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Samenvatting 

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn een mogelijke herindeling (bestuurlijke fusie) tot één 

gemeente Vijfheerenlanden aan het verkennen. Door de ligging van Leerdam en Zederik in de provincie 

Zuid-Holland en Vianen in de provincie Utrecht wordt dit, bij doorgang, een provinciegrensoverschrijden-

de herindeling. Dit onderzoek, in opdracht van de provincies Zuid-Holland en Utrecht, geeft inzicht in: 

- de regionale opgaven en de samenhang in het gebied van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) en 

regio Utrecht (U10) in het sociale, ruimtelijke en economische domein 

- de effecten van een mogelijke herindeling Vijfheerenlanden op de regio’s Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (A-V) en regio Utrecht (U10). 

 

Dit onderzoek bevat geen oordeelsvorming en bevat geen aanbevelingen of keuzes. 

 

Een uitgebreide verzameling en analyse van feiten, cijfers en kaartmateriaal biedt inzicht in de karakte-

ristieken van de onderzochte regio’s en de regionale opgaven waar de gemeenten voor staan. De regio 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een waterrijk en groen veenweidegebied, heeft meerdere waterwe-

gen en wordt gekenmerkt door cultuurhistorische en landschappelijke waarden. De regio U10 wordt 

gekenmerkt als centraal gelegen stedelijk gebied, met een nationale draaischijffunctie en met een divers 

woon- en leefklimaat.  

Regionale opgaven 

De belangrijkste regionale opgaven, op basis van analyse van feiten, cijfers, documenten en interviews, 

zijn hierna voor beide regio’s visueel weergegeven. 

 

 

Figuur 1. Weergave regionale opgaven in de A-V en hun samenhang 
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Figuur 2. Weergave regionale opgaven in de U10 en hun samenhang 

 

Verkenning van effecten 

Algemene noties 

De herindeling tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft gevolgen voor de samenwerkings-

verbanden waar de drie huidige gemeenten deel van uitmaken en de provincies waar de gemeenten 

onderdeel van zijn. In de besluitvorming over de herindeling moeten hierin keuzes worden gemaakt.  

 

Wat betreft de regionale opgaven zullen een andere bestuurlijke oriëntatie en de bijbehorende bestuurlij-

ke grenzen niet tot wijzigingen leiden. De sociale, ruimtelijke en economische opgaven laten zich niet 

beperken en leiden door bestuurlijke grenzen. Samenwerking rondom deze opgaven zal nodig blijven, 

niet alleen tussen gemeenten, maar ook met medeoverheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfs-

leven. 

 

Voor enkele samenwerkingsverbanden geldt dat deze bij wet binnen provinciegrenzen georganiseerd 

moeten worden, zoals de regionale uitvoeringsdiensten/omgevingsdiensten, de veiligheidsregio’s en 

GGD-regio’s.  

 

Voor de andere samenwerkingsverbanden in beide regio’s zal de nieuwe gemeente in oprichting moeten 

bepalen welke bestuurlijke oriëntatie zij kiest, passend bij de toekomstvisie en inhoudelijke ambities. Dat 

deze keuze effecten heeft, wordt duidelijk uit een verkenning van de inhoudelijke effecten van de 

scenario’s. In algemene zin zal eventuele intreding dan wel uittreding van de gemeente, als rechtsopvol-

ger, bij een samenwerkingsverband leiden tot verrekening, herverdeling en consequenties voor de 

begroting en aangegane verplichtingen in de samenwerking, zoals bepaald in de betreffende regelingen 
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en/of statuten. Hierover dienen politiek-bestuurlijk afspraken gemaakt te worden. Dit leidt tot een be-

stuurlijk aandachtspunt: de omvang van de achterblijvende uitvoeringsorganisaties.  

Door uittreding van een dan wel twee gemeenten, wordt de schaalgrootte van regionale uitvoeringsorga-

nisaties kleiner en mogelijk nemen hierdoor de draagkracht, effectiviteit en efficiëntie af.  

Scenario 1 - Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de regio U10 

Als Vijfheerenlanden onderdeel wordt van de provincie Utrecht en de regio U10, komt er daar per saldo 

geen gemeente bij maar wel inwoners en grondgebied. Dit betreft met name landelijk gebied. Bij de 

provincie Zuid-Holland en de regio A-V vertrekken twee gemeenten.  

 

De regionale opgaven in de regio U10 zullen met deze herindeling niet veranderen. Wel zullen de 

bestuurlijke (samenwerkings)organisaties die gesteld staan voor deze opgaven een meer divers gebied 

bedienen. Tegelijkertijd neemt de draagkracht van de regio toe doordat meer inwoners en grondgebied 

deel uitmaken van de regio’s. Daarbij moet er aandacht zijn voor de toevoeging van meer landelijk 

gebied aan de regio, met haar sociale (met name voor Lekstroom-gemeenten), ruimtelijke en economi-

sche kenmerken (regio U10). De uitdaging is om deze een plek te geven in de regionale opgaven, zoals 

passende woningvoorraad, vestigingsklimaat, bereikbaarheid en behoud van de dienstverlenende 

sector.  

 

Dit leidt tot de volgende bestuurlijke aandachtspunten voor de regio U10: 

- samenwerken met de regio A-V op de opgaven ‘op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad 

Utrecht’ en ‘ontwikkelen passende woningvoorraad’  

- verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken, met name op de opgaven’ versterken van de (in-

ter)nationale concurrentiepositie’ en ‘aantrekkelijk houden van vestigingsklimaat’ 

- voor de opgaven ‘aantrekkelijk woon- en leefklimaat’ en ‘versterken van de bereikbaarheid’ zorgvuldig 

de balans tussen stad en landelijke gemeenten houden en waar mogelijk de verschillen benutten om 

elkaar te versterken. 

 

De oriëntatie van Vijfheerenlanden op Utrecht heeft ook gevolgen voor de regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden. De draagkracht zal afnemen van 6 naar 4 gemeenten. Dit leidt tot de volgende 

bestuurlijke aandachtspunten voor de regio A-V: 

- samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘op peil houden voorzieningen’ en ‘ontwikkelen passende 

woningvoorraad’  

- samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘versterken van de maritieme sector, recreatie en 

toerisme en de agrarische sector’, en ´aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt’ 

- samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘borgen van de waterveiligheid’, ‘behoud van de cultuur-

historische waarde en het landschappelijk karakter’ en ‘versterken van de ontsluiting’ in het gebied 

- afname draagkracht voor samenwerking rondom de regionale sociale, economische en ruimtelijke 

opgaven. 

 

  



 

 

Scenario 2 - Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland en de regio A-V 

Als Vijfheerenlanden onderdeel wordt van de provincie Zuid-Holland en de regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden, neemt het aantal gemeenten per saldo daar met een af maar komen er meer inwoners 

en grondgebied bij. Bij de provincie Utrecht, de regio U10 en de Lekstroom-samenwerking vertrekt één 

gemeente. 

 

De regionale opgaven zullen daarmee niet veranderen. Wel zullen de bestuurlijke (samenwer-

kings)organisaties die gesteld staan voor deze opgaven een ruimtelijk samenhangend gebied bedienen. 

Tegelijkertijd neemt de draagkracht van de regio toe doordat meer inwoners en grondgebied deel 

uitmaken van de regio’s. 

Daarbij moet er aandacht zijn voor de toevoeging in de provincie Zuid-Holland en de regio A-V van meer 

stedelijk gebied, waarvan de inwoners en de economie georiënteerd zijn op de regio Utrecht.  

 

Dit leidt tot de volgende bestuurlijke aandachtspunten voor de regio A-V: 

- samenwerken met regio U10 op de opgaven op peil houden voorzieningenniveau, ontwikkelen 

passende woningvoorraad en versterken van de ontsluiting 

- verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken 

- zorgvuldig de balans tussen de stedelijke en de landelijke gebieden te houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken en te zorgen voor behoud van de cultuurhistorische 

waarde en het landschappelijk karakter. 

 

De oriëntatie van Vijfheerenlanden op Zuid-Holland heeft ook gevolgen voor de regio U10. De draag-

kracht zal afnemen van 10 naar 9 gemeenten voor de regio U10 en van 5 naar 4 voor de Lekstroom-

samenwerking. Dit leidt tot de volgende bestuurlijke aandachtspunten voor de regio U10: 

- samenwerken met regio A-V op de opgave inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de 

stad Utrecht 

- samenwerken met regio A-V op de opgaven versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie, 

behoud van de dienstverlenende sector en aantrekkelijk houden vestigingsklimaat 

- samenwerken met regio A-V op de opgaven aantrekkelijk woon- en leefklimaat, versterken van de 

bereikbaarheid, borgen van waterveiligheid, tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren) 

- afname draagkracht voor sociale (ook voor Lekstroom-samenwerking), economische en ruimtelijke 

opgaven. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding feitenonderzoek Vijfheerenlanden  

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik zijn een mogelijke herindeling (bestuurlijke fusie) tot één 

gemeente Vijfheerenlanden aan het verkennen. Door de ligging van Leerdam en Zederik in de provin-

cie Zuid-Holland en Vianen in de provincie Utrecht wordt dit, bij doorgang, een provinciegrensover-

schrijdende herindeling. De gemeenten laten hiervoor een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.  

Gezien het interprovinciale karakter hebben de betrokken provincies Zuid-Holland en Utrecht het 

initiatief genomen tot een eigen onderzoek naar de regionale effecten van de mogelijke vorming van 

Vijfheerenlanden. 

1.2 Opdracht en afbakening van het onderzoek 

Twynstra Gudde is door de provincies Zuid-Holland en Utrecht gevraagd om een onderzoek uit te 

voeren dat inzicht geeft in de regionale effecten van een mogelijke herindeling tussen de gemeenten 

Leerdam, Vianen en Zederik. Met dit onderzoek beogen de beide provincies dat zij, ieder voor zich, in 

staat worden gesteld om de herindeling in provinciaal en regionaal perspectief te kunnen beoordelen. 

De provincies hebben namelijk een (mede)verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal 

bestuur. Daarnaast hebben zij een rol in het wettelijke herindelingsproces en met deze provinciegrens-

overschrijdende samenvoeging zullen zij (of een van beide), bij een verzoek tot herindeling, een 

herindelingsprocedure starten. Deze procedure wordt door de provincies afgesloten met het vaststellen 

van een herindelingsadvies aan de minister van BZK. Gelijktijdig heeft er een haalbaarheidsonderzoek 

in opdracht van de drie gemeenten plaatsgevonden. Het feitenmateriaal uit beide onderzoeken is op 

elkaar afgestemd. 

 

Het onderzoek richt zich op de regionale consequenties van een mogelijke herindeling tussen Leer-

dam, Vianen en Zederik. In overleg met de provincies is het onderzoek afgebakend tot de regionale 

opgaven in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) en Regio Utrecht (U10). Waar relevant, 

is dit verbijzonderd naar de Lekstroom-gemeenten en de betreffende veiligheidsregio’s, omgevings-

diensten en de GGD-regio’s. 

 

De regionale opgaven in deze gebieden vormen de basis voor het onderzoek. Dit is een van de 

bouwstenen voor de bestuurlijke afweging in het herindelingsontwerp. Dit onderzoek bevat geen 

oordeelsvorming en bevat geen aanbevelingen of keuzes. 

 

De onderzoeksvragen zijn als volgt gestructureerd:  

1. geef inzicht in de regionale opgaven en samenhang in het gebied van Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (A-V) en Regio Utrecht (U10): 

a. sociaal 

b. ruimtelijk 

c. economisch 

2. geef inzicht in de effecten van een herindeling Vijfheerenlanden op de regio’s Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (A-V) en de regio Utrecht (U10): 

a. organisatorische effecten: regionale verhoudingen en samenwerkingsverbanden 

b. inhoudelijke effecten: regionale opgaven. 
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1.3 Aanpak en verantwoording van het onderzoek 

1.3.1 Aanpak 

Het onderzoek is stapsgewijs vormgegeven. In vier stappen is in afstemming met de begeleidings-

commissie toegewerkt naar deze eindrapportage. De vier stappen bestaan uit het vaststellen van de 

onderzoeksaanpak met de begeleidingcommissie, de informatieverzameling, toetsing van het verza-

melde materiaal en het opleveren van de eindrapportage. Hierna volgt een overzicht van de activiteiten 

en de resultaten per stap. 

