
omgeving.	Daarnaast	 noemen	gespreksdeelnemers	 en	 respondenten	het	 verenigingsleven,	
Brinkhuis	en	Singer.	Zij	willen	duidelijkheid	over	de	vraag	of	er	voldoende	geld	beschikbaar	
blijft	om	het	hoge	voorzieningenniveau	in	Laren	te	kunnen	blijven	financieren.	
	

‘Het	Brinkhuis,	het	vele	groen,	de	Brink,	de	landbouwgrondjes,	de	Engen,	de	villa’s,	de	winkels,	
de	horeca,	het	chique	dorpse	karakter,	de	levendigheid,	de	poffertjeskraam.’	

	
‘De	kleinschaligheid,	mooie	evenementen	en	activiteiten,	plek	voor	kunst	en	cultuur,	plek	voor	
horeca	en	uitgaan,	veel	mogelijkheden	voor	sport	en	ontspanning.	En	bovenal:	mooi!	Groen	en	

bebouwing	zijn	in	balans.’	
	

‘De	landelijke	gemoedelijke	sfeer,	met	zijn	typische	Larense	kroegen	en	ontspannen	levensstijl	
van	de	meeste	bewoners.	Tegelijkertijd	valt	er	genoeg	te	shoppen	in	bijna	alle	soorten	winkels	

die	je	ook	in	grote	steden	aantreft.’	
	

	
Een	 enkele	 respondent	 vindt	 dit	 onzinnig,	 omdat	 het	 suggereert	 dat	 al	 dat	moois	 bij	 een	
fusie	verloren	zal	gaan.		
	

‘Weer	zo’n	onzinnige	vraag:	ik	denk	dar	er	geen	enkele	inwoner	van	Laren	negatief	is	over	dit	
mooiste	dorp	van	Nederland.	Het	is	ook	een	suggestieve	vraag:	ben	je	bang	dat	al	het	moois	
verloren	zal	gaan	bij	een	fusie?	Nee	dus,	we	zijn	er	zelf	bij,	wij	kunnen	nu	zelf	bepalen	hoe	we	

de	vraag	van	de	Provincie	Noord-Holland	gaan	invullen	We	staan	zelf	aan	het	roer,	we	
bepalen	zelf	de	koers	en	we	moeten	vooral	durven	dat	te	doen.’	
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Volgens	 sommigen	 kunnen	 belangrijke	 bezwaren	 tegen	 bestuurlijke	 fusie	 worden	
weggenomen	door	te	zorgen	dat	de	lokale	gemeenschapszin	bij	een	bestuurlijke	fusie	wordt	
beschermd.	 Dit	 vraagt	 volgens	 hen	 om	 een	 beter	 uitgewerkt	 kernenbeleid	 met	
democratische	 waarborgen.	 Daarin	 zouden	 belangrijke	 beslissingen	 op	 gemeente-
overstijgende	 onderwerpen	 genomen	 kunnen	 worden	 op	 een	 ander	 niveau,	 maar	 blijven	
beslissingen	die	belangrijk	zijn	voor	behoud	van	de	gemeenschapszin	lokaal	genomen.		

	
‘Veel	inwoners	vinden	dat	Laren	als	leefgemeenschap	zelfstandig	moet	kunnen	functioneren,	ook	als	er	op	

bestuurlijk	vlak	een	grotere	entiteit	nodig	is.	Als	dat	laatste	het	geval	is,	dient	duidelijk	te	worden	waar	dan	de	
voordelen	van	schaalgrootte	liggen	en	hoe	die	schaalvoordelen	de	inwoners	van	Laren	ten	goede	zullen	komen.	

De	voordelen	zullen	meetbaar	en	substantieel	moeten	zijn	en	als	dat	zo	is	heb	ik	geen	bezwaar	tegen	een	
grotere	bestuurlijke	entiteit.’	

	

3. Vragen		
	
Verschillende	respondenten	en	gespreksdeelnemers	hebben	aangegeven	concrete	vragen	te	
hebben	 voor	 het	 gemeente-	 en	 provinciebestuur.	 De	 vragenlijst	 laat	 goed	 zien	 aan	welke	
informatie	nog	behoefte	bestaat.	
	

- Wat	is	de	achterliggende	reden	voor	de	fusies	in	het	Gooi?	Is	er	niet	een	andere	
manier	om	de	bestuurskracht	in	de	regio	te	versterken?	

- Wat	zijn	de	ervaringen	bij	andere	bestuurlijke	herindelingen	in	de	provincie?	
- Kan	het	besluit	worden	uitgesteld	tot	na	de	gemeenteraadsverkiezingen?	
- Wie	betaalt	de	kosten	van	de	fusie?	En	voor	wie	zijn	de	baten?	
- Hoeveel	macht	houden	de	afzonderlijke	kernen?	Bestaat	daarvoor	beleid?	
- Hoe	gaat	de	provincie	om	met	de	bestaande	provinciegrens	bij	een	mogelijke	nieuwe	

BEL-fusiegemeente?	
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Verantwoording		
	
De	online	enquête	is	op	9	mei	2017	online	gezet.	In	9	dagen	tijd	hebben	113	mensen	deze	
ingevuld.	 De	 vragen	 waren	 open.	 Daarnaast	 vonden	 op	 18	 mei	 2017	 twee	
consultatiebijeenkomsten	 plaats:	 de	 eerste	met	 ondernemers	 en	 vertegenwoordigers	 van	
het	maatschappelijk	middenveld,	de	tweede	met	inwoners	van	Laren.	
	
De	gegevens	zijn	geanalyseerd.	In	deze	notitie	treft	u	een	samenvatting	aan,	met	daarbij	een	
aantal	 markante	 of	 illustratieve	 quotes	 van	 de	 respondenten	 en	 de	 deelnemers	 van	 de	
bijeenkomsten.	Op	basis	van	de	enquête	en	de	bijeenkomsten	is	er	goed	inzicht	gekregen	in	
de	verschillende	opinies	die	onder	de	Larense	bevolking	leven.	Op	basis	van	deze	gegevens	
kunnen	geen	uitspraken	gedaan	worden	over	de	exacte	(kwantitatieve)	verdeling	van	deze	
opvattingen.	
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Tertium	is	een	bureau	voor	onderzoek	en	strategie	dat	de	samenleving	betrekt	bij	complexe	
thema’s.	Wij	specialiseren	ons	in	participatie	op	verschillende	terreinen,	zoals	(lokaal)	beleid,	
energie,	wetenschap	en	ruimtelijke	ordening.	
	
	


