
Gewest Gooiland 17.0004512 

 

Uit de archieven: 

 

Uit diverse bronnen en het archief van het gewest zelf zijn documenten aangetroffen die een 

bijzondere kijk geven op de aanloop naar de regionale samenwerking in Gooi en Vechtstreek:  

 

(bron: dhr. M.W.Jolles) over de rol van de Vrienden van het Gooi 

 

De geschiedenis van de Vereniging Vrienden van het Gooi begint eigenlijk al voor de oorlog van 1914, 

Toen er overleg was tussen de CdK. NH, de bgm. van Bussum en de voorzitter van de jonge vereniging 

tot behoud van Natuurmonumenten met het doel enkele boscomplexen in het noordelijke deel van 

het gewest veilig te stellen. Het kwam echter tot niets. 

 

De draad werd weer opgenomen door bgm. H. de Bordes van Bussum die in 1922 overleg begon om 

tegendruk te geven tegen de lukrake bouwplannen van de Gooise gemeenten. 

 

Ook dit overleg had een lange incubatietijd nodig om gestalte te krijgen. In 1932 was het zover: De 

stichting Goois Natuurreservaat (GNR) werd opgericht, die veel grond kocht van de vereniging van 

Erfgooiers Stad en Lande. Een flink deel van het Gooi werd gered maar er moest meer grond 

verkregen worden. Uit die behoefte komt de ‘Vereniging van Vrienden van het Gooireservaat’ 
voort. 

 

Deze vereniging zou steun geven zowel propagandistisch als financieel om meer terrein aan het 

reservaat toe te voegen. Tussen de Stichting (bestuurlijk bestaande uit gemeenten, provincie en 

Amsterdam) de Vereniging (vrijwilligers) heeft het vroeger nooit erg willen boteren. De doelstelling van 

de Vereniging werd verbreed tot het gehele Gooi in 1959.           

       

Vereniging Vrienden van het Gooi werd in 1935 opgericht en organiseerde in 1959 het 

Gooicongres dat mede de aanzet gaf tot de oprichting van het gewest Gooiland     

 

Het eerste Gooicongres 

Mr. J.P. van Erk was van 1958 tot 1968 voorzitter van de Vrienden. Het was een man die geen nee tot 

antwoord nam, zelfs niet van een Minister President; hij kreeg zijn zin als hij iets in het belang van het 

Gooi vond. Terstond pakte hij een suggestie van L.T. Lieve gemeentesecretaris van Blaricum en 

overgenomen door mr. F. Le Coultre die Lieve als secretaris van de Vereniging is opgevolgd om de 

Gooise problematiek in brede kring aan de orde te stellen in een te houden Gooicongres, dat in 

november 1959 in Gooiland in Hilversum werd gehouden. 

 

Het werd een groot succes. Een keur van sprekers hield inleidingen en de conclusies waren duidelijk: 

Het Gooiprobleem moest aangepakt worden op rijksniveau, er moest een uitwijkmogelijkheid in 

Zuidelijk Flevoland worden gecreëerd en een overkoepelend orgaan met verstrekkende 

bevoegdheid was noodzakelijk. Dat werd het gewest, maar dat is bepaald niet in één nacht tot stand 

gekomen. De gooise gemeenten moesten over de streep getrokken worden, wat dan weer verklaart 

waarom er in wezen weinig van het gewest terecht is gekomen. Zij zijn jaloerse bewakers van al hun 

bevoegdheden en –heidjes. Toch hebben de huizen in de Flevopolders wat lucht gegeven aan het 

Gooi en het gewest is er zeker niet helemaal voor niets. (…) 
 

 

 

 

 



 

Bespreking op 24 oktober 1966 in de avond op het Ministerie van Volkshuisvesting en 

Ruimtelijke Ordening 

 

Drs. P.C.W.M. Bogaers Minister VRO 

Drs. Th. J. Westerhout Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken 

 

Provincie NH  

Mr. F.J. Kranenburg  CdK 

Dhr J. de Jong Csn lid GS 

ir. W.L.J.L. Merkx ,, 

Mr. J. Roelse  ,, 

Mr. F.C. Vorstman ,, 

Mr. C.W. van Dokkum   Griffier 

Dr. Ir. R. van Waal  Directeur Provinaal Planologische dienst 

 

Voor de Gooigemeenten: 

 

Blaricum: 

Mr. M. Tydeman bgm 

Bussum: 

A. Admiraal  bgm 

Mr. J. Boor   weth. 

Hilversum: 

J.J.G. Boot  bgm 

Dr. J.P. Freeman  weth.     

Huizen: 

Mr. P. van Driel  bgm 

Dhr. A. Raspe  weth. 

Laren  

Dhr. N. van der Ven bgm 

Naarden: 

Dhr. N.J.C. Cramer bgm 

Drs. J. Modderaar weth. 

 

Dhr. A.L. Wilkeshuis  Dep. Binnenlandse Zaken 

 

Dep. VHV en RO 

Mr. F.J. Beunke 

Ir. C. de cler 

Ir. F. Ottevangers 

Mr. J. Vink 

Ir. M. von Bartheld 

Mej. Drs. C. Hofman 

 

Opening:  

Bogaers: de in de tweede nota ruimtelijke ordening noodzakelijk geachte samenwerking tussen 

verschillende bestuurslagen wordt hier geconcretiseerd. 

Aan de hand van een grafiek laat de minister de nijpende situatie in het Gooi zie wat betreft de 

woningbouw. Het Gooi blijft sterk achter bij het landelijk gemiddelde. 

De oplossing kan alleen worden gevonden door een plan van allure. Streekplan geeft de mogelijkheid 

op de Huizer Meent.  



 

“Hoe kan een oplossing van allure gevonden worden, die snel tot realiteit kan worden gebracht en 
aangepast is aan de nood van het ogenblik en aan de nood van de toekomst. Deze oplossing dient tevens 

in te houden dat zij kan worden gezien als een Gooise zaak, ontstaan door gezamenlijk initiatief.  

 

- De nieuwe te bouwen stad op de Huizer Meent zal 9-12000 woningen (2000 tot 2200 woningen 

te bouwen per jaar) kunnen omvatten. Deze taak zal niet door één enkele Gooigemeente goed 

volbracht kunnen worden. Een eventuele taak voor de toekomst (Overgooi) zal van nog veel 

groter omvang zijn 

- Een gezamenlijke aanpak is een noodzakelijk voorwaarde om rust te brengen onder de Gooise 

bevolking. Op die manier kan de bevolking ervaren dat het een zaal is van het gehele Gooi om 

op de Huizermeent de ernstige woningnood zo snel mogelijk tot oplossing te brengen, waardoor 

de aandrang om nog meer natuurgebieden op te offeren zal verminderen 

- Door een gezamenlijke aanpak kan de bevolking mentaal voorbereid worden en het idee krijgen 

dat de Huizermeent het toekomstige woongebied van het Gooi is, zoals in een verdere toekomst 

Overgooi deze functie zal vervullen. De nieuwe stad moet de bevolking trekken; … we mogen op 
dit punt geen risico lopen dat niet midden in de roos wordt geschoten …. Dit heeft consequenties 
voor de manier waarop het bebouwingsplan tot stand komt, de doorstroming, de wijze van 

afgifte van woonruimtevergunningen etc. 

-  

Van belang is daarbij de ligging: de optie nauw aansluitend aan Huizen heeft de voorkeur van de 

Minister omdat er dan geen dure kunstwerken noodzakelijk zijn in verband met de geplande rijksweg. 

 

- Organisatorisch:  

- Fase 2 Bouwfase: een tijdelijk publiekrechtelijk lichaam voor het grondgebied van de stad 

met een eigen bestuur bestaande uit de Gooise gemeenten; ontwerpen, bouwen, en 

verdeling woonruimte aanvullende recreatieve ontwikkeling langs het Gooimeer. 

Hiervoor moeten de nodige wettelijke voorzieningen tot stand komen met alle benodigde 

bevoegdheden erin opgenomen. 

- Binnen de huidige wettelijke regelingen kan meteen al in fase 1 gestart worden op basis van de 

wet gemeenschappelijke regelingen van 1950. 

- In beheersfase 3 twee mogelijkheden een stad los van Huizen (7
e
 Gooise gemeente) of een stad 

aansluitend aan Huizen, waarmee het een geheel vormt. 

Het publiekrechtelijk orgaan kan dan vervolgens het Overgooi als ontwikkelings- bouwplan verder op 

zich nemen.   

 

Tussen Amsterdam en het Gooi wil de tweede nota een open gebied houden. De Hilversumse Meent open 

houden/ hier dreigt hetzelfde probleem als bij de Egelshoek. De Rijksplanologische dienst heeft bezwaar 

tegen de bebouwing van de Hilversumse Meent. 

