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Geachte leden
Op 9 juli 2020 informeerden wij u over ons ‘Wijzigingsbesluit
verrekening tussen Gooise Meren en Weesp als gevolg van de
grenscorrectie Bloemendalerpolder’ (kenmerk: 837688/1449796). Na
ons besluit hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid
tot een nieuw wijzigingsbesluit. Met deze brief informeren wij u
hierover.

Naast de herindeling tot samenvoeging van de gemeenten Bussum,
Muiden en Naarden tot de gemeente Gooise Meren op 1 januari 2016
vond tevens een wijziging plaats van de grens met de gemeente Weesp.
Vervolgens kwamen de gemeenten Gooise Meren en Weesp onderling
niet tot overeenstemming over de verrekening van door de gemeente
Gooise Meren gemaakte kosten voor de planontwikkeling in de
Bloemendalerpolder.
Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren heeft
ons toen in het kader van artikel 50 van de Wet algemene regels
herindelingen gevraagd om een besluit te nemen over de verrekening.
Dat besluit namen wij op 3 juli 201 8. Het besluit houdt in dat de
gemeente Weesp de kosten van de gemeente Gooise Meren verrekent.
Het gaat dan om de kosten die aantoonbaar zijn toe te rekenen aan de
planvorming voor de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder en over
de kosten waarover over de verrekening geen contractuele afspraken
tussen deze gemeenten zijn gemaakt.
De gemeente Gooise Meren tekende bezwaar aan aangezien slechts de
externe plankosten zouden worden verrekend. Een bezwaarprocedure
volgde. Na de hoorzitting heeft de gemeente Gooise Meren een
assurance-rapport van een accountant overlegd. Het rapport geeft
inzicht in de intern gemaakte plankosten voor de planvorming van de
ontwikkeling van de Bloemendalerpolder.
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Op grond van de hoorzitting en het rapport stelden wij op 7 juli 2020
een wijzigingsbesluit voor de verrekening vast. Dat besluit gaf de
gemeente Weesp aanleiding om bezwaar aan te tekenen over het feit
dat ook interne plankosten zouden moeten worden verrekend en de
hoogte daarvan. Daarnaast trok de gemeente Gooise Meren haar eerder
gemaakte bezwaar niet in.
Aangezien er nu twee bezwaren lagen, zijn wij zowel bestuurlijk als
ambtelijk met de gemeenten in gesprek gegaan. Wij zijn verheugd dat
beide colleges overeenstemming hebben bereikt over de verrekening.
Om de gemeente Weesp een grondslag te bieden voor de uitvoering van
de verrekening hebben wij besloten het wijzigingsbesluit van 7 juli
2020 in te trekken en een nieuw wijzigingsbesluit vast te stellen. Dit
nieuwe besluit treft u bijgaand aan.
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