 

 

 

 

Stap 1 – Vaststellen onderzoeksopdracht en -aanpak 

Bij aanvang van het onderzoek zijn met de ambtelijke begeleidingscommissie afspraken gemaakt over 

de afbakening, de aanpak, de definitie van begrippen, de gesprekspartners en de planning. Tevens is 

de conceptinhoudsopgave van de eindrapportage besproken en vastgesteld. 

 

Stap 2 – Informatieverzameling 

Na het vaststellen van de onderzoeksaanpak met de begeleidingscommissie is gestart met de informa-

tieverzameling. Diverse openbaar beschikbare databases en documenten zijn geraadpleegd voor het 

opstellen van een bijlage bij het rapport, de regio’s A-V en U10 in beeld. In deze bijlage zijn cijfers en 

kaarten weergegeven voor de domeinen sociaal, ruimte en economie. De bijlage dient ter ondersteu-

ning van de regionale opgaven in dit rapport.  

 

Stap 3 – Toetsing feitenmateriaal 

De regionale opgaven zijn getoetst in gesprekken met vertegenwoordigers uit de regio A-V en de regio 

U10 (bijlage 2). In deze gesprekken zijn ook de effecten verkend van de scenario’s. De cijfers en 

kaarten in de bijlage zijn getoetst in een sessie met ambtenaren van de provincie Utrecht en in een 

sessie met ambtenaren van de provincie Zuid-Holland. Tot slot zijn de verzamelde data afgestemd met 

de data van het haalbaarheidsonderzoek dat door Code Samen is uitgevoerd voor de gemeenten 

Zederik, Leerdam en Vianen. 
  

Stap 1

Vaststellen aanpak

Stap 2

Informatieverzameling

Stap 3

Toetsing feitenmateriaal

Stap 4

Eindrapportage

Activiteiten

• Overleg met ambtelijke 

begeleidingscommissie, om 

afspraken te maken over:

∙ Activiteiten en resultaten

∙ Planning (i.r.t. vakantie)

∙ Aanleveren informatie

∙ Respondenten in regio’s

• Afstemming over aanpak met 

bestuurders, door ambtelijke 

begeleidingscommissie

Activiteiten

• Analyse per regio (4x) van:

∙ Regionale opgaven, per 

regio

∙ Effecten van herindeling

∙ Kansen en bedreigingen

• Op basis van:

∙ Informatie uit documenten uit 

en over de regio’s

∙ Data uit openbaar 

toegankelijke databases

• Opstellen van 

bevindingennotitie en 

kaartmateriaal

Activiteiten

• Bespreken bevindingennotitie 

met ambtelijke 

begeleidingscommissie

• Toetsingssessie met 

ambtenaren van beide

provincies

• Interviews in regio’s (4), met:

∙ Voorzitter (of . plv.)

∙ Secretaris + beleidsadviseur

• Afstemming met bureau Code 

Samen

• Verf ijnen en afronden 

bevindingennotitie

Activiteiten

• Opstellen concept 

eindrapportage

• Bespreking concept met 

ambtelijke 

begeleidingscommissie

• Verf ijnen en afronden 

eindrapportage

• Opleveren eindrapportage 

ambtelijke 

begeleidingscommissie

Resultaat

• Vastgestelde

onderzoeksaanpak (intern 

afgestemd met bestuurders)

• Inhoudsopgave van de 

eindrapportage

Resultaat

• Bevindingennotitie van het 

feitenmateriaal

• In beeld:

∙ Regionale opgaven

∙ Samenwerkingsverbanden

Resultaat

• Getoetste bevindingennotitie

Resultaat

• Concept eindrapportage 

• Def initieve eindrapportage
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Stap 4 – Eindrapportage 

Op basis van de verzamelde informatie in stap 2, de getoetste cijfers en kaarten en de regionale 

opgaven, en input voor effecten in stap 3 is een conceptrapportage opgesteld. De conceptrapportage 

is besproken met de begeleidingscommissie en vervolgens besproken en vastgesteld in een sessie 

met de directeuren van de provincie Utrecht en de provincie Zuid-Holland.  

1.3.2 Inhoudelijke verantwoording 

De afbakening van dit onderzoek richt zich op de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) en de 

regio U10, met een verbijzondering naar de Lekstroom-gemeenten, ODRU, VRU, GGDrU en RUD en 

de regio Zuid-Holland Zuid, OZHZ VRZHZ en de GGD ZHZ, indien aan de orde.  

 

De basis van het onderzoek vormde het identificeren van de regionale opgaven in de regio’s Alblas-

serwaard-Vijfheerenlanden en U10. In onderstaand kader is weergegeven wat wordt verstaan onder 

regionale opgaven. 

 

Definitie van regionale opgaven 

Onder opgaven worden in dit onderzoek regionale inhoudelijke opgaven verstaan; ze zijn gemeente-

grensoverstijgend. Deze opgaven komen voort uit het gebied en de gemeenschap(pen). In dit onder-

zoek zijn de opgaven geordend naar drie domeinen: sociaal (de mensen die er wonen), ruimte 

(fysieke kenmerken van het gebied) en economie (bedrijvigheid).  

 

Met de regionale opgaven als basis is gekeken naar de mogelijke effecten van een wijziging van 

bestuurlijke indeling als gevolg van de mogelijke herindeling Vijfheerenlanden. Deze effecten zijn 

aangevuld op basis van de gesprekken met vertegenwoordigers uit de regio’s (zie bijlage 2). In 

onderstaand kader is weergegeven wat wordt verstaan onder effecten. 

 

Definitie van effecten 

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen effecten: inhoudelijk en organisato-

risch: 

- organisatorische effecten: de consequenties van de nieuwe bestuurlijke samenstelling en schaal 

voor de huidige bestuurlijke verhoudingen en samenwerkingsverbanden in de regio’s 

- inhoudelijke effecten: de mate waarin de nieuwe bestuurlijke samenstelling en schaal zich verhou-

den tot de schaal en samenhang van regionale opgaven. 

 

Voor de effecten van de mogelijke herindeling tot een gemeente Vijfheerenlanden zijn twee scenario’s 

onderscheiden:  

1. Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de regio U10 

2. Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland en de regio AV. 

 

Voor beide scenario’s zijn de effecten op de opgaven in de regio’s U10 en Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden verkend. Deze effecten leiden tot bestuurlijke aandachtspunten om de mogelijk 

ongewenste effecten weg te nemen of te verzachten.  
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1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het sociale, ruimtelijke, economische en bestuurlijke profiel van de 

nieuw te vormen gemeente Vijfheerenlanden en de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en U10.  

 

Hoofdstuk 3 beschrijft de opgaven voor de regio’s op de thema’s sociaal, ruimtelijk en economie die 

ten grondslag liggen voor het beschrijven van effecten.  

 

In hoofdstuk 4 verkennen wij de effecten van een bestuurlijke fusie Vijfheerenlanden, waarbij gekeken 

wordt naar twee scenario’s: 

1. Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de regio U10 

2. Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland en de regio A-V.  
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2. De regio’s in beeld 

In dit hoofdstuk wordt een beknopt beeld gegeven van sociale, ruimtelijke, economische en bestuurlijke 

kenmerken voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden  

(A-V) en de regio Utrecht (U10). Deze beschrijvingen en de gebruikte cijfers zijn gebaseerd op het 

verzamelde cijfer-, feiten- en kaartmateriaal over de regio’s dat is terug te vinden in bijlage 3. Voor de 

regio’s A-V en U10 is ook een algemene beschrijving opgenomen over de bestuurlijke samenwerking 

in de regio.  

2.1 Beeld van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

De mogelijke nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bestaat uit de huidige gemeenten Leerdam, Vianen 

en Zederik. De gemeenten Leerdam en Zederik maken deel uit van de provincie Zuid-Holland. De 

gemeente Vianen maakt sinds 2002 deel uit van de provincie Utrecht, vanwege de oriëntatie op de 

Utrechtse regio. Hierna is het beeld van de mogelijk te vormen nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 

weergegeven, gerangschikt naar sociale, economische en ruimtelijke kenmerken.   

 

 

 

 

Figuur 3. Topografische kaart nieuwe gemeente Vijfheerenlanden 
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2.1.1 Sociaal  

De gemeente Vijfheerenlanden is een gemeente met bijna 54.000 inwoners, verdeeld over 15 kernen. 

De 15 kernen verschillen in aard (stedelijk en landelijk) en daarmee ook in sociale cohesie en identiteit, 

waarmee een algemene sociale typering moeilijk te geven is. De oriëntatie van inwoners (pendel-, 

migratie- en voorzieningenstromen) is zowel gericht op de eigen gemeente als op de Utrechtse regio 

en Waalwijk/Gorinchem (Bureau Louter, 2015). Qua bevolkingssamenstelling kent de gemeente 

voornamelijk autochtone inwoners (85%) en heeft een gemiddelde leeftijdsopbouw: 30,4% jonger dan 

25 jaar, 24,2% tussen 25 en 45 jaar, 27,5% tussen de 45 en 65 jaar en 17,9% ouder dan 65 jaar. 

Vijfheerenlanden heeft een netto arbeidsparticipatiegraad van 66,3% en een werkloosheidspercentage 

wat in de afgelopen jaren is gegroeid tot 6,1%. Het totaal aantal personen met een uitkering is 4.320, 

wat minder dan 10% van de inwoners behelst (personen tot aan en vanaf de AOW-leeftijd; definitie 

CBS, 2015). Er zijn 31 basisschoolvestigingen (waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs) en 3 vestigin-

gen voor voortgezet onderwijs (waarvan geen voor speciaal onderwijs). De gemeente omvat 5.300 

leerlingen binnen het basisonderwijs en 1.800 leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. 

2.1.2 Ruimte 

Qua ruimtelijke kenmerken is de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden een mix van landelijk (het huidige 

Zederik) en (licht) stedelijk gebied (het huidige Leerdam en Vianen). Kenmerkende cultuurhistorische 

locaties zijn Fort Everdingen en het Glasmuseum Leerdam, met recreatieve aantrekkingskracht. De 

totale oppervlakte van de gemeente is 153 km² en telt 15 kernen. De gemeente wordt aan de noord- 

en zuidzijde omringd door water (Lek en Linge), gekenmerkt door dijken en uiterwaarden. De bevol-

kingsdichtheid in het gebied is met 367 inwoners per km² lager dan gemiddeld, wat ook geldt voor de 

woningdichtheid. De woningvoorraad van de gemeente komt neer op 22.300 woningen, met een ratio 

koop/huur van 60%/40%, waarvan 80% bestaat uit eengezinswoningen. De WOZ-waarde en vraagprijs 

zijn lager dan in de omliggende gemeenten. Wat betreft voorzieningen heeft de gemeente een relatief 

grote afstand tot een ziekenhuis, voortgezet en hoger onderwijs. Vijfheerenlanden is een gemeente 

zonder MBO-, HBO of WO-(hoofd)vestigingen. Qua bereikbaarheid ligt een belangrijk knooppunt van 

rijkswegen binnen de gemeente (A2/A27) en is het de oostelijke toegangspoort tot de regio Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden vanaf de A2 en A27. Wat betreft openbaar vervoer kent de gemeente één 

treinstation (voor Sprinters) in Leerdam, met een groot verzorgingsgebied. Verder is Vianen een 

belangrijke ‘hub’ voor busverbindingen tussen de regio Utrecht en A-V. 

2.1.3 Economie  

De ontwikkeling van de economie van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden volgt die van Neder-

lands. Het aantal banen in de nieuwe gemeente laat een stijging (3,7%) zien gedurende de periode 

2005-2011 en een daling (-3,4%) gedurende de periode 2011-2014. De belangrijkste bedrijfstakken 

(banen/vestigingen) zijn collectieve dienstverlening (30%/14%), zakelijke dienstverlening (17%/32%), 

handel (18%/21%) en industrie (14%/18%). Qua uitgaande pendelstromen is de oriëntatie noordwaarts 

gericht, op zowel stadsgewest Utrecht (18,3% Leerdam tot 40,4% Vianen) als Gorinchem/Waalwijk e.o. 