 

Samengevat reactie van de gemeenten: 

H’sum:  
goed een plan van allure   

H’zen: 
Wijst op belang van natuurschoon. H’zn bereidt zich al voor op de nieuwbouw tot aan de grens van de 
gemeente. Huizer Meent bouw van 7.000 woningen te starten januari 1968 (600 per jaar realiseerbaar). 

Huizen wil een stad voor zichzelf bouwen maar een bouwvolume van 2000 per jaar zal ook voor het 

zoveel grotere Huizen mogelijk moeten zijn. Voorbehoud is het raadsstandpunt hierin. 

B’sum: 
Opteert voor samenwerking van 3 bestuursniveaus. Teleurgesteld in standpunt rond de Hilversumse 

Meent. 

Nrd: 



Vertrouwen in het op gang brengen van het plan via de Wgr. Wel moet er een garantie zijn dat het 

een Goois orgaan zal zijn. 

Blar: 

Wijst op het belang van een gezamenlijk vestigingsbeleid. Voor secundaire voorzieningen is 

samenwerking echt nodig 

Lar: 

Elke plan dat snel werkt is goed. Maar wellicht tot dat dit staat de gemeenten ruimte geven om nog 

ergens wat te bouwen.         

                                      

De minister kan instemmen met de opmerkingen van de burgemeester van Naarden. In de meer dan 

10 jaar dat men met het Gooiprobleem bezig is hebben zich begrijpelijkerwijs problemen voorgedaan 

bij de samenwerking van de Gooise gemeenten. De minister is van oordeel dat men door het 

gezamenlijk realiseren van een plan van allure dit verleden kan overwinnen, mits men bereid is 

de instrumenten daarvoor te creëren. Als men gezamenlijk hieraan wil beginnen, dan zal dit op 

zodanige wijze dienen te worden gedaan dat er ook bij het ontstaan van nieuwe bottlenecks, 

geen weg terug is. De wet van 1950 is hiervoor niet voldoende. Vandaar dat men van de 

aanvang af als kern van de zaak moet zien dat ja wordt gezegd tegen de tweede fase.    

  

 

 

13 september 1967  

 

Bijeenkomst 16.30 uur Raadhuis Hilversum (leeskamer) ter voorbereiding van de eerste 

vergadering van de gewestraad van het gewest Gooiland. 

 

Genodigden: voorzitters c.q. woordvoerders van de fracties in de gewestraad en de burgemeesters van 

de Gooise gemeenten: 

 

AGENDA: 

1.Benoeming plv. voorzitter  

2.Reglement bestuurscommissies  

3.Voorzitters en overige leden bestuurscommissies 

4.Tijdelijke personeelsvoorziening 

5.Rekening courantovereenkomst met Hilversum      

6.Aansluiting gewest bij Frauderegeling (Frauderisico  

7.Onderlinge Gemeenten)   

8.Huisvesting gewest. 

9.Buitengewoon lidmaatschap VNG  

 

1967 wordt het gewest buitengewoon lid van de VNG  

 

Burgemeester J.J.G. Boot van Hilversum is tijdelijk 

voorzitter van het gewest Gooiland.  

 

Mannen (en zowaar een vrouw) van het eerste uur: 

A. Admiraal burgemeester van Bussum 

N.J.C. Cramer burgemeester van Naarden 

Mr. P. van Driel burgemeester van Huizen  

K. Loeber loco burgemeester Blaricum 

B.H. Majoor loco Laren   

Mw. Vuijk-Heijmans PSP 

R.N. de Boer Boerenpartij  



G.P. Freeman KVP 

J. Haafkens Prot. chr. fractie 

J.B. Kooij PvdA 

A.J. Vis VVD 

mr. K.H.J. Dorren secretaris Hilversum    

 

Op tafel van de burgemeesters en voorzitter ligt de nog maagdelijke kaart  van de Oostermeent 

 
Presentiegeld van fl 30,= voor de vergadering van de gewestraad en fl 15,- per vergadering voor de leden van de 

coördinatiecommissie en de bestuurscommissies naar analogie van Bussum. 

Vraag is of de voorzitters niet wat meer mogen krijgen. Er wordt even mee gewacht. 

Ambtenaren van het gewest krijgen presentiegeld van fl. 35,= per vergadering mits deze vergadering buiten de normale 

diensturen (na 17.00  uur) wordt gehouden.    

 

Benoeming voorzitter gewest werd toen gedaan door Gedeputeerde Staten  

 

Eerste vergadering van de gewestraad is op 17 november 1967 20.00 uur   

In het raadhuis van Hilversum (rond 21.15 is de vergadering al afgerond). 

 

A. Admiraal (bgm. Bussum) word met 37 stemmen als plv. voorzitter met voorkeur verkozen en met 1 

stem de heer Van Driel (bgm. Huizen) afgewezen.   

 

Er werden vier (betaalde) bestuurscommissies ingesteld: 

Ruimtelijke Ordening 

Voorzitter mr. A. vd Berg (PC) Hilversum 

 

Vestigingscommissie 

Voorzitter A. Raspe (PvdA) Huizen  

 

Commissie natuurschoon en recreatie 

Voorzitter H. Machielsen (VVD) Hilversum 

 

Commissie Milieuhygiëne 

Drs. B.H. Majoor (KVP) Laren 

 

Er werd gezorgd voor een tijdelijke personeelsvoorziening (deels in dienst van gemeenten en deels 

van het gewest): 

H.W. Fricke penningmeester van het gewest 

J.P. van Noord secretaris bestuurscommissie RO  

P.J. Vletter secretaris bestuurscommissie gebruik onroerende goederen 

G.A.C. Verwij overige twee commissies 

W. Neijmeijer 

 

Voorlopig voorzitter J.J.G. Boot (bgm. Hilversum) : 
 

“Tot besluit van deze vergadering wil ik u allen graag hartelijk feliciteren met uw benoeming tot lid van 

het gewest en wil ik de hoop uitspreken, dat u als leden van het gewest Gooiland door uw visie, uw 

wilskracht en uw organisatietalent een bijdrage zult kunnen leveren aan de oplossing van de zo 

belangrijke problemen in het Gooi. Ik weet, dat het niet eenvoudig zal zijn, maar ik ben ervan overtuigd 

dat er door het op verantwoorde wijze hanteren van de voorschriften en richtlijnen ook via deze methode 

veel tot stand gebracht zal kunnen worden. 

Ik zou de wens willen uitspreken dat het u allen gegeven mag zijn via deze regeling datgene te doen 

waarop wij nu al jarenlang wachten, namelijk het tot een oplossing brengen van de bovengemeentelijke 



Gooi-problemen. Ik hoop dat binnen afzienbare tijd daadkrachtige besluiten zullen kunnen worden 

genomen. Veel hangt af van hetgeen de commissies tot stand zullen brengen, veel hangt ook af van de 

vraag  hetgeen de commissies tot stand zullen brengen, veel hangt ook af van de vraag of er een goede 

samenwerking zal zijn met het coördinatiecollege (de burgemeesters) – wij hebben wat een novum is, 

geen dagelijks bestuur – waarin de voorzitters, wat ik uitdrukkelijk wil vaststellen, via hun eigen 

commissie veel kunnen doen.” 
 

De heer Vis (VVD) Bussum namens alle fractievoorzitters: 

“(…) als het ooit waar is geweest dat grote gebeurtenissen hun schaduwen vooruitwerpen dan is dat wel 

duidelijk te constateren geweest bij de totstandkoming van de Gooiraad. Het is niet mijn bedoeling te 

relativeren wat aan hedenavond is voorafgegaan. De moeizame en lange weg naar de totstandkoming 

van een samenwerkingsorgaan voor het gehele Gooi ligt achter ons, maar voor ons ligt een zeker nog 

langere weg naar de verwezenlijking van onze doelstellingen. Ongetwijfeld zullen de problemen vele zijn 

en misschien de moeilijkheden ook. Op enige moeilijkheden van de organisatie van onze samenwerking 

zijn we reeds gestuit, zoals de positie van de burgemeesters en de feitelijke taak en plaats van het 

coördinatiecollege (… ) Een minder belangrijk maar toch niet te verwaarlozen probleem is dat van de 

huisvesting van de Gooiraad en zijn organen. (…) dank voor de gastvrijheid van Hilversum.      
(…) Toch wil ik niet verzwijgen dat de constructie van de Gooiraad degenen die bij de voorbereiding 
betrokken waren voor moeilijke oplosbare problemen heeft gesteld. Ik doel hierbij met name op onze 

verplichting naast de politieke krachtsverhoudingen ook de territoriale verhoudingen tot hun recht te 

laten komen. De machtiging die de voorzitters van de vier grootste fracties van hun fracties hebben 

gekregen om zo nodig te ‘schuiven’ is niet overbodig gebleken. De uitstekende onderlinge 
verstandhouding bij dit moeizame werk moge hier niet onvermeld blijven. Indien mogelijk blijkt in die 

verstandhouding na vanavond aan het werk te gaan, in het belang van ons gewest, dan zal ook een niet 

volmaakte regeling ons niet kunnen beletten goede resultaten te behalen. Gaarne spreek ik de hoop en 

het vertrouwen uit dat de Gooiraad daartoe in staat zal blijken te zijn. Ik dank u  wel”.      
 

