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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
In te stemmen met ontwerpvariant 1 van de nieuwe gemeentevlag. 
 
 
Samenvatting 
 
 
De Hoge raad geeft aan dat het aan ons verleende gemeentewapen goed vertaald kan worden naar een 
gemeentevlag. De Hoge Raad spreekt haar voorkeur uit voor ontwerpvariant 1 (zie voor haar toelichting 
de brief in de bijlage). Geadviseerd wordt om de voorkeursvariant van de Hoge Raad te volgen. De 
tweede ontwerpvariant gaat namelijk uit van twee losse delen, terwijl de eerste variant juist het 
verbindende karakter van de gemeente Stichtse Vecht goed weergeeft: ’t Stichtse Kruis dat overgaat in de 
blauwe golvende dwarsbalk (de Vecht). 
 
 
 
 
Bijlagen 

- Brief Hoge raad van Adel met toelichting en ontwerpvarianten 1 en 2. 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Advies gemeentevlag 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
17 december 2013 
 
Werksessie 
2 december 2013 

 

Portefeuillehouder 
Mw. drs. M.M. van ’t Veld 
 
Afdeling 
Interne dienstverlening 
Opsteller 
pieter.doesburg@stichtsevecht.nl 
 
 
Agendanummer 
 
Registratie nummer 
Z/13/24667-VB/13/03315 

Pagina 1 van 3 

mailto:pieter.doesburg@stichtsevecht.nl


Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 0346 25 40 00 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 

 
Harmonisatie 
Tijdens de voorbereidingen van de herindeling van de gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen heeft 
de toenmalige Stuurgroep Herindeling besloten tot de ontwikkeling van het gemeentewapen. De 
gemeenteraad heeft eind maart 2012 het gemeentewapen vastgesteld.  
 
De gemeentevlag is net als het gemeentewapen een belangrijk onderscheidingsteken. In het 
raadsvoorstel van 27 maart 2012 wordt de gemeentevlag dan ook benoemd als een van de 
processtappen na de ontwikkeling van het gemeentewapen. Dit conform de aanbeveling in de brief van de 
Hoge Raad van Adel (23 november 2010, nr. 10/272-15) om na vaststelling van het gemeentewapen ook 
een officiële gemeentevlag in te stellen. Rond de vormgeving van de vlag heeft de Hoge Raad van Adel 
een adviserende functie. Een gemeentevlag wordt uiteindelijk vastgesteld bij besluit van de 
gemeenteraad. Vaststelling van deze vlag is samen met de ontwikkeling van de ambtsketen een van de 
laatste stappen die voorvloeien uit de procedure van het nieuwe gemeentewapen. 
 
De gemeentevlag moet voldoen aan een aantal voorschriften. Aangezien de gemeente over een vlag wil 
beschikken die voldoet aan de heraldische eisen, is aan de Hoge Raad van Adel advies gevraagd over 
het ontwerp van de vlag. Op 4 september jl. heeft de Hoge Raad van Adel twee ontwerpvarianten 
toegestuurd ( zie bijlage) met een toelichting en een advies. Geadviseerd wordt om de voorkeursvariant 
(ontwerp 1) van de Hoge Raad te volgen. 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
De gemeentevlag gebruikt de gemeente bij officiële gelegenheden. De gemeentevlag kan ook door 
inwoners van de gemeente worden gevoerd bij officiële gelegenheden en feestelijkheden, mits dit correct 
gebeurt.  Inwoners kunnen een gemeentevlag zelf laten maken bij een vlaggenleverancier. Hier is geen 
schriftelijke toestemming voor nodig.  
 
Argumenten 
De Hoge raad geeft aan dat het aan ons verleende gemeentewapen goed vertaald kan worden naar een 
gemeentevlag. De Hoge Raad spreekt haar voorkeur uit voor ontwerpvariant 1 (zie voor haar toelichting 
de brief in de bijlage). Geadviseerd wordt om de voorkeursvariant van de Hoge Raad te volgen. De 
tweede ontwerpvariant gaat namelijk uit van twee losse delen, terwijl de eerste variant juist het 
verbindende karakter van de gemeente Stichtse Vecht goed weergeeft: ’t Stichtse Kruis dat overgaat in de 
blauwe golvende dwarsbalk (de Vecht).  
Nog meer als voor het gemeentewapen, is eenvoud van belang voor een vlag. Dit heeft te maken met een 
goede herkenbaarheid, ook op grotere afstanden. Dit verklaart ook de keuze van het kleurgebruik: het 
zilver en goud uit het gemeentewapen krijgen respectievelijk de kleur wit en geel. De vlag dient verder 
overeenkomsten te hebben met het wapen. De gepresenteerde vlag voldoet aan al deze (heraldische) 
voorschriften. 
 
Communicatie 
Gebruiksrichtlijnen en de afbeelding van de vlag worden ontsloten via de website. 
 
Financiën en risico’s 
De kosten voor de gemeentevlag bedragen 500,- euro. Het benodigde budget is reeds in 2010 
beschikbaar gesteld bij de herindeling en via de frictiekosten in de Bestuursrapportage 2011 vastgelegd. 
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Vervolg 
Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt de nieuwe vlag in gebruik genomen en beschikbaar gesteld 
voor inwoners die de vlag willen voeren. 
 
 
12 november 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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