(6,9% Vianen tot 21,9% Zederik) (Bureau Louter, 2015). Eenzelfde oriëntatievoorkeur is te zien in 

stromingen met betrekking tot het gebruik van voorzieningen en verhuizingen (Bureau Louter, 2015). 
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2.2 Beeld van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat uit zes gemeenten: Giessenlanden, Gorinchem, 

Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik. De regio wordt als geografisch samen-

hangend gebied ook wel breder beschouwd, aangevuld met de gemeenten Alblasserdam, Papend-

recht, Sliedrecht, Vianen en Lingewaal (zie: Commissie Schutte, 2014). Dit onderzoek richt zich op de 

regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met zes gemeenten maar zal - waar relevant - de bredere regio 

betrekken. 

 

 

 

Figuur 4. Topografische kaart regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

 

De bestuurlijke samenwerking in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is vormgegeven op het niveau 

van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zelf en/of op het niveau van Zuid-Holland Zuid. Zo is er de 

gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voor diverse taken binnen de drie 

domeinen ruimte (wonen, verkeer), economie (recreatie & toerisme, bedrijventerreinen) en sociaal 

(Wmo, participatie), voor zowel strategie (afstemming, visievorming) als uitvoering (uitkeringen, 

leerplicht). Ook zijn op deze schaal de Regionale Sociale Dienst (RSD), het werkvoorzieningschap 

Avelingengroep en een Regionaal Arbeidsplatform georganiseerd (inclusief het Gelderse Lingewaal) . 

De veiligheidsregio, omgevingsdienst en GGD (inclusief jeugd) zijn belegd in samenwerkingsverban-

den op het schaalniveau van de regio Zuid-Holland Zuid. De gemeenten in de regio A-V maken deel uit 

van de arbeidsmarktregio Gorinchem. Een andere samenwerking is de gezamenlijke MIRT-verkenning 

met de provincie Zuid-Holland en het ministerie van I&M, met als hoofdthema de waterveiligheids-

opgave in het gebied, worden verbindingen met ruimtelijke en economische kansen gelegd. 

Zie de bevindingennotitie voor een overzicht van verbonden partijen (bijlage 3). 

 

Hierna is het beeld van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A-V) weergegeven, gerangschikt 

naar de sociale, economische en ruimtelijke kenmerken. 
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2.2.1 Sociaal  

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een gebied met in totaal circa 131.000 inwoners en heeft 

34 kernen. Het gebied wordt, vanwege de spreiding van kernen, gekenmerkt door sterke sociale 

cohesie en zelfredzaamheid, en een hoge organisatiegraad (kerken, verenigingen) op lokaal niveau 

binnen de kernen zelf. De regio wordt beschouwd als onderdeel van de ‘biblebelt’, vanwege het grote 

aandeel christelijke inwoners en instellingen (kerken, scholen).  

 

Het percentage autochtonen ten opzichte van de gehele bevolking is 87%. Het gebied kent een 

gemiddelde leeftijdsopbouw: 31,9% jonger dan 25 jaar, 24,2% tussen de 25 en 45 jaar, 26,9% tussen 

de 45 en 65 jaar en 17,0% ouder dan 65 jaar. De bevolkingsontwikkeling zal qua totale omvang stabiel 

blijven maar in onderlinge verhoudingen wijzigen (CBS, 2014; PBL, 2014). Er is sprake van vergrijzing 

(landelijke trend) en van ontgroening, de uitstroom van jongeren (18-25) uit de regio. De regio A-V kent 

een netto arbeidsparticipatiegraad van 66,6% en een werkloosheidspercentage wat in de afgelopen 

jaren is gegroeid tot 5,8%. Het totaal aantal personen met een uitkering is 9.260. Er zijn 67 basis-

schoolvestigingen (waarvan 2 voor speciaal basisonderwijs) en 17 vestigingen voor voortgezet onder-

wijs (waarvan 4 voor speciaal voortgezet onderwijs). De regio omvat 13.500 leerlingen binnen het 

basisonderwijs en 9.400 leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. De regio heeft meer onderwijsves-

tigingen per leerling, maar daarmee ook minder leerlingen per vestiging dan de regio U10. 

2.2.2 Ruimte 

Kenmerkend voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als geheel is de grote hoeveelheid 

landelijk gebied, aangevuld met kleinstedelijke kernen aan de buitenzijden, zoals Sliedrecht, Gorin-

chem en Leerdam. Het is een door water omringd gebied dat het zuidelijke deel van het Groene Hart 

vormt. Het gebied bevat kenmerkende cultuurhistorische locaties zoals de veenweidegebieden, dijken, 

linten, de molens op de Kinderdijk en het Glasmuseum Leerdam, met recreatieve aantrekkingskracht.  

De totale oppervlakte van de regio is 344 km². Qua grondgebruik is het profiel van de regio A-V meer 

landelijk ingericht. Er is verhoudingsgewijs veel agrarisch terrein en terrein voor sociaal-culturele 

voorzieningen (onderwijs, cultuurinstellingen en kerken). De bevolkingsdichtheid in de regio is 402 

inwoners per km². De totale woningvoorraad telt 53.878 woningen; 76% daarvan bestaat uit een-

gezinswoningen en de ratio koop/huur is 60/40. De WOZ-waarde en vraagprijs zijn lager dan gemid-

deld. De regio kent ontsluitingen naar snelwegen aan de zuid- en oostkant (A15 en A27). Wat betreft 

openbaar vervoer loopt er een spoorlijn van Dordrecht naar Geldermalsen, met zes treinstations in de 

eigen regio. Wat betreft voorzieningen heeft het gebied een relatief hoge afstand tot voortgezet en 

hoger onderwijs en ziekenhuizen.  

 

De regio heeft een vestiging van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en een dependance van het  

AS-ziekenhuis in Sliedrecht. De regio A-V is een gebied zonder MBO-, HBO- of WO-hoofdvestigingen. 

In Gorinchem zijn twee MBO scholen vertegenwoordigd.  

2.2.3 Economie 

De economie in de regio A-V is ondernemend en onderling sterk verbonden. Eind 2014 is bijvoorbeeld 

een maatschappelijk initiatief van overheden, ondernemers en organisaties uit de regio, Blauwzaam, 

door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland genomineerd voor de Green Deal Runner Up 



 

 

 

 

Provinciaal onderzoek herindeling Vijfheerenlanden | blad 9 

 

Award. De bedrijvigheid in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kenmerkt zich door (ba-

nen/vestigingen) industrie (29%/21%), zakelijke dienstverlening (21%/30%), collectieve dienstverlening 

(26%/14%) en handel (19%/21%). De regio staat met name bekend om de maritieme maakindustrie 

aan de zuidkant en de agrarische handel en melkveehouderijen in het landelijk gebied. De ontwikkeling 

van het aantal banen in de regio laat een stijging (11,4%) zien gedurende de periode 2005-2011 en 

een daling (-6,6%) gedurende de periode 2011-2014. Deze daling over de afgelopen periode is sterker 

dan in de omliggende regio’s.  

 

2.3 Beeld van de regio U10 

De regio U10 bestaat uit tien gemeenten: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse 

Vecht, Utrecht, Vianen, Woerden en Zeist. De regio beslaat een groot deel van de provincie Utrecht en 

kenmerkt zich door de grote stad Utrecht met deels verstedelijkte kernen en deels landelijk gebied 

eromheen.  

 

De bestuurlijke samenwerking in de regio is op diverse niveaus vormgegeven. De afbakening van dit 

onderzoek is bepaald door de buitengrenzen van de U10-samenwerking te nemen, die een impuls 

heeft gekregen na de opheffing van het Bestuur Regio Utrecht (BRU) als Wgr-plusregio. Dit betreft een 

netwerksamenwerking waarin met name bestuurlijk wordt afgestemd over en strategisch en projectma-

tig wordt samengewerkt aan economische en ruimtelijke opgaven. Op het sociaal domein wordt 

samengewerkt in de Lekstroom-samenwerking. De gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein 

en Vianen vormen deze subregio. Hiervoor is de regionale sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom 

gevormd en zijn er diverse afspraken over beleid en inkoop. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de 

GGD-regio Utrecht (GGDrU) zijn op provinciaal niveau georganiseerd. De omgevingsdiensten zijn 

bovenregionaal georganiseerd. De gemeenten Houten en Nieuwegein maken deel uit van de RUD 

Utrecht, de acht overige U10-gemeenten maken deel uit van de Omgevingsdienst Regio Utrecht 

(ODRU). De gemeenten in de U10 en de Lekstroom-gemeenten maken deel uit van de arbeidsmarkt-

regio Midden-Utrecht. Daarnaast is in de Utrechtse Regio de EBU (Economic Board Utrecht) opgericht 

door overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in de provincie Utrecht en de gemeente Hilversum. 

De EBU stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden met 

als doel een groene, gezonde en slimme regio. 

 

Hierna is het profiel van de regio U10 weergegeven, gerangschikt naar sociale, economische en 

ruimtelijke kenmerken. 
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Figuur 5. Topografische kaart regio U10 

2.3.1 Sociaal  

De regio U10 is een gebied met in totaal 724.000 inwoners die relatief jong en hoogopgeleid zijn 

(Bureau Louter, 2015; U10-monitor). De inwoners zijn verdeeld over 46 kernen. Het inwoneraantal in 

de regio zal in 2025 tot boven de 800.000 stijgen, waarvan het zwaartepunt in de stad Utrecht komt te 

liggen (U10-monitor). De Lekstroom-gemeenten hebben in totaal 177.000 inwoners. Het percentage 

autochtonen ten opzichte van de gehele bevolking in de regio is 76% en daarmee lager dan dat van de 

regio A-V en Vijfheerenlanden. Het percentage autochtonen ten opzichte van de gehele bevolking in 

de Lekstroom-gemeenten is 82%, eveneens lager dan dat van de regio A-V en Vijfheerenlanden. Qua 

leeftijdsopbouw is de regio relatief jong: 31,4% jonger dan 25 jaar, 29,5% tussen de 25 en 45 jaar, en 

25,1% tussen de 45 en 65 jaar en 13,9% ouder dan 65 jaar. In de Lekstroom-gemeenten is 30,4% van 

de inwoners jonger dan 25 jaar, 25,2% van de inwoners tussen de 25 en 45 jaar, 29,7% van de 

inwoners tussen de 45 en de 65 jaar en 14,6% van de inwoners ouder dan 65 jaar. De Lekstroom-

gemeenten kennen een lager aantal jonge mensen (jonger dan 45 jaar) dan de regio U10. Er zijn in de 

regio U10 relatief veel eenpersoonshuishoudens (circa 40%), wat in de toekomst zal toenemen tot 45% 
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(U10-monitor). De regio U10 kent een netto arbeidsparticipatiegraad van 67,9% (Lekstroom-

gemeenten 68,9%) en een werkloosheidspercentage wat afgelopen jaren is gegroeid tot 6,1% (Lek-

stroom-gemeenten 5,9%). Het totaal aantal personen met een uitkering is 65.910, 9,1% van de 

bevolking (Lekstroom-gemeenten 14.870 totaal aantal personen, 8,4% van de bevolking). Er zijn 256 

basisschoolvestigingen (waarvan 13 voor speciaal basisonderwijs) en 49 vestigingen voor voortgezet 

onderwijs (waarvan 21 voor speciaal voortgezet onderwijs). De regio omvat 67.000 leerlingen binnen 

het basisonderwijs en 40.500 leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. Voor de Lekstroom-

gemeenten zijn er 77 basisschoolvestigingen (waarvan 1 voor speciaal basisonderwijs) en 11 vestigin-

gen voor voortgezet onderwijs (waarvan 1 voor speciaal voortgezet onderwijs). De Lekstroom-

gemeenten omvatten 18.000 leerlingen binnen het basisonderwijs en 10.000 leerlingen binnen het 

voortgezet onderwijs.  