Minister Hartsenlaan 7  te Hilversum eerste vestiging van het gewest Gooiland  

 

VILLA met TUINHEK, gebouwd in 1905 in eclectische bouwtrant waarbij Art Nouveau en Chaletstijl zijn gecombineerd, naar het ontwerp 

van C. de Groot, vrijstaand gesitueerd op een terrein aan de noordzijde van de Minister Hartsenlaan. Het spijlenhek staat aan de straatzijde. 

De villa met tuinhek is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 

villa in eclectische bouwtrant, waarbij Art Nouveau- en Chaletstijl elementen zijn gecombineerd, uit het eerste kwart van de twintigste eeuw, 

beeldbepalend gelegen aan de noordzijde van de Minister Hartsenlaan. 

 

Foto van het monument 

 
       

 

 

 

 

De eerste door Gedeputeerde Staten in 1968 benoemde voorzitter 



Drs. P.C.W.M. Bogaers (zwaargewicht)   

Katholiek politicus en econoom, die in 1959 als 34-jarige Tweede Kamerlid voor de KVP werd en vier jaar later minister van 

Volkshuisvesting in het kabinet-Marijnen. Vertegenwoordiger van de vakbondsvleugel van de KVP. Voerde de woningproductie op tot 

100.000 per jaar. Als minister in het kabinet-Cals bracht hij de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening uit, waarin het groeikernenbeleid 

centraal stond. Bekwaam onbaatzuchtig man, maar enigszins monomaan. Als bewindsman het type van een stoommachine die niet was 

te stoppen als hij eenmaal op gang was. Stond bekend als tamelijk emotioneel. In 1968 medeoprichter van de PPR. Voelde zich daar al 

gauw niet meer thuis vanwege het niet-confessionele karakter en keerde terug in de moederschoot van de KVP. 

in de periode 1959-1966: lid Tweede Kamer, minister  

voornamen (roepnaam) 

 Pieter Clemens Wilhelmus Maria (Pieter)  

 personalia 

 geboorteplaats en -datum 

Cuijk (N.Br.), 2 juli 1924 

overlijdensplaats en -datum 

Amersfoort, 5 juli 2008 

levensbeschouwing 

Rooms-Katholiek  

 partij/stroming 

 partij(en) 

KVP (Katholieke Volkspartij), tot 1 maart 1968 

 hoofdfuncties en beroepen 

Wetenschappelijk assistent, Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg, van 1948 tot 1957 (onder andere assistent van Prof. Van den Brink), Economisch 

adviseur KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), van 1948 tot 1957 

Directeur wetenschappelijk adviesbureau, KAB (Katholieke Arbeiders Beweging), van 1957 tot 24 juli 1963 

Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 20 maart 1959 tot 24 juli 1963 

Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, van 24 juli 1963 tot 5 april 1965 

Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, van 5 april 1965 tot 22 november 1966 

Minister van Verkeer en Waterstaat ad interim, van 1 mei 1966 tot 1 juli 1966 (tijdens afwezigheid van minister Suurhoff in verband met operatie) 

Lid diverse CDA-commissies 

 nevenfuncties 

- lid bestuur Katholieke Centrale Emigratie Stichting 

- lid Raad voor de Emigratie, vanaf 27 november 1952 

- lid commissie bezitsspreiding, vanaf 1953 

- plaatsvervangend lid SER (Sociaal-Economische Raad), van 6 maart 1955 tot 24 juli 1963 

- lid bestuur Europese organisatie van het ICV (Internationaal Christelijk Vakverbond), tot juni 1963 

- lid Economisch-Sociaal Comité van de Europese Gemeenschap, van 1956 tot juni 1963 

- lid Commissie economische mededinging, van 11 november 1958 tot mei 1959 

- lid CPC (Centrale Plancommissie) 

- Voorzitter gewest Gooiland, van 15 december 1968 tot 1 september 1974 

- lid Staatscommissie van advies inzake de personeelsvoorziening voor de krijgsmacht (Staatscommissie-Mommersteeg), van 13 maart 1975 tot 1976 

- voorzitter Nederlands Asthma Fonds, van 1976 tot 1990 

- Vicevoorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften, gemeente Hilversum 

- lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen, omstreeks 1976 en nog in 1990 

- lid Raad van Commissarissen RSV (Rijn Schelde Verolme), omstreeks 1990 

- lid Raad van Commissarissen Weverij "De Ploeg", omstreeks 1990 

- lid Raad van Commissarissen verzekeringsmaatschappij "Concordia", omstreeks 1990 

als parlementariër 

Behoorde in 1962 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) initiatiefwetsvoorstel-Vondeling stemde over verlenging van de Wet 

vervreemding landbouwgronden 

Behoorde in 1962 tot de minderheid van zijn fractie die vóór een (verworpen) amendement-Van Someren/Versteeg stemde over het geven van onderwijs in 

Grieks en Latijn in beide afdelingen van het gymnasium 

als bewindspersoon (beleidsmatig) 

Bracht in 1963 de Nota betreffende een pluriform en expansief bouwbeleid uit. Voorwaarden om de bouwvak aantrekkelijker te maken (zoals vrijstelling 

militaire dienst, prestatiebeloning, toewijzing woonruimte aan bouwvakkers) en bevordering van arbeidsbesparende bouwsystemen staan centraal in deze 

nota. (7.400-XI, nr. 7) 

- Tijdens zijn ministerschap werd de bouwproductie opgevoerd (100.000 woningen per jaar) 

- Ontvouwde in 1964 plannen voor huurharmonisatie, waardoor de huurprijs tussen bestaande en nieuwbouwwoningen moet worden verkleind. Er komt een 

huurverhoging voor oude woningen (vanaf 1921) met 20 procent. Op aandringen van de Tweede Kamer gebeurt die verhoging in twee stappen. 

- Voerde in 1965 de premie-b woning in, met name bedoeld voor middeninkomens 

- Bracht in 1966 de Tweede nota inzake de ruimtelijke ordening van Nederland uit. Daarin wordt ervan uitgegaan dat er in 2000 ca. 20 miljoen inwoners zullen 

zijn. Gebundelde deconcentratie (groeikernen buiten de grote steden, zoals Zoetermeer en Purmerend) wordt beleidsuitgangspunt bij het beleid om die groei 

op te vangen. Tussen stedelijke gebieden moeten groene bufferzones blijven bestaan. Verstedelijking moet plaatsvinden aan de buitenranden van de 

Randstad, waardoor het Groene Hart 'groen' kan blijven. Om de groei van het autoverkeer op te vangen, moet de capaciteit van het wegennet vervijfvoudigd 

worden. In de nota is ook aandacht voor openbaar vervoer, recreatie, zoetwatervoorziening en de bestuurlijke organisatie (stadsgewesten). (8.803) 

 Diende in 1966 een wetsvoorstel in tot invoering van een huurbelasting ter bevordering van de doorstroming (8.918) 

 

als bewindspersoon (wetgeving) 

Bracht in 1964 samen met minister Toxopeus de Wet Openbaar Lichaam Rijnmond (Stb. 178) tot stand, die in het gebied rond Rotterdam voor 24 gemeenten 

een aparte (vierde) bestuurslaag in het leven riep met een eigen (gekozen) bestuur en bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en 

vervoer. De Rijnmondraad werd op 2 juni 1965 voor het eerst gekozen. Het wetsvoorstel was in 1962 door de ministers Toxopeus en Van Aartsen ingediend. 

(8.450) 

Bracht in 1964 de Overgangswet ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (Stb. 344) tot stand. Deze wet regelde de overgang van voorschriften op grond van 

de in 1962 tot stand gekomen Wet op de ruimtelijke ordening en herziene Woningwet 1901. Het wetsvoorstel was in 1959 ingediend door minister Witte. 

