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Aan de gemeenteraad 
 
Voorstel 
Vaststellen gemeentewapen variant 1 conform advies college en historische kringen Breukelen, 
Loenen en Maarssen en het gemeentewapen in gestileerde vorm toevoegen aan huisstijllogo. 
 
Inleiding 
Tijdens de voorbereidingen van de herindeling van de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen 
heeft de toenmalige Stuurgroep Herindeling besloten tot de ontwikkeling van de huisstijl en het 
gemeentewapen. De stuurgroep besloot dat het gemeentewapen niet alleen een rol heeft bij alle 
uitingen van officiële, politiek-bestuurlijke representatie, maar daarnaast zou het wapen letterlijk een 
plek in het huisstijllogo van de nieuwe gemeente krijgen. In verband met de korte 
voorbereidingsperiode van de herindeling kon het besluit van de stuurgroep destijds niet gerealiseerd 
worden voor de nieuwe gemeente van start ging. Daarom is de nieuwe huisstijl eind 2010 en begin 
2011 geïntroduceerd nog zonder gemeentewapen; het gemeentewapen zou later worden 
toegevoegd aan het huisstijllogo. Dit vindt plaats in 2012. 
 
De Stuurgroep heeft bij de herindeling de eerste stappen gezet om te komen tot de ontwikkeling van 
een nieuw gemeentewapen. Zo werd de Hoge Raad van Adel -  als het orgaan rond de ontwikkeling 
van gemeentewapens - verzocht oriënterend onderzoek te verrichten en te komen met een tweetal 
voorstellen voor een gemeentewapen voor Stichtse Vecht. Dit uitgaande van een traditioneel 
wapenontwerp op basis van bestaande heraldische elementen danwel een modern ontwerp op basis 
van historische elementen.  
Tevens is het verzoek gedaan om bij de wapenvoorstellen nadrukkelijk rekening te houden met de 
nieuwe huisstijl van Stichtse Vecht. 
 
Na besluitvorming in de gemeenteraad zal het gemeentewapen de volgende procedure doorlopen: 
- Integratie van het gemeentewapen in het huisstijllogo van de gemeente Stichtse Vecht. 
- Indiening van het definitief wapenvoorstel bij Hare Majesteit de Koningin; 
- Vaststelling Koninklijk Besluit; 
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Nb: Zodra het gemeentewapen bij Koninklijk Besluit is verleend wordt door de Hoge  Raad van 
Adel de opdracht gegeven aan een gespecialiseerd bedrijf om het Wapendiploma te maken. Dit 
Wapendiploma is de feitelijke beschrijving van het wapen, de kenmerken, de heraldiek, 
kleurgebruik, herkomst enzovoorts. 

- Besluit B&W Intrekken wapens van de voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen;  
Nb: Deze oude wapens kunnen worden behouden als dorpswapens  en indien gewenst nog 
worden gebruikt bij specifiek kerngebonden activiteiten. 

- Ontwikkelen van een gemeentevlag en ambtsketen. 
 
Argumenten 
De ervaring van de Hoge Raad is dat het bijna niet realiseerbaar is om alle heraldische elementen uit 
de gemeentewapens van de gefuseerde gemeenten op te nemen in één nieuw gemeentewapen. 
Vaak leidt een geheel nieuw modern ontwerp op basis van historische elementen tot een historisch 
en esthetisch verantwoord wapen waar de nieuwe gemeente gedurende lange tijd mee vooruit kan. 
Deze ervaringsgegevens zijn terug te zien in de gepresenteerde voorstellen, waarbij het eerste 
ontwerp een geheel nieuw modern ontwerp is op basis van historische elementen en het tweede 
ontwerp een traditioneel wapenontwerp, dat gebruikt maakt van bestaande heraldische elementen. 
Het college van B&W kiest voor wapen 1 met de onderstaande argumentatie. 
 
Wapen 1 
De ‘moderne’ variant, waar ook een ‘zekere voorkeur’ van de hoge raad van adel van uit gaat, is de 
meest rechtstreekse visuele vertaling van de naam van de gemeente: Stichtse Vecht. Dat wordt 
gesymboliseerd doordat het Stichtse kruis rechts op het schild staat, en de Vecht als golvende 
dwarsbalk op het linkerdeel. (De heraldische taal beschrijft het schild altijd vanuit het perspectief van 
de schildhouder (ridder). Vandaar dat het voor de kijker naar het schild rechts en links omgekeerd 
wordt waargenomen.) Hierdoor wordt de verscheidenheid van de gemeente; die immers is 
samengesteld uit een aantal kernen met een soms lange historie, in onze optiek het beste 
weergegeven doordat deze historische aspecten symbolisch gerepresenteerd worden op een wijze 
die overeenstemt met de verbindende naam van de nieuwe gemeente.  
 
Vanuit identiteits- en communicatieperspectief voldoet deze variant 100% - het symboliseert de 
nieuwe gemeente Stichtse Vecht op een zuivere manier en weet de historische uitstraling van het 
gebied te verenigen met de moderne realiteit van de fusiegemeente.  
 