2.3.2 Ruimte 

De totale oppervlakte van de regio is 601 km². De regio kenmerkt zich ruimtelijk door een grote en zeer 

dichtbebouwde stad Utrecht, met daar omheen stedelijke kernen (Houten, Nieuwegein, Vianen) en 

veel landelijk gebied (Stichtse Vecht, De Bilt). De regio wordt omringd door groene zones, zoals het 

Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug en heeft kenmerkende cultuurhistorische locaties zoals de 

Limes en de Hollandse Waterlinie, met recreatieve aantrekkingskracht. De bevolkingsdichtheid in de 

regio is met 1.267 inwoners per km² bovengemiddeld, wat ook geldt voor de woningdichtheid (totaal 

296.164). Dit komt met name door de stad Utrecht en de stedelijke kernen. Meer landelijke gemeenten, 

zoals Stichtse Vecht, Woerden en De Bilt hebben een lagere dichtheid van inwoners en woningen. De 

totale woningvoorraad telt 312.768 woningen; 58% daarvan bestaat uit eengezinswoningen en de ratio 

koop/huur is 60/40. De WOZ-waarde en de vraagprijzen van woningen liggen boven het landelijke 

gemiddelde.  

 

Qua bereikbaarheid is de regio een draaischijf voor Nederland met diverse knooppunten van snel-

wegen en de ring Utrecht. Ook qua openbaar vervoer vervult Utrecht CS een spilfunctie in het landelijk 

spoornetwerk. Tevens heeft Utrecht een centrumfunctie voor regionaal trein- en busvervoer. De 

afstand tot zorg-, onderwijs- en culturele voorzieningen is door het stedelijke karakter zeer klein. De 

regio kent meerdere ziekenhuizen, een Science Park met een academisch ziekenhuis en een universi-

teit, meerdere vestigingen van hogescholen, en diverse theaters en musea.  

2.3.3 Economie  

De economie van de Utrechtse regio is competitief en innovatief. Het bleek in 2013 de meest competi-

tieve regio van Europa te zijn (European Competitive Index, 2013) en de meest innovatieve regio van 

Nederland (ING, 2014). De dienstverlenende sector is verreweg de belangrijkste in aantal banen en 

vestigingen in de regio. Groeipotentieel zit met name in de creatieve industrie en de gezondheidszorg 

(EBU, 2014). De ontwikkeling van het aantal banen in de regio stijgt (9,5%) gedurende de periode 

2005-2011 en daalt (-2,5%) gedurende de periode 2011-2014. Deze daling over afgelopen periode is 

minder sterk dan in de andere regio’s. 
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3. De regionale opgaven in beeld  

In dit hoofdstuk worden de regionale opgaven in de regio’s Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en U10 

beschreven. Deze opgaven zijn gebaseerd op het verzamelde feiten- en cijfermateriaal (zie bijlage 3), 

de beelden van de regio’s (hoofdstuk 2), documenten uit de regio’s en tal van onderzoeksrapporten 

over landelijke en regionale opgaven, trends en ontwikkelingen (zie bijlage 1). Deze opgaven zijn 

getoetst bij de begeleidingscommissie, in een toetsingssessie met provinciale beleidsambtenaren en in 

interviews met vertegenwoordigers uit de regio’s.  

 

De opgaven zijn per regio onderverdeeld naar de domeinen sociaal, economie en ruimte. Vervolgens 

wordt de samenhang in opgaven tussen de domeinen besproken binnen één regio. 

3.1 Algemene trends  

Op basis van de documentenanalyse zijn er twee dominante trends te benoemen die op nationaal en 

algemeen regionaal niveau van belang zijn alvorens de opgaven in de afzonderlijke regio’s Alblasser-

waard-Vijfheerenlanden en U10 te beschrijven. 

 

Vergrijzing 

De prognose voor de Nederlandse bevolking is duidelijk: er is sprake van vergrijzing (CBS, 2014; 

Louter, 2015; PBL, 2013, 2014). Dit is het gevolg van de geboorteontwikkeling in de verschillende 

decennia die zich vertaalt in verhoudingen tussen leeftijdscategorieën. In 2014 is 25% tot 30% van de 

bevolking in de drie gemeenten 65+. Deze vergrijzing heeft grote consequenties voor arbeidsmarkt, 

woningvoorraad en zorg (PBL, 2013; CBS, 2013). Voor de arbeidsmarkt geldt dat er de komende  

10-15 jaar een grote uitstroom komt als gevolg van personen die de pensioen- en AOW-gerechtigde 

leeftijd bereiken. Dit geeft de nodige uitdagingen voor de vraag naar personeel en voor de kennisover-

dracht van oudere naar jongere medewerkers. Voor de zorg gelden, gezien de vergrijzing en toene-

mende levensverwachting, de nodige uitdagingen voor het aansluiten van vraag en aanbod van zorg, 

de financiële haalbaarheid en de capaciteit van zorgpersoneel en -huisvesting.  

 

Agglomeratievorming rond grote steden 

Een algemene trend in Nederland, die de laatste jaren in diverse publicaties benadrukt wordt, is het 

zogenaamde ‘agglomeratie-effect’. Dit wil zeggen: economische activiteiten clusteren zich nabij en in 

grote steden en mainports (PBL, 2014; Louter, 2015; Tordoir, 2015). Steden en hun omliggende 

gebieden worden de economische zwaartepunten van de toekomst waar arbeidsplaatsen, bedrijvig-

heid, innovatie en voorzieningen te vinden zijn. Het is voor bedrijven gunstig om zich in, om of nabij 

grote steden en dicht bij elkaar te vestigen. Ze kunnen profiteren van de infrastructuur die is ingericht 

op veel verkeer en de veelal hoogopgeleide beroepsbevolking. De aanwezigheid van bedrijvigheid in 

het stedelijk gebied leidt weer tot werkgelegenheid en trekt personen naar de regio. Dit leidt tot een 

afzetmarkt, wat het vestigingsklimaat verbetert. Als gevolg van deze redenering clusteren economische 

activiteiten zich nabij en in grote steden en mainports.  
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3.2 De regionale opgaven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

3.2.1 Sociale opgaven A-V 

De regio A-V heeft vier belangrijke sociale opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. Deze 

komen voort uit de algemene trends van vergrijzing en agglomeratievorming in Nederland en zijn 

regionaal omdat ze de grensoverschrijdende stromen van wonen, werken en leven volgen. Onderlig-

gende informatie over pendelstromen, gebruik van voorzieningen en migratiestromen laten zien dat de 

oriëntatie van de gemeenten Leerdam en Zederik, als onderdeel van de regio A-V, zowel gericht is op 

de regio A-V zelf (zoals de eigen gemeente en de gemeente Gorinchem) als op de regio Utrecht 

(Bureau Louter, 2015; CBS, 2013). Deze oriëntatie geldt voor de pendel- en migratiestromen. Wat 

betreft het gebruik van voorzieningen is de oriëntatie van Leerdam en Zederik meer gericht op Gorin-

chem Waalwijk e.o. dan op de regio Utrecht (Bureau Louter, 2015).  

 

De regionale sociale opgaven zijn: 

- Inspelen op ontgroening en vergrijzing 

- Op peil houden van voorzieningen 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad 

- Op peil houden van werkgelegenheid. 

 

Naast de landelijke trend van vergrijzing is er in de regio ook sprake van ontgroening. De vergrijzing 

leidt tot druk op het in stand houden van voorzieningen voor ouderen, zoals zorgaccommodaties. 

Ontgroening is het gevolg van jongeren die, met name voor onderwijs en daarna werk, uit landelijke 

naar stedelijke gebieden vertrekken (Tordoir & Regioplan, 2015; Rabobank A-V, 2011, Think Public 

Advies & Bureau Louter, 2015; Commissie Schutte, 2014). In de regio A-V zijn geen HBO- of WO-

instellingen en is er een specifieke arbeidsmarkt met behoefte aan technisch personeel (industrie, 

maritiem). Hierdoor zullen minder mensen tussen de 18 en 35 (en hun gezinnen) zich in de regio A-V 

vestigen. De afname van het aantal, met name hoogopgeleide, jongeren leidt tot druk op het in stand 

houden van voorzieningen zoals onderwijs, sport en andere jeugdaccommodaties. Het voortbestaan 

van scholen staat onder druk, mede door de afname van het aantal leerlingen (Think Public Advies & 

Bureau Louter, 2015; Public  Result, 2014).  

 

Deze ontwikkelingen leiden tot druk op het op peil houden van voorzieningen zoals winkels, sportfacili-

teiten en cultuur. Om die reden is het een opgave om de dagelijkse voorzieningen in de regio op 

voldoende kwalitatief niveau te houden en zo de regio A-V als aantrekkelijke woonomgeving te 

behouden (o.a.  Public Result, 2014; Regiobureau A-V, 2012;  Regioplan & Atelier Tordoir, 2015; 

Commissie Schutte, 2014). Als de gemeenten in de regio niet op deze ontwikkelingen inspelen kan dat 

leiden tot een daling van de leefbaarheid van de kernen en een dalende en uithollende beroepsbevol-

king, door de ontgroening. Dit leidt mogelijk tot verdere krapte op de regionale arbeidsmarkt. Tevens is 

er door ontgroening en gebrek aan hoger onderwijs in de regio een gemis aan goed gekwalificeerde 

jongeren. Daardoor ontstaat de opgave om de (vervolg)opleidingen te matchen met de regionale 

arbeidsmarkt, zoals met het maritieme cluster (zie economische opgaven). 

 

De hiervoor genoemde demografische ontwikkelingen leiden tot de opgave om een passende woning-

voorraad te ontwikkelen (KAW, 2015; MIRT-onderzoek A-V, 2015; Rabobank A-V, 2011). Ouderen 

blijven langer thuis wonen maar de huidige woningvoorraad is daar niet op ingericht. Bestaande 

woningen moeten worden verbouwd, waarbij variatie en maatwerk noodzakelijk zijn (o.a. Commissie 

Schutte, 2014). Om jongeren aan de regio te (blijven) binden, moet ook voor deze doelgroep passend 
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woningaanbod ontwikkeld worden, ingericht op eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen. De 

mogelijke vorming van een woningmarktregio biedt kansen om het gebied in samenhang te zien. 

Waar er op de lange termijn krapte op de arbeidsmarkt kan ontstaan in specifieke sectoren (als gevolg 

van ontgroening, vergrijzing en groei arbeidsplaatsen in een aantal sectoren), is er op de korte termijn 

een regionale opgave om de werkgelegenheid op peil te houden. Als gevolg van automatisering en 

schaalvergroting neemt het aantal banen in de dominante sector (maritieme) industrie en kenmerkende 

agrarische sector gaandeweg af (Public Result, 2015). Daarnaast trekt de (zakelijke) dienstverlening 

meer en meer naar de steden (regio Breda, Utrecht en Rotterdam) en ontstaat de opgave om de 

werkgelegenheid in de dienstensector op peil te houden (Think Public Advies & Bureau Louter, 2014). 

Dit zijn economische ontwikkelingen met sociale gevolgen. 

3.2.2 Ruimtelijke opgaven A-V 

De regio A-V heeft drie belangrijke ruimtelijke opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. 

Deze opgaven zijn regionaal want ze doen zich voor op de schaal van fysieke samenhangende 

gebieden en de ontsluiting ervan. De regio A-V is onderdeel van een logisch en samenhangend 

landelijk gebied, omringd door de rivieren de Lek, de Noord, de Beneden/Boven Merwede en de 

snelweg A2.  

 

De belangrijkste regionale ruimtelijke opgaven zijn:  

- Borgen van de waterveiligheid 

- Behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter 

- Verbeteren van de ontsluiting van het gebied. 