(5.455) 

o Een door hem geïntroduceerd type goedkope koopwoningen werd 'Bogaerswoningen' genoemd 

o Weigerde het lijsttrekkerschap van de KVP in Noord-Brabant bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967, nadat oud-premier Cals (net als Bogaers 

voorstander van een progressieve koers) zich - op aandringen van Klompé - had teruggetrokken als Tweede Kamerkandidaat. 

o uit de privésfeer 

o Was in zijn jeugd actief in de padvinderij 

o Zat in de oorlog enige tijd ondergedoken 

o Na de oorlog enige maanden actief bij de Rode Kruis Hulpdienst, onderdeel van het Militair Gezag 

o Studeerde in Tilburg op dezelfde dag af als Norbert Schmelzer 

o Een broer van hem was hoogleraar archeologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen 

o Zijn eerste echtgenote was geboren in Melbourne 

o Zijn vader was grossier 



o woonplaats(en)/adres(sen)-  

o Laren (N.H.), Lingenskamp 25, vanaf 1950 (nog in 1974) 

o Amersfoort, Voltestraat 53, omstreeks 1996 tot juli 2008 

ridderorden 

o Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 29 april 1963 

o Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, 5 december 1966 

hobby's 

o zwemmen, wandelen 

o bridgen 

 publicaties/bronnen 

 literatuur/documentatie 

o R. van der Kroef, "Herinneringen van Pieter Bogaers, bouwminister" (2004) 

o W. Slagter, "Pieter Bogaers 1924-2008", Trouw (de verdieping-naschrift), 16 juli 2008 

o W. Aantjes, "Herinneringen aan Pieter Bogaers, bouwminister (1924-2008)", in: "Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2009", 137 

o Ned. Patriciaat, 1928 

 familie/gezin 

 huwelijk/samenlevingsvorm 

o gehuwd te Laren (N.H.), 31 augustus 1950 (huwelijk ontbonden in 1979) 

o gehuwd (tweede huwelijk 

 

echtgeno(o)t(e)/partner 

F. Visscher, Femmigje 

2e echtgeno(o)t(e)/partner 

I. Heine, Ida 

kinderen 

5 zonen en 3 dochters 

vader 

P.Ph.M.J. Bogaers, Petrus Philippus Maria Josephus 

geboorteplaats en/of -datum 

Helmond, 5 augustus 1883 

moeder 

H.M.B.Ch. Hermans, Henrica Maria Bernardina Christina 

 

geboorteplaats en/of -datum 

Cuijk, 15 juli 1884 

 

broers en zusters 

3 zusters en 2 broers 

 

beroep grootvader (vaderskant) 

fabrikant 

Passages uit de rede gehouden op 20 december 1968 bij gelegenheid van zijn installatie: 

 

“Of CdK of andere leden van GS gevoelig zijn voor symboliek., is mij niet met zekerheid bekend. 

Wel weet ik dat het feit van een benoeming op 10 december de dag van de rechten van de 

mens en vervolgens een beëdiging op diezelfde dag, mij in elk geval op treffende wijze hebben 

duidelijk gemaakt dat het belangrijkste onderdeel van de taak die GS thans op mijn schouders 

heeft gelegd, bestaat uit het met al mijn vermogens meewerken aan het veilig stellen van enkele 

van die rechten voor alle inwoners van het gewest Gooiland (…)’ 
     

(…)“In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.” In deze dichterlijke uitspraak lees ik 
o.m. de waarschuwing dat als je zinvolle dingen wilt zeggen over dit heden en over de toekomst, 

je er dan verstandig aan doet intens te luisteren naar al degenen, die je over dit verleden kunnen 

inlichten. (…) 
 

(…) Succes is bij de modern democratische opzet van ene gewestraad echter alleen mogelijk, als je 
dan ook je nek durft uit te steken en stof voor discussie op tafel legt (…) 
 

(…) op dit moment is het Gooi ‘’een van de noodgebieden’ wat betreft de woningnood. Een 

conclusie – dat maakt de zaak alleen maar erger – die vrijwel iedereen buiten het Gooi maar 

jammer genoeg ook nog velen in het Gooi gevoelsmatig afwijzen. Afwijzen om dat het Gooi bij 

hun allereerste  associaties oproept aan prachtig natuurschoon, riante woningen, mooie 

tuinen, veel ruimte hoge inkomens en vermogensniveau etc. (…) 
 

Per 1000 inwoners ligt de nieuwbouw 50% langer dan het landelijk gemiddelde 

Het aantal woningzoekenden is meer dan 60 per 1000 inwoners 

Enkele hindertallen gezinnen is in Hilversum noodgedwongen gehuisvest in tenthuisjes, 

oude tramwagens of onbewoonbaar verklaarde woningen. 



 

De taak is veel zwaarder hier omdat in werkelijkheid een voortdurende confrontatie is met de 

uitspraak dat “open ruimte welhaast het kostbaarste fysiek goed is dat wij in een meer en 
meer verstedelijkend land aan de komende generaties kunne overdragen”                 

  

Het Gooi is in dubbele zin een monument enerzijds een groots natuurmonument anderzijds 

een monument ter ere van al degenen die hier in het verleden bestuursverantwoordelijkheid 

hebben gedragen.  

 

Voor de taak van het gewest zie ik een coördinerende, beter nog, een bemiddelende functie, 

teneinde de ‘verschillend gerichte ogen’ van diverse bestuurslagen als zij zich bezighouden 

met het Gooi, te vervangen door “gelijkgerichte ogen”. 
 

Wil in ‘t Gooi ooit uitzicht komen op beëindiging van de woningnood dan zal jaarlijks 2500 tot 

3000 woningen moeten worden gebouwd. 

 

In een ruimtelijk kwetsbaar gebied als het Gooi loop je alle kans de zaak onbestuurbaar te maken 

door al te stringent te blijven vasthouden aan de huidige opvattingen van de consequenties die 

getrokken dienen te worden uit de formule: “elke bestuurslaag zijn eigen verantwoordelijkheid” 
In veel eerder stadium moeten de opvattingen van de bestuurslagen worden geïntegreerd. 

 

Wil de stad op de Huizermaat aanslaan, dan zullen wij moeten proberen waar te maken dat 

het is een stad “voor het Gooi en door het Gooi”  
 

En wat het Gooi zelf betreft: als vaststaat dat lange termijnoplossingen alleen te vinden zijn 

door het op grootscheepse schaal te bebouwen van Zuidelijk Flevoland, waarom zouden wij 

dan niet nu al die uitstraling naar het nieuwe land bevorderen door positief in te haken op 

de plannen m.b.t. de groei van Lelystad. 

 

(…)Wat betreft de bevoegdheden van het gewest. Wat in de toekomst van het gewest gevraagd 
wordt is niet te voorspellen. Elke expansie zal geleidelijk moeten verlopen; een gebouw loopt 

gevaar als de fundamenten op een te vroege tijdstip te zwaar worden belast. Het gewest en 

zijn organen moeten niet uit zichzelf begerig zijn naar andere taken. Van de andere kant mogen zij 

ook niet blokkeren wat uit de drang van de ontwikkeling op hen afkomt; integendeel, zij zullen als 

een goed “service-instituut, zich wel klaar meten maken om de consequenties van dit 

ontwikkeling op doeltreffende wijze op te vangen.(…) 
 

(…)De motor, die de kracht van de polsslag hier in het Gooi bepaalt, heet: vertrouwen. 
Dat vertrouwen hebben we voor een deel in ons eigen hand.  

De situatie van vandaag vraagt aan ons allemaal een ernstige poging te doen enigszins boven 

onszelf uit te groeien t.b.v. de Gooise zaak, die ons aller zaak is.(…)               
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vanaf 1969 is aan de orde onteigening/overdracht gronden Oostermeent: 

Gewest Gooiland is dan in regelmatig overleg met de Vereniging Stad en Lande (Erfgooiers) 

strevend naar een ‘minnelijke’ overdracht en aankoop van de gronden. 

 

Hoofdspelers:  mr. J. Th. Bonnerman voorzitter Stad en Lande en drs. P.C.W.M. Bogaers, voorzitter 

Gewest Gooiland. Ter voorbereiding wordt in 1968 gewerkt aan de ontbinding van de Vereniging 

Stad en Lande  (bestuursbesluit van 29 januari 1968).   

 

In de overdracht van gronden speelde de Erfgooierwet*) uit 1912 een centrale rol. (Zie in de 

onderstaande geschiedenis dat voor de Erfgooiers een separate wet moest worden gemaakt om 

uit hun conflicten te komen, maar ook om voor gemeenten goedkoop aan de bouwgrond te 

komen. Van belang hierbij was voor betrokken overheden de vestiging van een voorkeursrecht 

voor gemeenten via een wetswijziging door een nieuw artikel 37 sub d van de Erfgooierswet.  