Wapen 2 
De ‘traditionele’ variant. De Vecht is opgenomen als de golvende schuinbalk, de Stichtse kleuren 
komen terug als rood en zilver. De lelie en het St. Andrieskruis komen van Maarssen en Breukelen, 
van Loenen komt niets terug. Natuurlijk komt ook hier de Vecht terug, en worden de kleuren van het 
Sticht gebruikt. De toevoeging van de lelie en het St. Andrieskruis suggereren opname van andere 
gemeentelijke wapens, maar is een reductie van de wapens van de gebruikte gemeenten en een  
reductie ten opzichte van in het gebied aanwezige wapens van gemeenten, omdat van Loenen 
alleen kleuren opgenomen zijn.     
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Vanuit identiteits- en communicatieperspectief symboliseert deze variant de gemeente Stichtse 
Vecht op een minder zuivere manier doordat er geen balans zit in overgenomen symboliek. De 
historische uitstraling wordt hierdoor een verwarrend accent in de moderne realiteit van de 
fusiegemeente. 
 
Over de keuze van een nieuw wapen voor Stichtse Vecht hebben wij advies gevraagd aan de 
Historische Kringen van Breukelen, Loenen en Maarssen. De organisaties adviseren te kiezen voor 
variant 1. De Historische Kring geeft aan: “Het verheugt mij u te kunnen mededelen dat alle drie de 
historische verenigingen, onafhankelijk van elkaar, adviseren om wapen variant 1, met rechts het 
wapen van het Sticht en links de gestileerde Vecht, als nieuw gemeentewapen aan te nemen. Een 
van de argumenten was dat nummer twee expliciet (alleen maar) naar Breukelen en Maarssen 
verwijst, terwijl de nieuwe gemeente uit vele historische kernen en oud-gemeenten bestaat.” 
 
Uitvoering 
Gerelateerd aan het nieuwe gemeentewapen en integratie ervan in de huisstijl zijn enkele 
uitvoeringsaspecten aan de orde.  
 
Aanpassing huisstijllogo en implementatie in de huisstijl 
Eind 2010 heeft de Stuurgroep Herindeling besloten dat het nieuwe gemeentewapen dient te worden 
geïntegreerd in het huisstijl-logo. Deze aanpassing van de huisstijl vraagt om zorgvuldigheid, zodat 
het wapen goed aansluit bij de modern-klassieke uitstraling van de huisstijl.  
Wij willen de implementatie van het nieuwe huisstijllogo de komende jaren gefaseerd laten 
plaatsvinden, bijvoorbeeld als nieuw drukwerk nodig is of oud vervangen moet worden. Op deze 
wijze blijven de kosten beheersbaar en kunnen ten laste komen van reguliere budgetten.   
 
Gemeentevlag 
De Hoge Raad van Adel beveelt aan om na vaststelling van het gemeentewapen ook een officiële 
gemeentevlag in te stellen. Rond de vormgeving daarvan toont de Hoge Raad van Adel eveneens 
bereidheid om de gemeente te adviseren. Een gemeentevlag wordt uiteindelijk vastgesteld bij besluit 
van de gemeenteraad.  
 
Ambtsketen 
Nadat het nieuwe gemeentewapen bij Koninklijk Besluit is vastgesteld, kan tevens de procedure voor 
een nieuwe ambtsketen in gang worden gezet.  
 
Juridische aspecten 
De vaststelling van het gemeentewapen is een bevoegdheid van de gemeenteraad:  
“Een Gemeentewapen wordt, op aanvraag, toegekend aan een publiekrechtelijk lichaam, waaronder 
een gemeente ( Koninklijk besluit van 23 april 1919, Staatsblad 181, tot intrekking van de Koninklijke 
besluiten van 20 februari 1816, no. 69, en 3 januari 1818, no. 91, en tot vaststelling van nieuwe 
bepalingen nopens het bekomen, wijziging, enz. van wapens voor provinciën, gemeenten en andere 
publiekrechtelijke lichamen of instellingen, zoals dit is aangevuld bij het Koninklijk besluit van 21 
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oktober 1977, Staatsblad 605).De gemeenteraad is het orgaan dat het besluit neemt betreffende het 
wapen. 
Door de toekenning van het gemeentewapen door de kroon is er sprake van toekenning van een 
exclusief recht. Het zonder toestemming van de gemeente gebruik maken van het gemeentewapen 
is in principe onrechtmatig.  
Voor de gemeentevlag geldt juist dat die, net als de nationale vlag, door een ieder mag worden 
gebruikt, waarbij uiteraard wel het nodige respect in acht moet worden genomen.  
 
Financiële paragraaf  
De benodigde middelen voor het ontwikkelen van het nieuwe wapen en de verdere 
uitvoeringsaspecten, inclusief juridische bescherming en implementatie in de huisstijl, is een bedrag 
van 24.000 euro begroot. Het benodigde budget is reeds in 2010 beschikbaar gesteld bij de 
herindeling en via de frictiekosten in de Bestuursrapportage 2011 vastgelegd. 
 
 
7 februari 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris Burgemeester 
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