 

Een opgave, als gevolg van de klimaatverandering en de stijgende hoeveelheid neerslag, is het borgen 

van de waterveiligheid in de regio door middel van dijkhoogte en dijksterkte. Het gaat hier om zowel 

binnendijkse waterveiligheid als buitendijkse wateroverlast (Regiobureau A-V, 2012; Voortgangsnotitie 

gebiedsraad, Notitie opgaven in beeld). Een programma vanuit de provincie Zuid-Holland is MIRT 

(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). Het MIRT-onderzoek dat in de regio A-V in 

april 2015 is gestart heeft als doel de waterveiligheidsopgave te verbinden met ruimtelijke en economi-

sche ontwikkelingen. Gezien de grote ruimtelijke samenhang van de regio hebben investeringen in 

ruimtelijke ontwikkeling gevolgen voor bijvoorbeeld het vestigingsklimaat van bedrijven of het leefkli-

maat van inwoners. Een versterking van een dijk, met aandacht voor de infrastructuur en bereikbaar-

heid, beschermt tegen mogelijk overstromingen en zorgt tegelijk voor een aantrekkelijk ruimtelijk-

economisch woon- en werkklimaat. Deze samenhang vraagt een gezamenlijke bijdrage van de 

gemeenten de samenwerking met partijen als Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en Waterschap 

Rivierenland.  

 

Door de sociale en economische ontwikkelingen komen de cultuurhistorische waarde en het land-

schappelijke karakter van de regio onder druk te staan (MIRT-onderzoek A-V, 2015). De middelen voor 

de instandhouding van locaties met cultuurhistorische waarde, zowel in het landelijk gebied als in de 

stedelijke kernen, staan onder druk of drogen op (MIRT-onderzoek A-V, 2015). Daarnaast zetten de 

demografische ontwikkeling, woningbouw, aanleg van infrastructuur en uitbreiding van bedrijvigheid 

het landschappelijke karakter onder druk. Het is voor overheden en gemeenschappen een uitdaging 

om de kenmerkende elementen van de regio A-V in stand te houden.  

 

Tot slot zijn de bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied een opgave voor de regio A-V (o.a. 

Commissie Schutte, 2014; MIRT-onderzoek A-V, 2015). Een bredere ontsluiting van het openbaar 

vervoer, het verkeersknelpunt bij Kinderdijk tijdens het hoogseizoen en het ontvlechten van het verkeer 

langs de dijkwegen, zijn hierin de belangrijkste uitdagingen. Daarnaast ligt de regio nabij een inter-
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stedelijk knooppunt waarbij het een opgave is om een betere aansluiting te vinden op belangrijke 

knopen in de regio (Zuidvleugel en Utrecht), onder andere door het opwaarderen van het wegennet en 

een kwaliteitsimpuls voor het regionale OV. De bereikbaarheid moet worden afgestemd met de 

plaatsing van bedrijven (Notitie opgaven in beeld). Tot slot is een opgave: het verbeteren van de 

doorstroming op de snelwegen A2/A15/A27 (Commissie Schutte, 2014; Berenschot, 2014). 

3.2.3 Economische opgaven A-V 

De regio A-V heeft vier belangrijke economische opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. 

De opgaven zijn regionaal omdat ze nauw samenhangen met de ruimtelijke kenmerken: landelijk, ruim 

en waterrijk. De vier belangrijkste regionale economische opgaven zijn: 

- Versterken van de maritieme sector 

- Versterken van recreatie en toerisme 

- Versterken van de agrarische sector  

- Aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

De maritieme sector is een dominante sector in de regio A-V. Deze sector is als gevolg van globalise-

ring, schaalvergroting en automatisering aan grote veranderingen onderhevig. De mondiale concurren-

tie neemt toe en het aantal banen zal afnemen. Een opgave is dan ook om deze maritieme sector in de 

regio te versterken (Commissie Schutte, 2014;Public Result, 2015; MIRT-onderzoek A-V, 2015). Een 

sterke maritieme sector is belangrijk voor de economische doorontwikkeling en leefbaarheid van de 

regio als geheel (Public Result, 2015).  

 

Eenzelfde redeneerlijn geldt voor de groeiende sector recreatie en toerisme en de voor de regio 

kenmerkende agrarische bedrijvigheid (Commissie Schutte, 2014; Public Result, 2015; MIRT-

onderzoek A-V, 2015). De cultuurhistorische locaties zoals de molens van Kinderdijk en het Glasmu-

seum Leerdam in combinatie met het rustgevende landelijke gebied, hangen samen met de ruimtelijke 

karakteristieken van het gebied. Dit heeft ook de economie, arbeidsmarkt, identiteit en leefbaarheid 

van de regio bepaald. Door woningbouw en de aanleg en uitbreiding van infrastructuur staat dit onder 

druk (Commissie Schutte, 2015; Gebiedsraad MIRT, 2015). Hiervoor geldt een bovenregionale 

verbinding met het Groene Hart, met kansen voor gezamenlijke profilering en belangenbehartiging. 

Ook wat betreft bereikbaarheid van de recreatieve locaties liggen er kansen met de toegangspoort aan 

de oostkant voor bezoekers uit het noorden (regio Utrecht) en het zuiden (Brabant).  

 

Ook de agrarische bedrijvigheid is onlosmakelijk verbonden met de regio A-V qua werkgelegenheid, 

identiteit en leefbaarheid. Door technologische ontwikkelingen en schaalvergroting staan de werkgele-

genheid en de ruimtelijke kwaliteit onder druk. De uitdaging voor overheden is om een balans te 

zoeken tussen enerzijds de noodzaak tot innovatie en schaalvergroting om de werkgelegenheid op peil 

te houden en anderzijds het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit om het landelijke karakter van de 

regio in stand te houden en eventueel door te ontwikkelen.  

 

Om de versterking van deze drie sectoren (maritiem, recreatie & toerisme en agrarisch) mogelijk te 

maken, is het een opgave om het onderwijs in en om de regio beter aan te laten sluiten bij de vraag 

naar passend personeel (Public Result, 2015). De algemene trendanalyses en de Economische 

Transitiemonitor A-V laten een ontwikkeling zien in de stijging van de productiviteit en meer behoefte 

aan specifiek technisch personeel. In het geval van de regio A-V betreft dit de (maritieme) maakindu-

strie en de agrarische bedrijven.  

Voor overheden ligt er een uitdaging om hierop te anticiperen en de verbinding te versterken met en 

tussen onderwijs en bedrijfsleven. Die verbindingen gelden ook op bovenregionaal niveau, zoals de 
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Zuidvleugel en de regio Utrecht. Het Regionale Arbeidsplatform biedt hiervoor kansen voor onderlinge 

verbindingen en afspraken. 

3.2.4 Samenhang in de opgaven A-V 

Er is veel samenhang en overlap tussen de beschreven regionale opgaven in de regio A-V. De sociale 

opgaven van ontgroening, vergrijzing en werkgelegenheid raken direct aan de economische ontwikke-

ling van het gebied en vice versa omdat dit het leef- en werkklimaat van mensen betreft. Het thema 

arbeidsmarkt kent een economische en een sociale component. De sociale opgaven hebben een 

ruimtelijke component voor wat betreft wonen en druk op de cultuurhistorische waarde en het land-

schappelijke karakter. De ruimtelijke bereikbaarheidsopgave kent weer een belangrijke sociale en 

economische component, omdat die de stromen van wonen, werken en voorzieningengebruik facilite-

ren. 

 

Hierna is de onderlinge samenhang tussen de opgaven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden visueel 

weergegeven. 

 

 

Figuur 6. Weergave regionale opgaven in de regio A-V en hun samenhang 

3.3 De regionale opgaven in de regio U10 

3.3.1 Sociale opgaven U10 

De regio U10 heeft drie belangrijke sociale opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. Deze 

komen voort uit de algemene trends van vergrijzing en agglomeratievorming in Nederland en zijn 

regionaal omdat ze de grensoverschrijdende stromen van wonen, werken en leven volgen. De opga-

ven op het sociaal domein doen zich voor op de schaal waar mensen wonen, leren en werken.  

 

De regionale sociale opgaven in de regio U10 zijn:  
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- Inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de stad Utrecht 

- Op peil houden van voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad. 

De algemene mondiale trend van agglomeratievorming is ook van toepassing op de regio U10. Het 

gebied is in de afgelopen decennia sterk verstedelijkt, met name in zuidelijke en westelijke richting. Dit 

heeft geleid tot een toestroom van enerzijds bedrijvigheid en anderzijds werknemers en werkzoeken-

den. Ook hebben de aanwezigheid van een universiteit, hogeschool en MBO aantrekkingskracht voor 

studenten. Deze trend zal de komende jaren toenemen en druk zetten op de voorzieningen in en rond 

de stad als gevolg van een hogere vraag (PBL, 2014; Tordoir en Regioplan, 2015). Het aandeel 

studenten, starters en jonge gezinnen zal toenemen. Dit zet druk op de onderwijsvoorzieningen en de 

woningmarkt in en direct rond de stad. Overheden en maatschappelijke organisaties hebben de 

uitdaging om de vraag naar voorzieningen in het stedelijke gebied te accommoderen, wat ook al 

gebeurt.  

 

De agglomeratievorming rond Utrecht heeft voor omliggende landelijke gemeenten het omgekeerde 

effect: jongeren vertrekken naar de stad voor studie en/of werk en blijven daar ook. Daarmee wordt het 

effect van de algemene trend van vergrijzing extra versterkt. Dit leidt tot druk op voorzieningen zoals 

winkels, onderwijs, sport, zorg en algemene jeugd- en ouderenaccommodaties. Deze inwoners maken 

gebruik van de voorzieningen in de agglomeratie en de stad, en minder in de omliggende gemeenten. 

Daarnaast is er in de regio U10 sprake van een bevolkingskrimp (echter in stad Utrecht is er een groei 

van huishoudens); dit heeft invloed op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de mobiliteitspatronen en de 

eerdergenoemde vraag naar zorg (EBU, 2014). Overheden en maatschappelijke organisaties hebben 

de uitdaging om de voorzieningen in de omliggende gemeenten op peil te houden. In de Lekstroom-

gemeenten, gelegen ten zuiden van de stad Utrecht, ligt de werkloosheid iets lager dan in de regio U10 

(5,9% t.o.v. 6.1%), is de groene druk gelijk en de grijze druk iets lager dan in de regio U10 (23% t.o.v. 

26%). Het aantal mensen met een uitkering ligt in de Lekstroom-gemeenten lager dan in de regio U10 

(8,4% t.o.v. 9,1%) en het zorggebruik (indicaties) is nagenoeg gelijk. De focus op een subregio van de 

regio U10 biedt de kans om passende maatregelen voor het op peil houden van voorzieningen te 

treffen. Anderzijds ligt er een uitdaging voor afstemming met de regio U10, inclusief (groot)stedelijk 

gebied. 

 

Voor de regio als geheel maken bovengenoemde opgaven het noodzakelijk om gezamenlijk een 

passende en gebalanceerde woningvoorraad te ontwikkelen, zowel voor ouderen als voor jongeren, 

zowel voor het stedelijke als voor het landelijke gebied. De regio U10 kent een krappe woningmarkt 

met behoefte aan betaalbare (huur)woningen en doorstroming (U10 wonen & RO, 2012; EBU, 2014). 

Ouderen blijven langer thuis wonen maar de huidige woningvoorraad is daar niet op ingericht. Be-

staande woningen moeten worden verbouwd, waarbij variatie en maatwerk noodzakelijk zijn (U10, 

2014). Om jongeren aan de regio te (blijven) binden, moet ook voor deze doelgroep passend woning-

aanbod ontwikkeld worden, ingericht op eenpersoonshuishoudens en jonge gezinnen.  

3.3.2 Ruimtelijke opgaven U10 

De regio U10 heeft vier belangrijke ruimtelijke opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. 

Deze opgaven zijn regionaal want ze doen zich voor op de schaal van fysieke samenhangende 

gebieden en de ontsluiting ervan. De regio U10 is een agglomeratie rond de stad Utrecht, uiteenlopend 

van grootstedelijk tot landelijk gebied (bijvoorbeeld Woerden en De Bilt). 