(NB. Zie deze etswijziging als voorloper van de huidige Wet voorkeursrecht gemeenten). 

 

1971 – 1972 verkreeg de overdracht van gronden en de taxatie goedkeuring van de scharende en 

niet scharende leden. Het benodigde besluit van de Kroon van 11 maart 1972 leverde wettelijke 

goedkeuring tot ontbinding van de vereniging Stad en Lande. 

 

In 1973 komen de uitkeringsvoorstellen. Aardig te melden is dat vanwege het ontbreken van 

‘contanten’ wordt de waarde in bewijzen van deelgerechtigheid uitgegeven. Later fase kunnen die 

gefaseerd worden verzilverd.    

 

  Geschiedenis Erfgooiers 

 
Media afspelen 

Bioscoopjournaal uit 1972 over het verdwijnen van de Erfgooiers 

Een Erfgooier is de benaming van een van oorsprong uit Gooiland afkomstige mannelijke 

bewoner, die samen met anderen het gebruiks- en beheersrecht had over de bebouwbare gronden 

in Het Gooi. Organisatorisch vormden de Erfgooiers een marke, een oude vorm van een 

boerenzelforganisatie, zoals die ook elders in Europa voorkwam onder vrije boeren. 

Geschiedenis 

Aan het eind van de dertiende eeuw kregen de vrije boeren van graaf Floris V de gebruiksrechten 

over de woeste (onontgonnen) Gooise gronden, bestaande uit heide, bos, en stuifduinen. Een 

erfgooier mocht de gemene grond gebruiken zodra hij zelfstandig een boerenbedrijf in het Gooi 

ging uitoefenen, al was hij hierbij wel gebonden aan de regels die het markebestuur stelde. Het 

uitgebreide eeuwenoude archief van Stad en Lande van Gooiland berust in het Stadsarchief van 

Naarden. Het collectief gebruiksrecht op Gooise bossen, heide en weiden lag bij de erfgooiers, 
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hoewel de staat formeel eigenaar was. De Erfgooiers hadden collectieve rechten verworven op 

grond van het Saksisch (Germaanse) recht, de staat zijn eigendom op basis van het Nederlands-

Romeins recht.De geschiedenis van de erfgooiers kenmerkt zich door de continue strijd tussen de 

geletterde betere standen en de ongeletterde Gooise boeren, die daarbij vaak het onderspit 

dolven. Daarbij werden hun oude rechten onder meer aangetast door de Gooise gemeenten, die 

vanaf de 16de-17de eeuwen behoefte hadden aan grond voor woningbouw, en rijke import-

Amsterdammers (lees: Hilversummers), die voor hun landgoederen eveneens stukken grond van de 

erfgooiers wilden afnemen (wat ook vaak lukte). 

Erfgooierswet 

In 1836 verwierven de Erfgooiers tevens het eigendom van een hoeveelheid grond. In 1903 

ontstond er een groot conflict over de rechten van de Erfgooiers op het gebruik van de 

gemeenschappelijke gronden, in dit geval weiden. De gemeenten stelden zogenaamde 

'Meentmeesters aan, die moesten toezien op het gebruik van de weiden. Deze weiden mochten 

alleen gebruikt worden door boeren uit eenzelfde gemeente, wat tegen de oude rechten en 

gebruiken van de Erfgooiers inging. Het vee was deels gebrandmerkt, zodat te herkennen was welk 

vee op welke weiden toegelaten zou moeten worden door de zogenaamde meentmeesters, 

gemeentelijke controleurs van de meenten, de gemeenschappelijke gronden. Tegen 1 mei, de 

datum waarop traditioneel de koeien naar de algemene weiden ('scharende gronden') zouden 

worden gebracht, ontstond er onrust in met name Laren en Blaricum. Laarder boeren bleken 

vastbesloten hun vee ook op gronden in de gemeente Blaricum te gaan weiden. 

Dode 

De zaak liep zo hoog op, dat het leger werd ingeschakeld, voor Nederland een unieke situatie. Uit 

het garnizoen in Naarden kwam een contingent van 57 militairen. Bij de Drift in Blaricum wilden de 

Laarder boeren een wal van plaggen verwijderen. Eén van de twee soldaten daar loste een gericht 

schot, waardoor de 22-jarige Laarder H. Smit geraakt werd, en enkele uren later stierf (in 1917 werd 

er een monumentje voor hem opgericht). Het volgende jaar ontstond hetzelfde probleem, maar 

toen ging Erfgooiersleider en agrarisch ondernemer Floris Vos uit Naarden zich ermee bemoeien; 

hij stuurde een kudde van 1000 koeien op de bewakende marechaussees af. Hij werd gearresteerd 

en bracht 1 dag in gevangenschap door. Deze zaak werd toen in de landelijke politiek behandeld 

en leidde tot de aanname van de Erfgooierswet in 1912. Die wet legde de rechten eenduidig vast 

en garandeerde het gebruik van de 'gemene gronden' en bevatte de unieke bepaling, dat de wet 

15 jaar ongewijzigd moest blijven.
[1]

In een beschrijving van de Erfgooiers stelt Floris Vos in het boek 

'De Nederlandse Volkskarakters' dat de Gooiers eeuwenlang vrije mensen zijn geweest, die altijd 

strijdvaardig moesten zijn om hun rechten te verdedigen, wat hen van de 13de tot in de 20ste eeuw 

lukte. Volgens dit werk waren de Gooiers sterk bevoordeeld boven hun tijdgenoten. Deze rechten 

werden door de rechtsgeleerde Hugo de Groot in 1620 in zijn 'Inleiding tot de Hollandsche 

rechtgeleerdheid' nog eens nadrukkelijk genoemd en erkend. Ze golden overigens niet voor de 

'poorters' van Naarden.Er bleef echter onenigheid tussen de gebruikers en de eigenaar bestaan, 

zodat de overheid in 1912 het eigendom van de 'gemene gronden' overdeed aan de nieuwe 

Vereniging Stad en Lande van Gooiland, bij wet voor dit doel opgericht. Als lid van deze vereniging 

kon de Erfgooier zijn land blijven gebruiken. 

Goois Natuurreservaat Natuurbeschermers vreesden dat in de loop van de tijd de 

natuurgebieden, waaronder bossen en heidevelden, verkocht zouden worden uit winstbejag, onder 

meer voor nieuwbouwprojecten, aangezien de Nederlandse economie in de jaren '20 sterk groeide. 

De toenmalige voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, mr. P.G. van 

Tienhoven, en de toenmalige commissaris der Koningin, mr. dr. A. baron Röell, namen het initiatief 

om het natuurgebied van de Vereniging Stad en Lande door aankoop veilig te stellen. Door een 

samenwerkingsverband van Provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en de zes Gooise 

gemeenten, Naarden, Huizen, Bussum, Blaricum, Laren en Hilversum, werd besloten een Stichting 
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Gooisch Natuurreservaat op te richten. De overheid en de Kamer waren bereid de Erfgooierswet 

aan te passen. Zo kon de Vereniging Stad en Lande een deel van haar bezit afstaan tegen een 

eenmalige uitkering aan alle deelgerechtigde Erfgooiers. In 1933 verkreeg het Gooisch 

Natuurreservaat zo voor 2 miljoen gulden 1524 hectare bos en heide, en voor 1 miljoen gulden 104 

hectare bos van particulieren. De 3000 betrokken erfgooiers ontvingen ieder het voor die tijd 

aanzienlijke bedrag van fl. 566,-, anno 2012 ongeveer € 4.000.Dit was overigens geen onverdeeld 
genoegen voor de vele armere Erfgooiers, vooral voor hen die vanwege de economische crisis, na 

de Beurskrach van 1929, een vaak schamele uitkering van hun gemeente kregen en hun 

erfgooiersvergoeding daarmee meteen weer kwijtraakten. Dit effect, zo bleek later, was door de 

gemeenten voorzien en gewenst
[bron?]

. Met name Floris Vos heeft zich in de eerste helft van de 20e 

eeuw met kracht en succes verzet tegen enkele grove aantastingen van de rechten van de 

Erfgooiers. 

