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Onderwerp Statenbrief: Rapport provinciaal onderzoek herindeling Vijfheerenlanden 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Hierbij ontvangt u ter informatie het rapport Provinciaal onderzoek herindeling Vijfheerenlanden met bijlagen dat 

bureau Twynstra Gudde in gezamenlijke opdracht van de provincies Zuid-Holland en Utrecht heeft uitgevoerd.  
 
Aanleiding 
Leerdam, Vianen en Zederik verkennen een eventuele herindeling tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. 
De gemeenten hebben hiervoor een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoeksrapport ‘ Richting 
Vijfheerenlanden’ is u op 23 september met een begeleidend memo van gedeputeerde Mariette Pennarts ter 
informatie toegezonden.  
Gelet op het interprovinciale karakter van een eventuele gemeentelijke herindeling en de eigenstandige rol van de 
provincies in een herindelingsprocedure, hebben wij het initiatief genomen voor een eigen onderzoek naar de 
regionale effecten voor de regionale opgaven van een mogelijke herindeling gemeente Vijfheerenlanden.    
 
Voorgeschiedenis 

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Alblasserwaard-Vijfheerenlanden had in 2013 de 
commissie Bestuurlijke Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (commissie Schutte) de opdracht gegeven 
om op basis van drie modellen onderzoek te doen naar en aanbevelingen te doen over een duurzame 
bestuurlijke toekomst van deze regio. De commissie kwam tot het oordeel dat de vorming van drie gemeenten de 
beste garanties biedt voor een duurzame ontwikkeling. Een van deze gemeente is Vijfheerenlanden 
(samenvoeging van Leerdam-Vianen-Zederik). 
 
Essentie / samenvatting: 
De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben gezamenlijk aan Twynstra Gudde opdracht gegeven om een 
onderzoek uit te voeren. Het onderzoek omvat: 

- Een beschrijving van de gemeente Vijfheerenlanden en van de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 
U10/Lekstroomgemeenten 

- De regionale opgaven van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en U10/Lekstroomgemeenten. Het gaat 
hierbij om sociale, economische en ruimtelijke opgaven 

- De effecten van een eventuele herindeling Vijfheerenlanden op de regionale opgaven. Hierbij wordt  
onderscheid gemaakt in organisatorische effecten en inhoudelijke sociale, economische en ruimtelijke 
effecten  

 



 

  

 

Het onderzoeksrapport bevat geen oordeelsvorming en ook geen aanbevelingen of keuzes. Dit maakte geen 
onderdeel uit van de opdracht.  
 
Parallel aan het provinciaal onderzoek vond een haalbaarheidsonderzoek plaats in opdracht van de drie 
gemeenten. Het feiten-  en cijfermateriaal uit beide onderzoeken zijn met elkaar vergeleken en op elkaar 
afgestemd.  
 
Wij geven (nog) geen duiding aan de inhoud van het rapport. Dit rapport geeft inzicht in de regionale effecten van 

een mogelijke herindeling Vijfheerenlanden. Wij wachten daarom eerst de besluitvorming van de gemeenten over 
hun bestuurlijke toekomst af. Het rapport biedt een basis voor de  beoordeling van een mogelijk verzoek om een 
interprovinciale herindelingsprocedure te starten te samen met het haalbaarheidsonderzoek ‘Richting 
Vijfheerenlanden’ en het raadsbesluit, en voor de gesprekken in het kader van open overleg van de 
herindelingsprocedure. De strategisch-politieke keuze van de gemeenten is eerst nodig om meer kleuring te 
kunnen geven aan de verschillende effecten van de herindeling en gewenste (bestuurlijke) orientatie voor de 
regionale opgaven en de samenwerkingsverbanden. 
 
We hebben geconstateerd dat het onderzoeksrapport onvoldoende informatie bevat over de effecten van een 
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden voor de bij wet voorgeschreven samenwerkingsverbanden zoals de 
veiligheidsregio’s, GGD-regio’s en omgevingsdiensten. Wat betekent een afnemende draagkracht voor de 
bestuurlijke toekomst van het samenwerkingsverband? Naar verwachting zal alsdan daarover aanvullend 
onderzoek gewenst zijn en nader overleg met de wetgever. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met dit onderzoek wordt beoogd dat beide provincies, ieder voor zich, in staat worden gesteld om de herindeling  
Vijfheerenlanden in provinciaal en regionaal perspectief te kunnen beoordelen. 
 
Financiële consequenties 

Niet van toepassing 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Het rapport Provinciaal onderzoek herindeling Vijfheerenlanden wordt conform de afspraak ter informatie aan de 

colleges van B&W en de gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik gezonden. De raden nemen op 10 

november 2015 in een afzonderlijke raadsvergadering een besluit over hun bestuurlijke toekomst en kunnen bij 

de oordeelsvorming daarvan dit onderzoeksrapport betrekken. 

Daarnaast wordt het rapport ter informatie aan de dagelijkse besturen van de betrokken samenwerkings-

verbanden en van de Lekstroomgemeenten en de U10-gemeenten gezonden. 

 

Na 10 november zullen wij uw Staten nader informeren over de gemeentelijke besluitvorming en wat dat betekent 

voor de inrichting van het vervolgproces c.q. herindelingsprocedure.  

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
  
De secretaris, 
 