 

De belangrijkste regionale ruimtelijke opgaven zijn  

- Aantrekkelijk woon- en leefklimaat 

- Versterken van de bereikbaarheid 
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- Borgen van waterveiligheid 

- Tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren). 

 

De opgave om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te realiseren is van belang voor de gemeenten, 

haar inwoners maar ook voor haar bedrijven. Dit staat onder druk en raakt in onbalans als gevolg van 

de agglomeratievorming. De stad wordt vol terwijl omliggende gemeenten te maken hebben met 

vergrijzing en ontgroening. Het is een opgave om de balans tussen stad en landelijke gemeenten te 

behouden en waar mogelijk te versterken. Ambities als ‘Recreatie rond de stad’ zijn kenmerkend voor 

deze complementariteit waar stad en omgeving van profiteren. Dit aantrekkelijke woon- en leefklimaat 

hangt nauw samen met het vestigingsklimaat van bedrijven.   

 

Een andere ruimtelijke opgave is het versterken van de bereikbaarheid van en binnen de regio, zowel 

met de auto als met het OV. De algemene toename van autoverkeer zet druk op de regio Utrecht als 

knooppunt en draaischijf van Nederland. De prognose is dat dit zal blijven groeien (o.a. CBS, 2014 en 

PBL, 2014). De verbinding tussen stedelijke regio’s en ook met het ‘achterland’ wordt belangrijker om 

de concurrentiepositie te behouden (Tordoir en Regioplan, 2014; EBU, 2013). Dit vraagt om samen-

werking van de regio met provincie(s) en met de Rijksoverheid. Voor de gemeenten ligt er binnen de 

regio een uitdaging om de lokale en regionale infrastructuur hierop aangesloten te houden. Daarnaast 

is er een bereikbaarheidsopgave voor het OV, met name waar het gaat om ontlasting van de OV-

terminal Utrecht Centraal Station en Utrecht Science Park/De Uithof. 

 

Ook het borgen van waterveiligheid is een opgave in de regio als gevolg van extremere weerbeelden 

en een hogere waterstand in de rivieren (EBU, 2013; Deltaplan). Voor de regio Utrecht is er een 

opgave om het gebied beter te beschermen tegen overstromingen uit de Neder-Rijn en de Lek. De 

opgave komt voort uit nieuw afgeleide waterveiligheidsnormen, klimaatverandering en bodemdaling. 

Voor die opgave wordt primair gekeken naar dijkversterkingen. Binnen het landelijke Hoogwaterbe-

schermingsprogramma worden in het project Dijkversterking Centraal Holland de maatregelen voorbe-

reid om een groot deel van de provincie Utrecht en delen van Zuid-Holland en Noord-Holland beter te 

beschermen tegen overstromingen. Daarbij wordt samengewerkt tussen waterschappen, provincie en 

gemeenten om de maatregelen zoveel mogelijk te verbinden met ruimtelijke ontwikkelingen. 

 

Een landelijke ontwikkeling is de toenemende leegstand van bedrijfsvastgoed (Stec, 2014; Tordoir en 

Louter, 2013). In de afgelopen decennia is een aanbodoverschot ontstaan door de ontwikkeling van 

bedrijventerreinen en kantoorlocaties (U10 Wonen en RO, 2012; Tordoir en Regioplan, 2014). Dit 

vastgoed staat nu leeg, veelal ongebruikt of niet gebruikt waarvoor het bedoeld is. Dit is een vraagstuk 

voor de gemeenten in de regio met een ruimtelijke en een economische component. Hierin zullen ze 

samen moeten optrekken met medeoverheden en bedrijfsleven.  

3.3.3 Economische opgaven U10 

De regio U10 heeft vier belangrijke economische opgaven geïdentificeerd die regionaal van aard zijn. 

Deze opgaven zijn regionaal want ze hangen nauw samen met de ruimtelijke kenmerken: een mix van 

grootstedelijk en landelijk gebied, centraal gelegen in Nederland.  

 

De vier belangrijkste regionale economische opgaven zijn: 

- Versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie 

- Ontwikkeling van topsectoren: gezondheid, kennis en creativiteit 

- Behoud van de dienstverlenende sector 

- Aantrekkelijk houden vestigingsklimaat. 

 



 

 

 

 

Provinciaal onderzoek herindeling Vijfheerenlanden | blad 19 

 

Het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie is van belang omdat economische vooruit-

gang niet langer vanzelfsprekend is (EBU, 2013). Hoewel de agglomeratievorming en clustering van 

bedrijventerreinen autonome ontwikkelingen zijn, is er wel een noodzaak tot focus op specifieke 

topsectoren om – zeker internationaal – concurrerend te zijn (EBU, 2013 en 2015; Tordoir en Regio-

plan, 2014; PBL,2013). Daarbij is het van belang om belangen van overheid, bedrijfsleven en kennisin-

stellingen (Triple Helix) op elkaar af te stemmen om zich te kunnen onderscheiden van andere Neder-

landse en Europese regio’s (EBU, 2013).  

 

In lijn hiermee is een opgave het versterken van topsectoren. Kennisgedreven instellingen, het medi-

sche cluster en de creatieve industrie vragen aandacht van de Triple Helix om in de toekomst te 

kunnen blijven floreren als regio (Tordoir en Regioplan, 2014; PBL, 2013). Deze topsectoren hebben 

sterke relaties met andere sectoren in de regio, denk aan leveranciers, gebruikers en ketenpartners, 

die kunnen meeliften met eventuele groei (EBU, 2013).  

 

Daarnaast is het behoud van de dienstverlenende sector een opgave. Deze staat als gevolg van 

financieel-economische en technologische ontwikkelingen onder druk als het gaat om vestigingen en 

werkgelegenheid. Dit behoud is afhankelijk van kennis- en competentieontwikkeling, waarbij rekening 

moet worden gehouden met krimp van de overheid en de not-for-profitsector en groeiende internatio-

nale markten voor services, en de noodzaak tot innovatie en specialisatie (EBU, 2013 en 2015). Een 

uitdaging voor de overheden, bedrijven en ook onderwijsinstellingen in de regio U10. 

 

Tot slot is er de economische opgave om het vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden (U10, 2014; 

PBL, 2013). De regio heeft unieke locaties langs de A2, A12 en A27 en de knooppunten. Concurreren-

de regio’s voor Utrecht zijn Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Elke regio heeft een eigen profiel 

qua (gewenste) bedrijvigheid en unieke kenmerken zoals mainports en geografische ligging. Aan te 

ontwikkelen grond of kantoorruimte is geen gebrek. Er is daarom wat te kiezen voor bedrijven om zich 

in Nederland te vestigen. Voor Utrecht is het de kunst om aantrekkelijk te blijven en het eigen profiel 

over het voetlicht te brengen. Dit zit niet alleen in randvoorwaarden vanuit overheden (beleid, grond-

prijzen, vergunningen e.d.), maar ook in de bereikbaarheid van bedrijfslocaties (relatie met ruimtelijke 

opgave versteken van de bereikbaarheid), in de beschikbaarheid van het gevraagde personeel en in 

het woon- en leefklimaat voor die medewerkers (relatie met opgave sociaal-culturele voorzieningen). 

De uitdaging voor overheden zit daarmee niet (meer) in het ontwikkelen van bedrijventerreinen, maar 

in het creëren van de juiste randvoorwaarden, (her)gebruik van bestaande locaties en de bereikbaar-

heid ervan en in het gezamenlijk internationaal op de kaart zetten de unieke kwaliteiten van de regio.  

3.3.4 Samenhang in de regionale opgaven U10 

Er is in de regio U10 veel samenhang en overlap tussen de opgaven binnen de verschillende domei-

nen. De gevolgen van de algemene trend van agglomeratievorming zijn in alle domeinen merkbaar. 

Waar op sociaal vlak voor Utrecht vergroening optreedt, geldt voor de omliggende gemeenten in de 

regio ontgroening en de daarbij behorende druk op voorzieningen. Dit heeft impact op de druk op de 

economische ontwikkeling, voorzieningen, het woon- en leefklimaat, de bereikbaarheid etc. Er gaat 

een versterkend effect uit naar zowel de bedrijvigheid als de arbeidsmarkt. Voor alle domeinen is het 

van belang dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn, wat zorgt voor een aantrekkelijk woon- en 

leefklimaat maar ook het economisch vestigingsklimaat. Dit aantrekkelijke woon- en leefklimaat hangt 

nauw samen met het vestigingsklimaat van bedrijven en de arbeidsmarkt in de regio. 

 

Hierna is de onderlinge samenhang tussen de opgaven in de regio U10 visueel weergegeven. 
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 Figuur 7. Weergave regionale opgaven in de regio U10 en hun samenhang 
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4. Verkenning van effecten op de regionale opgaven 

In de vorige hoofdstukken beschreven wij de regio’s A-V en U10 en de opgaven van die regio’s. In dit 

hoofdstuk verkennen wij de effecten die een bestuurlijke fusie van Vijfheerenlanden kan hebben op die 

regionale opgaven. Wij beschrijven deze effecten aan de hand van twee scenario’s: 

1. de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de regio U10 

2. de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland en de 

regio A-V.  

 

Voor elk scenario beschrijven we de organisatorische en de inhoudelijke sociale, economische en 

ruimtelijke effecten. We starten het hoofdstuk met algemene noties die op beide scenario’s van 

toepassing zijn.  

4.1 Algemene noties 

Samenwerking rondom inhoudelijke opgaven (urgente vraagstukken in het gebied en de samenleving) 

is altijd nodig. Het is bij samenwerking van belang om de bestuurlijke grenzen niet bepalend te laten 

zijn en opgedane ervaringen en (opgebouwde) relaties te benutten. Dat bestuurlijke grenzen niet 

bepalend zijn voor maatschappelijke interactie is goed te zien aan de stromen van wonen-werken, 

verhuizingen en voorzieningengebruik die over provinciegrenzen heen zowel richting Utrecht als 

richting de regio A-V gaan (Bureau Louter, 2015). De regionale sociale opgaven die mede door deze 

stromen ontstaan, beperken zich dan ook niet tot de bestuurlijke grenzen. Dat samenwerking over 

bestuurlijke grenzen van belang is, wordt algemeen (h)erkend. Zie in dit verband bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van grensontkennend samenwerken (Kompas 2020, IPO). 

 

Een volgende algemene notie is dat voor een aantal samenwerkingsverbanden bij wet de samenstel-

ling en indeling zijn bepaald en daarmee binnen provinciegrenzen georganiseerd dienen te zijn. Dit is 

van toepassing op de regionale uitvoeringsdiensten/omgevingsdiensten, de veiligheidsregio en de 

GGD-regio. De wetgever heeft – vanwege sterke de onderlinge samenhang – te kennen gegeven te 

hechten aan congruentie tussen de omgevingsdiensten, GGD-regio’s en veiligheidsregio’s (en ook 

politieregio’s). 

 

Voor andere samenwerkingen vormt de provinciegrens geen formele belemmering. De Wet arhi stelt 

wel eisen aan de harmonisatie van beleid, regelingen, contracten en gemeenschappelijke regelingen. 

In de voorbereiding op de herindeling dienen de herindelende gemeenten gezamenlijk te komen tot 

voorstellen en hierin keuzes te maken. Voor gemeenschappelijke regelingen zijn de voorwaarden en 

mogelijkheden bepaald in artikel 41 van de Wet arhi. De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden heeft 

hierdoor de keuze om wel of niet deelnemer te zijn en zich aan te sluiten bij een samenwerking. Dat is 

een keuze van de nieuwe gemeente én van de beoogde c.q. huidige samenwerkingspartners. Gezien 

de verschillen tussen de opgaven in de regio’s, is het maken van een keuze die aansluit bij de inhou-

delijke ambities van de gemeente Vijfheerenlanden een strategische overweging. Dat deze keuze 

effecten heeft, wordt duidelijk uit een verkenning naar de inhoudelijke effecten van de scenario’s. 