Het verkopen van de meent en weilanden vond pas plaats na jaren van interne strijd, waarbij de 

scharende en niet-scharende Erfgooiers vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden. Scharende 

erfgooiers waren degenen met een boerenbedrijf, zij wilden de grond niet kwijt. De niet-scharende 

Erfgooiers hadden echter niets aan de grond, zij verkozen geld. Met de verkoop van de meenten 

kwam er een eind aan een stokoude vorm van gemeenschappelijk gebruik van grond. Nu zijn daar 

de woonwijken Hilversumse Meent en Oostermeent gebouwd. Het Mediapark is gevestigd op de 

plek waar ooit het Gemeenlandshuis, het bureau van de Erfgooiers, stond. Met het verdwijnen van 

de Erfgooiers hield de acht eeuwen oude Gooise cultuur op te bestaan. 
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Gepubliceerd op: 26 januari 1972 

 Meer informatie 

,, TAKEN VAN GEWESTEN DUIDELIJK AANGEVEN'' 

Nederland herziet het bestuurlijk apparaat Secretaris A. Bolhuis 

 

Nederland is druk bezig met een grootscheepse herziening van zo’n bestuurlijke organisatie. In 
de Tweede Kamer wordt hard gewerkt aan de opstelling van het voorlopig verslag over het 

ontwerp gewestwet, op de elf provinciale griffies is op verzoek van minister Geertsema 

begonnen met het tekenwerk voor de nieuwe bestuurlijke kaart en tussen tientallen 

gemeentebesturen wordt intensief overlegd over de vorming van samenwerkingsorganen, 

waaraan — vooral in het licht van de maatschappelijke schaalvergroting van onze tijd — grote 

behoefte bestaat. Deze ontwikkeling was voor ons aanleiding voor een gesprek met de 

secretaris van een al enkele jaren bestaand en goed functionerend samenwerkingsorgaan: het 

gewest Gooiland. 

HILVERSUM — De heer A. Bolhuis, die sinds 1970 het bescheiden (tien man sterke) secretariaat van het 

gewest Gooiland in een oude villa aan de Hilversumse Minister Hartsenlaan leidt, weet van wanten op 

het gebied van de intergemeentelijke samenwerking; vóór hij naar het Gooi kwam was hij o.a. 

secretaris van Ridderkerk en lid van de protestants-christelijke fractie in de Rijnmondraad. Het Gooi is 

in feite een natuurlijke eenheid. De gemeentegrenzen lopen er nogal grillig. Eén voorbeeld: wie van 

rijksweg 1 af langs de Brediusweg Bussum binnenrijdt ziet aan het begin van elke zijlaan rechts een 

bord met de gemeentenaam Naarden. Veel inwoners van het Gooi voelen zich allereerst Gooier en pas 

in de tweede plaats Hüversummer, Blaricummer, etc. De Gooise gemeenten hebben erg veel 

gemeenschappelijke belangen. Daarom was het geen wonder dat de gemeentebesturen van 

Hilversum, Bussum, Naarden, Huizen, Laren en Blaricum bijna vijf jaar geleden besloten het gewest 

Gooiland te vormen. Sinds het begin van de werkzaamheden werden tal van zaken behandeld, maar 

twee problemen stonden, vertelde de heer Bolhuis, telkens centraal: de volkshuisvestingsproblematiek( 
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in het Gooi was de woningnood tot ongekende hoogte gestegen) en het behoud van het karakter van 

het Gooi. In 1969 werd een „beleidsnota volkshuisvesting" uitgegeven waarin het 

huisvestingsvraagstuk van de Gooise gemeenten fundamenteel werd geanalyseerd én (veelal 

gemeenschappelijk te bewandelen) wegen ter verbetering van de situatie werden aangegeven. Ook 

andere zaken kwamen de afgelopen jaren in het gewest uitvoerig aan de orde, zoals de ontwikkeling 

van de recreatie, verkeer en vervoer en de winkelvoorzieningen. Met het provinciaal bestuur van 

Noord-Holland en de gemeentebesturen werd en wordt vruchtbaar overleg over de ruimtelijke 

ordening van het Gooi gepleegd. In een regeling die aan een gewest (of hoe men zo’n 
samenwerkingsorgaan ook noemen wil) ten grondslag ligt, dienen de doelstelling van het orgaan en 

de daaruit voortvloeiende taken heel duidelijk omschreven te worden, vindt de heer Bolhuis. De tekst 

van de regeling mag ook op dit punt niet vaag zijn. Waarom niet — evenals het ontwerp gewestwet 

dat doet — bijvoorbeeld de opstelling van een ontwikkelingsprogram voor het gebied als gewestelijke 

taak vermelden? Wat betreft de samenstelling van het algemeen bestuur van een 

samenwerkingsorgaan (in het Gooi de gewestraad) vindt de heer Bolhuis dat er een royale 

vertegenwoordiging van raadsleden uit de deelnemende gemeenten dient te zijn. De Gooise regeling 

voldoet in de praktijk: uit elke gemeente een kwart van de raadsleden. Het is duidelijk dat op deze 

manier ook de kleinere gemeenten er beslist niet bekaaid af komen. Ook in het gewest moet er, aldus 

de secretaris van Gooiland, sprake zijn van adequate politieke controle door de gewestraadsleden op 

het beleid van het dagelijks bestuur. Een interessant aspect is nog dat zich in de Gooise gewestraad 

(evenals trouwens in enkele andere gewestraden) de ontwikkeling heeft voorgedaan dat politieke 

geestverwanten uit de verschillende gemeenten elkaar opzochten. Op deze wijze komt men tot 

politieke fracties in plaats van „fracties" per gemeente. De heer Bolhuis vindt dat een gewest een 
onafhankelijke voorzitter nodig heeft. Hij kan uit ervaring spreken: Gooiland is een van de weinige 

gewesten met zo’n onafhankelijke voorzitter. De gewestraad en het dagelijks bestuur worden door 

niemand minder dan oud-minister drs. Pieter Bogaers geleid. Het apparaat van een gewest kan 

betrekkelijk bescheiden zijn. „We maken hier veel gebruik van o.a. de gemeentelijke diensten en 
bureaus. De uitvoering van tal van gemeenschappelijke besluiten kan best (graag zelfs) in handen van 

de deelnemende gemeenten gegeven worden die vaak goed geoutilleerd zijn," aldus de heer Bolhuis. 

De jaarlijkse kosten van het gewest Gooiland bedragen op het ogenblik  f 4,50 per inwoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muiden, Nederhorst den Berg en Weesp treden toe 1971, 1972 en 1974   
Aanleiding: 

Ontwerp Wet van de gewesten wordt op 7 april 1971 door de minister van BiZa ingediend waaruit 

blijkt dat ernst wordt gemaakt met de herstructurering van het lokaal bestuur. De opname van 

iedere gemeente in een gewest is een zekerheid. De omvang en taakstelling van gewesten zijn aan 

enkele uitgagspunten gebonden. Voor wat betreft de omvang van het gewest geldt voor 

dunbevolkte gebieden een ondergrens van 75.000 tot 100.000 inwoners. Een gebied dat wordt 

onderscheiden als potentieel gewest moet ook een of meer centra van werkgelegenheid, 

verzorging en dienstverlening van tenminste regionaal niveau tellen. 

 

Betrokken gemeenten staan voor een keuze: Aansluiten bij het omvangrijke plaatje van Groot 

Amsterdam, een vorming van een gewest groen Middengebied (gemeenten in de Vechtstreek) of 

aansluiten bij het gewest Gooiland. 

 

In de nota’s aan de raden wordt het Groot Amsterdam*) algemeen als te groot (‘grote kolos’) 
aangemerkt, waarbij de belangen van de kleinere gemeenten (‘dat wij als randgebied verworden’) 
ondersneeuwen en onvoldoende zijn te waarborgen. De vorming van een gewest groen 

middengebied  wordt algemeen te smal in de sfeer van voorzieningen en omvang aangemerkt. 

Hoewel ingezien wordt dat de samenwerking in het Gooi niet optimaal is –‘’ laat in de praktijk 
nogal wat te wensen over’”- wordt wel verwacht dat in het samenwerkingsverband Gooiland in 

ieder geval sprake is van meer gelijkwaardige partners. Naast de maatschappelijke oriëntatie (te 

zien in ondermeer schema’s o.a. leerlingen onderwijs/kerken) op het Gooi wordt een 

samenwerkingverband met het Gooi ook positief gezien in de sfeer van meer nabijgelegen 

voorzieningen. 

 

*(Aalsmeer, Amstelveen, A’dam, Diemen, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Haarlemmermeer, 
Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel en UitHoorn)     

 

Muiden 14 oktober 1971 raadsbesluit (na raadpleging bevolking) 

Ned d. Berg 24 april 1974 raadsbesluit  

Weesp 2 mei 1974 raadsbesluit                

 

Een nieuwe gemeenschappelijke regeling lag begin 70-er jaren voor – de meest vergaande in 

Nederland - waarin meer beleidsbevoegdheden naar het nieuwe Gewest Gooi en Vechtstreek ging, 

waaronder het geven van ruimtelijke richtlijnen en rechtstreeks werkende verordeningen en waar 

nodig uitvoering.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bezoek van Koningin Juliana aan het gewest Gooiland 7 juni 1974  

 

Plaats van de bijzondere gewestraadsvergadering: Raadszaal gemeente Huizen. 