Wanneer door deze keuze gemeenten uit verschillende provincies deelnemen in een samenwerking, 

leidt dit tot afstemming over provinciaal toezicht op de gemeenschappelijke regeling.  
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De gemeente Vijfheerenlanden zal ook een keuze moeten maken ten aanzien van deelname aan 

arbeidsmarktregio’s en woningmarktregio’s. Voor arbeidsmarktregio’s geldt dat deze zijn vormgegeven; 

de invulling van de werkwijze is veelal nog in ontwikkeling. De vorming van woningmarktregio’s vindt 

momenteel plaats op basis van de nieuwe Woningwet. De gemeente Vijfheerenlanden zal een keuze 

moeten maken voor de indeling van deze regionale woningmarkt. Door de termijnen van invoering van 

de nieuwe Woningwet, zullen waarschijnlijk de huidige gemeenten deze keuze nog moeten maken. 

Een aandachtspunt bij deze keuze is dat bovenregionale corporaties in principe alleen investeringen in 

hun kerngebied mogen doen.  

 

Tot slot leidt eventuele intreding dan wel uittreding van een gemeente bij een samenwerking tot 

verrekening, herverdeling en consequenties voor begroting en aangegane verplichtingen in de samen-

werking, zoals bepaald in de betreffende regelingen en/of statuten. Hierover dienen politiek-bestuurlijke 

door de betrokken gemeenten afspraken gemaakt te worden.  

4.2 Scenario 1 - Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Utrecht en de 
regio U10 

In deze paragraaf beschrijven wij de effecten van scenario 1: de vorming van een nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden binnen de provincie Utrecht die qua samenwerking aansluit bij de regio U10 en de 

Lekstroom-samenwerking.  

4.2.1 Organisatorische effecten: samenwerkingsverbanden 

Regio U10 

De bestuurlijke omvang van de regio U10 en de Lekstroom-samenwerking blijft in dit scenario gelijk, de 

omvang van het gebied en het aantal inwoners nemen toe. De deelname van Vijfheerenlanden aan de 

regio U10 en de Lekstroom-samenwerking, beïnvloedt naar verwachting de bestuurlijke verhoudingen 

en de draagkracht van deze samenwerkingen. Qua inwoneraantal is Vijfheerenlanden vergelijkbaar 

met Houten en Nieuwegein. De oppervlakte van Vijfheerenlanden is de grootste in de regio U10 en in 

de Lekstroom-samenwerking.  

 

Verder ontstaat op uitvoeringsniveau een invlechtingsopgave voor de Lekstroom-samenwerking in het 

sociale domein. Vijfheerenlanden kan de uitvoering van deze taken niet onderbrengen bij twee ver-

schillende sociale diensten. Ondanks dat nu reeds bestuurlijke grenzen niet bepalend zijn voor de 

uitvoering van de taken van de Lekstroom-samenwerking, biedt dit wel gelegenheid tot nieuwe verbin-

dingen met bijvoorbeeld bedrijven uit dit gebied. 

 

Bij de OdRU/RUD, de Veiligheidsregio Utrecht en de GGD-regio Utrecht sluit een rechtsopvolger aan 

met meer inwoners, een grotere oppervlakte en nieuw grondgebied. Dit heeft de volgende effecten op 

de mate waarin deze organisaties gesteld staan voor de opgaven in het gebied. Door toename van de 

gebiedsomvang zal de organisatorische inrichting van deze regio’s aanpassingen moeten doen, 

alsmede mogelijk kennis en expertise moeten ontwikkelen ten aanzien van gebiedskenmerken en de 

bedrijvigheid in het toe te voegen gebied. Tegelijkertijd neemt de draagkracht toe doordat meer 

inwoners en grondgebied deel uitmaken van de regio’s. 

 

Regio A-V 

De bestuurlijke schaal van de samenwerking neemt voor de regio A-V af met 2 gemeenten, de omvang 

van het gebied en het aantal inwoners nemen eveneens af. Het vertrek van 2 van de 6 gemeenten uit 
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de regio A-V, beïnvloedt naar verwachting de bestuurlijke verhoudingen en de draagkracht van deze 

samenwerkingen. 

 

Verder ontstaat op uitvoeringsniveau een ontvlechtingsopgave voor de RSD A-V. Vijfheerenlanden kan 

de uitvoering van deze taken niet onderbrengen bij twee verschillende sociale diensten. De omvang 

van de RSD A-V neemt af van 7 naar 5 gemeenten. Of de schaalgrootte als gevolg hiervan onder druk 

komt te staan, hangt af van verschillende factoren, zoals de omvang van de taken, de aard van de 

taken, de opbouw van de organisatie en de financiële huishouding. Ook voor het werkvoorzieningen-

schap Avelingengroep en het Regionaal Arbeidsplatform heeft dit scenario mogelijk consequenties. 

Vijfheerenlanden en de samenwerkingspartners in deze organisaties zullen hierop moeten anticiperen 

en heroverwegen of ze deze samenwerking willen en kunnen continueren en in welke vorm. Dit hangt 

onder andere af van de mogelijkheid om deze taken te blijven uitvoeren zonder dat er overlap ontstaat 

met een andere uitvoeringsorganisaties van de Vijfheerenlanden, bijvoorbeeld met de Lekstroom-

samenwerking.  

 

Bij de Veiligheidsregio ZHZ, de Omgevingsdienst ZHZ en de GGD-regio ZHZ vertrekken twee gemeen-

ten. Dit heeft de volgende effecten op de mate waarin deze organisaties gesteld staan voor de opga-

ven in het gebied. Door de afname van de gebiedsomvang zal de organisatorische inrichting van deze 

regio’s aanpassingen moeten doen. Tegelijkertijd neemt de draagkracht af doordat minder inwoners en 

grondgebied deel uitmaken van de regio’s. 

4.2.2 Inhoudelijke effecten: regionale opgaven 

Deze paragraaf dient als volgt gelezen te worden: 

- regio U10 is regio U10 inclusief Vijfheerenlanden 

- regio A-V is regio A-V exclusief Vijfheerenlanden. 

 

Sociale opgaven 

Regio U10  

De regionale sociale opgaven in de U10 zijn: 

- Inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de stad Utrecht 

- Op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad. 

 

Op de opgave ‘inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de stad Utrecht’ is geen effect te 

verwachten. Vijfheerenlanden ligt niet in of direct rond de stad Utrecht. Het huidige Vianen maakte 

reeds deel uit van deze regionale sociale opgave in de U10. 

 

Op de opgave ‘op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht’ zijn de volgende effecten 

te verwachten. Deze effecten gelden zowel voor de regio U10 als voor de Lekstroom-samenwerking. 

De omvang van de opgave neemt toe doordat ook voor Vijfheerenlanden het op peil houden van het 

voorzieningen een opgave is en Vijfheerenlanden een sociale oriëntatie laat zien op de regio U10. 

Vijfheerenlanden laat ook een sociale oriëntatie zien op de regio A-V. De opgave ‘op peil houden 

voorzieningenniveau’ hangt dan ook samen met dezelfde opgave in de regio A-V. Een aandachtspunt 

is om het samenwerken met de regio A-V op deze opgave.  

 

Op de opgave ‘ontwikkelen van een passende woningvoorraad’ zijn vergelijkbare effecten te verwach-

ten als op de opgave ‘op peil houden voorzieningenniveau’. De omvang van de opgave neemt toe, ook 

Vijfheerenlanden kent een trend van vergrijzing en ontgroening. En omdat de opgave passende 

woningvoorraad ook speelt in de regio A-V, is samenwerking op deze opgave een aandachtspunt. 
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Tot slot neemt de draagkracht voor de hierboven genoemde opgaven toe doordat de omvang van het 

gebied en het aantal inwoners toenemen.  

 

Regio A-V 

De regionale sociale opgaven in de A-V zijn: 

- Inspelen op ontgroening en vergrijzing 

- Op peil houden van voorzieningen 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad 

- Op peil houden van werkgelegenheid. 

 

Op de vier hierboven genoemde opgaven zijn de volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat twee gemeenten geen onderdeel meer zijn van deze regionale opgaven. 

Twee van de vier opgaven (‘op peil houden van voorzieningen’ en ‘ontwikkelen van een passende 

woningvoorraad’) blijven samenhangen met dezelfde opgaven in de regio U10. De regio A-V blijft op 

deze sociale opgaven een verbondenheid houden met Vijfheerenlanden dat nu onderdeel is van de 

regio U10. Een aandachtspunt is dan ook om met de regio U10een adequate vorm van samenwerking 

rond deze opgaven te ontwikkelen.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de sociale opgaven af door de afname van de omvang van het 

gebied en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio A-V. Mogelijk is het nodig om de 

draagkracht voor deze sociale opgaven te vergroten. De regio A-V kan dit doen door bijvoorbeeld 

mogelijkheden tot vergroting van het schaalniveau te verkennen en samenwerking met omliggende 

gemeenten of regio’s te zoeken of door afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor 

deze opgaven. 

 

Bestuurlijk aandachtspunt regio U10  

- Samenwerken op de opgaven ‘op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht’ en 

‘ontwikkelen passende woningvoorraad’ met regio A-V. 

 

Bestuurlijk aandachtspunt regio A-V 

- Samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘op peil houden voorzieningen’ en ‘ontwikkelen 

passende woningvoorraad’. 

- Afname draagkracht voor sociale opgaven. 

 

 

Ruimtelijke opgaven 

Regio U10 

De ruimtelijke regionale opgaven van de regio U10 zijn: 

- Borgen van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat 

- Versterken van de bereikbaarheid 

- Borgen van de waterveiligheid 

- Tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren). 

 

Op de opgave ‘borgen van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat’ zijn verschillende effecten te 

verwachten. De opgave is om de balans tussen stad en landelijke gemeenten te behouden en waar 

mogelijk te versterken. Vijfheerenlanden kent meer landelijk gebied; dit heeft invloed op deze balans. 

Enerzijds is een mogelijk effect dat dit leidt tot nieuwe verbindingen waardoor mogelijkheden ontstaan 

voor het versterken van deze balans en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Anderzijds is een 

mogelijk effect dat binnen deze opgave minder prioriteit ontstaat voor het landelijke gebied van 
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Vijfheerenlanden. Het is dan ook een aandachtspunt om zorgvuldig de balans tussen stad en landelijke 

gemeenten te behouden en waar mogelijk de verschillen te benutten om elkaar te versterken en te 

zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.  

 

Op de opgave ‘versterken van de bereikbaarheid’ zijn eveneens verschillende effecten te verwachten. 

De omvang van de opgave neemt toe doordat ook voor Vijfheerenlanden het versterken van de 

bereikbaarheid dan wel het verbeteren van de ontsluiting van het gebied, een opgave is. Enerzijds is 

een mogelijk effect dat de opgaven elkaar versterken en er onderlinge synergiekansen zijn door de 

lokale en regionale infrastructuur van Vijfheerenlanden (één vervoersgebied, binnen één vervoerscon-

cessie) te verbinden aan de regio Utrecht als knooppunt en draaischijf van Nederland. Anderzijds is 

een mogelijk effect dat binnen deze opgave minder prioriteit ontstaat voor de ontsluiting van het 

landelijke gebied van Vijfheerenlanden. Het is dan ook een aandachtspunt om de balans tussen de 

bereikbaarheidsopgave van de regio Utrecht en de ontsluiting van de landelijke gebieden te behouden 

en waar mogelijk synergiekansen te benutten om elkaar te versterken (o.m. samenhang met economi-

sche opgaven).  

 

Op de opgave ‘borgen van waterveiligheid’ zijn effecten te verwachten. De omvang van de opgave 

neemt toe doordat een groter deel van dijkring 16 (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) tot Utrechts 

gebied zal behoren. De Lek is een van de rivieren waarvoor de opgave in de regio U10 geldt en die 

opgave neemt toe door toevoeging van gebied langs de Lek (het huidige Zederik). Rond het MIRT-

traject Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zal de gemeente Vijfheerenlanden samen moeten blijven 

werken met de provincie Zuid-Holland, de regio A-V en andere partners. Tegelijkertijd wordt nu reeds 

op deze opgave landelijk samengewerkt in bijvoorbeeld het project Dijkversterking Centraal Holland. 