 

Voorzitter Bogaers heet de koningin welkom in het Gooi. 

 

Hij stelt in zijn rede 2 vragen centraal:  

1. Waarom een gewest Gooiland en  

2. Waarom van het gewest Gooiland naar het gewest Gooi en Vechstreek. 

 

Ad 1  

In de jaren zestig werd duidelijk dat de afzonderlijke gemeenten niet meer konden realiseren: 

 

a. behoud bestaande karakter van het Gooi  

b. het zoeken van oplossingen voor de ruimtenood in bijzonder voor woningzoekenden. 

 

“… Beide punten zijn via het gewest Gooiland met elkaar in overeenstemming gebracht met een 

uitwaarts gerichte bebouwingspolitiek. Bouwen op grond van een ander kan alleen als je goed 

samenwerkt. Vrijwaring van het waardevolle middengebied. Bouwen in:  

-Oostermeent 

-Utrechtse overloopgemeenten 

-Almere …”  
 

…“Binnen een cirkel van ongeveer 10 km zijn meer dan twintig verschillende landschapstypen van 

enig formaat te vinden. Een dergelijke combinatie op een betrekkelijk klein gebied (12.000 ha) van 

onderling zo sterk wisselende landschappen komt in geheel Europa niet voor! “…. 
 



“….Het Gooi blijft waard om voor te vechten vanwege zijn greone long functie in het NO gedeelte 

van de Noordvleugel van de Randstad…..” 
 

Vervolgens beschrijft hij bedreigingen:  

…”uitbreiden stedelijk gebied door opeten van heidevelden, uitbreiding grote wegen en 

spoorwegen, wateronttrekking, vuilstrotplaatsen, zandwinning en hoogbouw (‘visuele 
onteigening’), grote druk vanuit recreatie op bossen en heidevelden….” 
 

Hij geeft aan dat gewest beleidsnota volkshuisvesting heeft vastgesteld hoeveel, waar en welk 

woningen en dat ….”door het geweest zijn voorbereid de bestemmingsplannen Oostermeent (plm.  

8400 woningen) en Hilversumse meent (plm. 1600 woningen).”…. 
 

Oecologisch onderzoek is uitgevoerd door drs. (latere prof.) De smidt   

“…Er een basisplan openluchtrecreatie in Natuur en lanschap van het Gooi onder leiding van prof. 

Dr. Ir. Maas….” 
 

“….. Beide studies met het streekplan zullen van fundamentele betekenis blijken te zijn voor het 
definitieve behoud van het Gooise karakter….”.   
     

Het eerste gedrukte exemplaar van het basisplan openluchtrecreatie in natuur en landschap van 

het Gooi wordt uitgereikt aan de Koningin. 

 

2. Waarom gewest Gooi en Vechtstreek ? 

 

a. Eerste reden is een groeiende behoefte om de maatschappelijke verbondenheid met het 

Gooi met de Vechtstreek ook bestuurlijk te concretiseren op een wijze die bij deze tijd past. 

(particulier en overheidsorganisaties, onderwijs, gezondheidszorg, hulpverlening, KvK, gewestelijke 

arbeidsbureau etc.     

b. Niet wachten tot de nieuwe gewestwet vrijkwam, maar zelf een constructie wilde maken die 

aangepast is aan de eisen van deze tijd, waar wonen werken , leren en het recreëren steeds minder 

in een en dezelfde gemeente plaatsvinden. Een sterker worden verwijd samenlevingsverband. 

Grenzen van gemeenten passen niet meer bij de grenzen waarbinnen een belangrijk deel 

van de maatschappelijke processen van elke dag zich afspelen.   

Dit vraagt een veel verdergaande aanvulling van het lokaal bestuur dan in de zestiger jaren voor 

ogen stond.  

“…Niet een veelheid van afzonderlijke regelingen (facet-bestuur) maar één bestuurlijk 

referentiekader waarin in principe alle grensoverschrijdende lokale bestuurstaken aan de 

orde komen. “  

 c. Wil dit “geheel-beleid” slagen dan moet die aanvulling op het bestaande lokaal bestuur ook tot 

handelen bekwaam worden gemaakt. Niet alleen woorden ook daden ! 

d. Willen dit daden van deze tijd zijn dan is niet alleen verstrekte aandacht nodig voor de eisen van 

de maatschappelijke schaalvergroting, maar tegelijkertijd ook voor de noodzaak van 

schaalverkleining in de relatie: burger-bestuur.  Het fascinerende van gewestvorming is, dat het 

mogelijk maakt te realiseren de gedachte: Schaalvergroting waar nodig, en schaal verkleining waar 

mogelijk! 

 

…”Hoe geef je die aanvulling op het bestaande lokaal bestuur: het gewest handen en voeten 

en hoe voorkom je tegelijkertijd een polarisatie tussen gewest en gemeenten?”   
     

De gewestraad denkt dit te kunnen oplossen door tegelijkertijd te streven naar: 

 

1. een versterking van de eigen verantwoordelijkheid van het gewest en de gewestelijke organen 



2. de versterking van het overleg tussen gewest en gemeenten. 

 

Waar de gewestraad naartoe wil is: een versterking van de gewestelijke teamgeest; het oproepen 

van een mentaliteit bij de gemeentebesturen van ‘” er zijn nu eenmaal zaken die we zelf niet meer 

op eigen houtje goed kunnen regelen (“verlos ons van de taken die we niet meer aankunnen”) 
 

Daarvoor hebben we een gewest en dat gewest, dat zijn wij zelf.            

 

Wat vraagt het gewestelijk algemeen belang 

Het is ook noodzakelijk dat je dat gewest loyaal en royaal – “handen en voeten” – geeft; dat wil 

zeggen een eigen ruimte op het gebied van beleidsvoorbereiding, van besluitvorming en waar 

nodig van beleidsuitvoering, inclusief de financiële consequenties daarvan. 

En omgekeerd geldt dan voor het gewest, wil polarisatie tussen bestuursorganen worden 

voorkomen, dat het er voortdurend van doordrongen dien te zijn dat ook lokale problematiek met 

een gemeentegrenzen overschrijdend karakter  -   vanwege de verwevendheid van het totale 

lokale bestuur – een nauw samenspel met de gemeenten vereist. 

 

Je hebt nodig een praktische methode om geleidelijk aan het gewestelijk taken en bevoegdheden 

pakket te concretiseren.  Niet vooraf concreet vast willen leggen. Op basis van een goede 

objectstudie kun je discussiëren over een concreet vraagstuk. Wat en hoe moet het gebeuren, 

inclusief de bevoegdheden van het gewest. In plaats  van in het algemeen over bevoegdheden 

spraken. 

 

De regeling uit 1974 wordt overhandigd aan de Koningin.  

Belangrijker dan de letter van de regeling is nog altijd de geest, de mentaliteit van de mensen, die 

moeten het doen.  

 

Bij deze gelegenheid kan ik alleen de hoop uitspreken, dat de bestuurders in het Gooi en de 

Vechtstreek zich bewust zullen zijn van de juistheid van Churchill’s woord: 
 

“Ons best doen is niet genoeg. Wij moeten er in slagen te doen wat nodig is”        
 

 

.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorzitters na Bogaers: 

 

Koos Schild  

 

Frans Tielrooij  

 

Nieuwe Locatie begin jaren ‘80 oude villa van Veronica Huidige Hotel Lapershoek : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bart Schrijver (derde locatie vanaf ‘86 –‘95 het oude gemeentehuis van Huizen) 
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 W.H. Rebel 

 

Gewest Gooi- en Vechtstreek alternatief voor herindeling 

’s-Graveland het zwarte schaap in samenwerking 

HUIZEN - Volgens planologen op het exacte middelpunt van de gemeente Huizen, in de 

Naarderstraat, probeert het gewest Gooi- en Vechtstreek een centraal beleid met diverse taken 

op regionaal niveau te voeren. De toekomst van het Gooi is ook een onderwerp waar het gewest 

zich mee bezighoudt. Een kennismaking. 

Ruim twintig jaar geleden, in 1967, werd het gewest opgericht. In die periode deed de 

schaalvergroting haar intrede. Er ontstond behoefte aan een organisatie die kostenbesparend werkte 

maar die de kwaliteit niet uit het oog verloor. De voorzitter van het gewest Gooi- en Vechtstreek, mr. 

B. Schrijver, omschrijft het gewest als een „intergemeentelijke samenwerkingsorganisatie". De 
samenwerking tussen de deelnemende gemeenten (Blaricum, Bussum, Hilversum, Laren, Loosdrecht, 

Muiden, Naarden, Nederhorst ten Berg en Weesp) wordt sinds 1985 ook bevorderd door de "Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen 1985". Zwart schaap in de samenwerking is de gemeente ''s-

Graveland. Er worden wel voorzieningen getroffen voor deze gemeente, maar die wenst niet mee te 

doen in het gewest. 

 

 

 

 



Soorten taken 

Bij de overheid ligt een plan waarin 45 samenwerkingsgebieden worden aangewezen. Voordeel 

hiervan is volgens voorzitter Schrijver dat de samenwerking gebundeld wordt. De taken van het 

gewest Gooi- en Vechtstreek kunnen volgens Schrijver in drieën worden verdeeld: overgedragen, 

coördinerende en dienstverlenende taken. 

De overgedragen taken worden in de volksmond ook wel ''doe-taken'' genoemd. De deelnemende 

gemeenten dragen deze taken, zoals de naam al zegt, over aan het gewest. Voorbeelden zijn de 

Gewestelijke Afvalstoffendienst (GAD) en de Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

De coördinerende taak ligt vooral op het gebied van het scheppen van eensluidende opvattingen over 

ontwikkelingen op regionaal niveau, zoals de ruimtelijke ordening. Volgens voorzitter Schrijver is 

samenwerking gewenst, ondanks de autonomie van gemeenten, omdat de belangen van de 

verschillende gemeenten ermee gediend zijn. Bij deze coördinerende taak moet het gewest terdege 

rekening houden met de bestemmingsplannen van de verschillende gemeenten en de streekplannen 

van de provincie. 

Ten slotte is er nog de dienstverlenende taak. Op dit gebied werken vaak enkele gemeenten samen, 

maar slechts zelden alle gemeenten. De subsidiëring van de VVV-kantoren is hier een illustratie van. 

Bestuur 

Voorzitter Schrijver vermeldt met enige trots dat het gewest als verlengd lokaal bestuur een uniek 

bestuursmodel kent. Volgens hem is het niet de bedoeling van het gewest als een vierde bestuurslaag, 

naast Rijk, provincie en gemeente, op te treden. De organisatiestructuur van het gewest Gooi- en 

Vechtstreek is verdeeld in een algemeen en dagelijks bestuur, aangevuld met twee adviescolleges. 

Het algemeen bestuur bestaat uit 38 leden uit de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad wijst de 

afgevaardigden aan, in aantal ongeveer een vijfde deel van de raad. Het unieke van deze 

bestuursorganisatie is de groepering van de afgevaardigden in politieke fracties, gebaseerd op 

evenredigheid. 

Naast dit algemeen bestuur kent het gewest ook een dagelijks bestuur, dat drie full-time 

gedelegeerden telt, onder wie voorzitter Schrijvers. Dit dagelijks bestuur krijgt advies van twee 

adviescolleges. Het portefeuilleoverleg waarin burgemeesters en wethouders zitting hebben en 

daarnaast een commissie van advies dat uit het algemeen bestuur samengesteld wordt. 

Alternatief 

Het gewest Gooi- en Vechtstreek krijgt nogal eens het verwijt dat het te log en te traag werkt. Het 

proces om tot een besluit te komen neemt zo’n drie maanden in beslag. Die lange overlegperiode 
komt volgens Schrijver de besluitvorming ten goede. Aan de andere kant ligt er volgens hem ook wel 

enige schuld bij de gemeenten zelf. Die stellen de onderwerpen te laat aan de orde. 

Het toekomstbeleid zal volgens Schrijver getekend worden door meer voorlichting, zodat het gewest 

grotere bekendheid krijgt. Op landelijk niveau ziet hij de organisatie als een goed alternatief voor de 

beruchte gemeentelijke herindelingen. 

 

 

 

 

 

 



Voorzitter Marjo Vlaanderen over de nieuwe structuur omschakeling van het politieke naar het 

bestuurlijke samenwerkingsmodel die in 1997 werd vastgesteld   

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



Voorzitter Henry Meijdam (Huizen, 24 juli 1961) is een Nederlandse 

politicus. 

Henry Meijdam doorliep het vwo aan het Goois Lyceum te Bussum en 

studeerde aansluitend rechten aan de Universiteit Utrecht. Hij is zijn 

politieke carrière begonnen in de JOVD afdeling 't Gooi e.o. Vervolgens 

werd hij in zijn woonplaats Huizen gekozen als gemeenteraadslid voor 

de VVD. Later werd hij fractievoorzitter en in de periode 1991-1998 was 

hij wethouder en locoburgemeester van Huizen. In die periode was hij 

ook voorzitter van het gewest Gooi en Vechtstreek. 

Van 1995 tot 1998 was Meijdam lid van de VVD-fractie van Provinciale Staten in Noord-Holland. Vanaf 

1998 was hij gedeputeerde in deze provincie met de portefeuille financiën, ruimtelijke ordening en 

milieu, en als zodanig onder meer belast met de regelgeving rond Schiphol. Tevens was hij 

plaatsvervangend Commissaris van de Koningin. Zijn opvolger als gedeputeerde was zijn partijgenoot 

Ton Hooijmaijers. 

Tussentijds heeft Meijdam ook nog een gooi gedaan naar het partijvoorzitterschap van de VVD, echter 

heeft hij niet gewonnen van de andere kandidaten. Hij heeft het moeten afleggen tegen Jan van 

Zanen. Die laatste won met ruim 500 stemmen verschil, een ruime marge omdat van de 46.000 VVD-

leden slechts ongeveer 6.500 hun stem uitbrachten. Binnen de partij is hij thans voorzitter van de 

kamercentrale (kieskring) Haarlem. 

Voorzitter Jos Gieskens (mede verantwoordelijk geweest voor de 

omslag naar het bestuurlijke model) 

Voorzitter J.J. (Jos) Gieskens (ca. 1943) is een Nederlands politicus van de 

VVD. 

Hij was militair maar ging later de lokale politiek in. In 1982 werd hij 

wethouder in Hilversum en op 1 januari 1985 volgde zijn benoeming tot 

burgemeester van Loosdrecht als indirect opvolger van de in mei 1984 

overleden M.K. van Langeveld-Berkel. Op 1 januari 2002 ging die 

gemeente op in de nieuwe gemeente Wijdemeren en een maand later 

werd Gieskens de waarnemend burgemeester van Loenen wat hij zou 

blijven tot oktober 2004 toen hij vervroegd met pensioen ging. 

 

 

 

Voorzitter Ernst Carel Bakker (Hellendoorn, 16 april 1946 – Hilversum, 8 

februari 2014) [1][2] was een Nederlands politicus voor D66. 

Hij studeerde rechten en sociologie maar behaalde geen academische 

graden in deze wetenschappelijke disciplines. 

Van 1971 tot 1978 was hij werkzaam als fractiemedewerker bij de 

toenmalige Tweede Kamerfractie van D66, van 1978 tot 1981 assisteerde 

Bakker als zodanig Jan Terlouw die destijds als fractieleider D66 in de 

Tweede Kamer aanvoerde. Tijdens de laatstgenoemde periode was hij ook 

lid van de gemeenteraad van Amsterdam. 

Voorts leidde hij van 1974 tot 1990 de verkiezingscampagnes voor D66, 

onder meer de zeer succesvol verlopen campagne van 1981 voor de 

Tweede Kamer. Hij kwam vervolgens zelf in de Tweede Kamer terecht 

waarbij hij zijn pijlen onder andere richtte op binnenlandse zaken en verkeer- en 

waterstaatsaangelegenheden. Nadat de PvdA uit het toenmalige Kabinet-Van Agt II was gestapt, 

stemde hij in een in mei 1982 gehouden fractievergadering tegen de vorming van een interim-
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kabinet bestaande uit zijn partij met het CDA, de andere overgebleven partij. Na de voor D66 

tegengevallen verkiezingsuitslag van september 1982 moest hij de Kamer verlaten en werd hij 

beleidsadviseur op het gebied van bestuurlijke contacten. 

 

In 1990 werd Bakker opnieuw gemeenteraadslid van Amsterdam en vanaf 1992 ook wethouder 

van deze gemeente om in 1998 deze post te verruilen voor die van het burgemeesterschap van de 

gemeente Hilversum. 

 

In 2010 besloot hij op 1 juli 2011 met pensioen te zullen gaan. Daarna is hij opgevolgd door Pieter 

Broertjes. Bij zijn afscheid werd burgemeester Bakker ingeschreven in het Hilversumse Gulden 

Boek en ontving hij een Gouden Legpenning. 

 