 

Op de opgave ‘tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren)’ is geen effect te verwachten. Deze 

opgave voor Vijfheerenlanden is vergelijkbaar met het huidige Vianen. Het huidige Vianen maakte 

reeds deel uit van deze regionale ruimtelijke opgave in de U10.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven toe doordat de omvang van het gebied en het aantal 

inwoners toenemen. 

 

Regio A-V 

De ruimtelijke opgaven voor de regio A-V zijn: 

- Borgen van de waterveiligheid 

- Behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter 

- Verbeteren van de ontsluiting van het gebied. 

 

Op de drie hierboven genoemde opgaven zijn de volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat twee gemeenten geen onderdeel meer zijn van deze regionale opgaven. De 

opgaven in de regio A-V blijven ruimtelijk onderling verbonden met de Vijfheerenlanden. Dit geldt voor 

alle drie de opgaven. Aandachtspunt voor de regio A-V is dan ook om te blijven samenwerken met de 

regio U10 op deze ruimtelijke opgaven. Door samen te werken kunnen synergiekansen en onderlinge 

ruimtelijke verbindingen mogelijk ook in de toekomst optimaal worden benut en kan verlies aan kennis 

en effectiviteit mogelijk worden gecompenseerd. 

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de ruimtelijke opgaven af door de afname van de omvang van het 

gebied en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio A-V. Mogelijk is het nodig om de 

draagkracht voor deze ruimtelijke opgaven te vergroten. De regio A-V kan dit doen door bijvoorbeeld 

het schaalniveau te vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te zoeken of door 

afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 
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Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Voor de opgaven ‘borgen van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat’ en ‘versterken van de 

bereikbaarheid’ zorgvuldig de balans tussen stad en landelijke gemeenten houden en waar mogelijk 

de verschillen benutten om elkaar te versterken. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Samenwerken met regio U10 op de opgaven ‘borgen van de waterveiligheid’, ‘behoud van de 

cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter’ en ‘verbeteren van de ontsluiting van 

het gebied’. 

- Afname draagkracht ruimtelijke opgaven. 

 

Economische opgaven 

Regio U10 

De regionale economische opgaven in de regio U10 zijn: 

- Versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie 

- Ontwikkelen van topsectoren: gezondheid, kennis en creativiteit 

- Behoud van dienstverlenende sector 

- Aantrekkelijk houden vestigingsklimaat. 

 

Op de opgave ‘versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie’ zijn verschillende effecten te 

verwachten. De omvang van de opgave neemt toe doordat meer organisaties onderdeel zijn van de 

regio. Enerzijds is een mogelijk effect dat deze opgave versterkt kan worden doordat Vijfheerenlanden 

onderdeel wordt van de regio U10. De diversiteit en de keuzemogelijkheid worden vergroot door de 

toevoeging van landelijk gebied langs de A2 en A27. Anderzijds ontstaat er mogelijk een effect door de 

verschillen in sectoren, relatief meer handel en industrie in Vijfheerenlanden dan in de regio U10. Deze 

verschillen kunnen leiden tot het maken van keuzes en leiden tot minder prioriteit voor handel en 

industrie van Vijfheerenlanden. De regio U10 is voor de opgave ‘versterken van de (inter)nationale 

concurrentiepositie’ meer gericht de agglomeratie van de stedelijke regio.  

Voorgaande effecten leiden tot het aandachtspunt om de verschillen in een meer economisch divers 

gebied zorgvuldig in balans te houden en waar mogelijk de verschillen te benutten om elkaar te 

versterken.  

 

Op de opgave ‘ontwikkelen van de topsectoren (gezondheid, kennis en creativiteit)’ is geen effect te 

verwachten. De opgave hangt samen met de agglomeratiekenmerken van de stad Utrecht en het 

huidige Vianen maakte reeds deel uit van deze opgave in de U10.  

 

Op de opgave ‘behoud van de dienstverlenende sector’ is het volgende effect te verwachten. De 

omvang van de opgave neemt toe, want ook Vijfheerenlanden heeft een dienstverlenende sector.  

 

Op de opgave ‘aantrekkelijk houden van vestigingsklimaat’ zijn dezelfde verschillende effecten te 

verwachten als op de opgave ‘versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie’. Ook hiervoor 

geldt het aandachtspunt om de verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans 

te houden en waar mogelijk de verschillen te benutten om elkaar te versterken.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de hierboven genoemde opgaven toe doordat de omvang van het 

gebied, het aantal organisaties en het aantal inwoners toenemen.  

  

Regio A-V 

De regionale economische opgaven in de regio A-V zijn: 
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- Versterken van de maritieme sector 

- Versterken van recreatie en toerisme 

- Versterken van de agrarische sector 

- Aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

Op de vier hierboven genoemde opgaven zijn de volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat twee gemeenten geen onderdeel meer zijn van deze regionale opgaven. De 

economie in de regio A-V blijft onderling verbonden met Vijfheerenlanden. Dit geldt voor alle drie de 

sectoren: de maritieme sector, recreatie en toerisme en de agrarische sector. Ook de opgave ‘aanslui-

ting van onderwijs en arbeidsmarkt’ hangt samen met deze drie sectoren. Aandachtspunt voor de regio 

A-V is dan ook om te blijven samenwerken met de regio U10 op deze economische opgaven. Door 

samen te werken kunnen synergiekansen en onderlinge economische verbindingen optimaal worden 

benut, met name voor recreatie en toerisme en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Voor de 

maritieme en agrarische sectoren zal dit minder gelden, omdat de regio U10 zich daar niet tot nauwe-

lijks op richt. 

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de economische opgaven af door de afname van de omvang van 

het gebied en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio A-V. Mogelijk is het nodig 

om de draagkracht voor deze sociale opgaven te vergroten. De regio A-V kan dit doen door bijvoor-

beeld het schaalniveau te vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te zoeken of door 

afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans houden en waar mogelijk  

de verschillen benutten om elkaar te versterken, met name op de opgaven ‘versterken van de  

(inter)nationale concurrentiepositie’ en ‘aantrekkelijk houden van vestigingsklimaat’. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Samenwerken met de regio U10 op de opgaven ‘versterken van de maritieme sector, recreatie en 

toerisme, en de agrarische sector’, en ‘aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt’. 

- Afname draagkracht voor economische opgaven. 

 

4.3 Scenario 2 - Vijfheerenlanden wordt onderdeel van de provincie Zuid-Holland 
en de regio A-V 

In deze paragraaf beschrijven wij de effecten van scenario 2: de vorming van een nieuwe gemeente 

Vijfheerenlanden binnen de provincie Zuid-Holland die qua samenwerking aansluit bij de regio’s 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Zuid-Holland Zuid.  

4.3.1 Organisatorische effecten: samenwerkingsverbanden 

Regio A-V 

De bestuurlijke omvang van de regio A-V neemt in dit scenario af met één gemeente, de omvang van 

het gebied en het aantal inwoners nemen toe. De deelname van Vijfheerenlanden aan de regio A-V 

beïnvloedt naar verwachting de bestuurlijke verhoudingen en de uitvoeringskracht van deze samen-

werking. Qua inwoneraantal en oppervlakte is Vijfheerenlanden de grootste in deze regio.  
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Verder ontstaat op uitvoeringsniveau een invlechtingsopgave voor de RSD A-V. Vijfheerenlanden kan 

de uitvoering van deze taken niet onderbrengen bij twee verschillende sociale diensten. De bestuurlijke 

omvang van de RSD A-V neemt af met één gemeente, het aantal inwoners en de omvang van het 

gebied worden groter. Ondanks dat nu reeds bestuurlijke grenzen niet bepalend zijn voor de uitvoering 

van de taken van de RSD A-V, biedt dit wel gelegenheid tot nieuwe verbindingen met bijvoorbeeld 

bedrijven uit dit gebied van het huidige Vianen. Ook voor het werkvoorzieningenschap Avelingengroep 

en het Regionaal Arbeidsplatform heeft dit scenario mogelijk consequenties. Vijfheerenlanden en de 

samenwerkingspartners in deze organisaties zullen hierop anticiperen en heroverwegen of ze deze 

samenwerking willen continueren en in welke vorm. Hierdoor ontstaat mogelijk een invlechtingsopgave 

van verschillende taken die nu door andere uitvoeringsorganisaties worden gedaan, zoals de Lek-

stroom-samenwerking. 

 

Bij de Veiligheidsregio ZHZ, de Omgevingsdienst ZHZ en de GGD-regio ZHZ sluit de rechtsopvolger 

aan met meer inwoners, een grotere oppervlakte en nieuw grondgebied. Dit heeft de volgende effecten 

op de mate waarin deze organisaties gesteld staan voor de opgaven in het gebied. Door de toename 

van de gebiedsomvang zal de organisatorische inrichting van deze regio’s aanpassingen moeten doen. 

Tevens moet kennis en expertise ten aanzien van gebiedskenmerken en de bedrijvigheid mogelijk 

worden afgebouwd. Tegelijkertijd neemt de draagkracht toe doordat meer inwoners en grondgebied 

deel uitmaken van de regio’s. 

 

Regio U10 

De bestuurlijke omvang van de regio U10 en de Lekstroom-samenwerking neemt af met één gemeen-

te, de omvang van het gebied en het aantal inwoners nemen eveneens af.  

 

Verder ontstaat op uitvoeringsniveau een ontvlechtingsopgave voor de Lekstroom-samenwerking. 

Vijfheerenlanden kan de uitvoering van deze taken niet onderbrengen bij twee verschillende sociale 

diensten. De omvang van de Lekstroom-samenwerking neemt af van 5 naar 4 gemeenten. Of de 

schaalgrootte als gevolg hiervan onder druk komt te staan, hangt af van verschillende factoren, zoals 

de omvang van de taken, de aard van de taken, de opbouw van de organisatie en de financiële 

huishouding. Ook voor PAUW-bedrijven heeft dit scenario mogelijk consequenties. Vijfheerenlanden 

en de samenwerkingspartners in deze organisaties zullen hierop moeten anticiperen en heroverwegen 

of ze deze samenwerking kunnen en willen continueren en in welke vorm. Dit hangt onder andere af 

van de mogelijkheid om deze taken te blijven uitvoeren zonder dat er overlap ontstaat met een andere 

uitvoeringsorganisaties van Vijfheerenlanden, bijvoorbeeld met de RSD A-V.  

 

Bij de OdRU/RUD, de veiligheidsregio Utrecht en de GGD-regio Utrecht vertrekt één gemeente. Dit 

heeft de volgende effecten op de mate waarin deze organisaties gesteld staan voor de opgaven in het 

gebied. Door een afname van de gebiedsomvang zal de organisatorische inrichting van deze regio’s 

aanpassingen moeten doen. Tevens moet kennis ten aanzien van gebiedskenmerken en de bedrijvig-

heid mogelijk worden afgebouwd. Tegelijkertijd neemt de draagkracht af doordat minder inwoners en 

grondgebied deel uitmaken van de regio’s. 
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4.3.2 Inhoudelijke effecten: regionale opgaven 

Deze paragraaf dient als volgt gelezen te worden: 

- regio A-V is regio A-V inclusief Vijfheerenlanden 

- regio U10 is regio U10 exclusief Vijfheerenlanden. 

 

Sociale opgaven 

Regio A-V 

De regionale sociale opgaven in de A-V zijn: 

- Inspelen op ontgroening en vergrijzing 

- Op peil houden van voorzieningen 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad 

- Op peil houden van werkgelegenheid. 

 

Op de opgave ‘inspelen op ontgroening en vergrijzing’ zijn volgende effecten te verwachten. De 

omvang van de opgave neemt in deze regio toe als gevolg van uitbreiding van de regio met het gebied 

van VIanen. Dat stedelijke gebied laat een sociale oriëntatie zien op de agglomeratie Utrecht. De 

opgave van ontgroening en vergrijzing is in de agglomeratie anders dan in het landelijke gebied. 

Aandachtspunt is dan ook om samen te werken met de regio U10 op deze sociale opgave.  

Op de opgave ‘op peil houden van voorzieningen’ zijn dezelfde effecten te verwachten als op de 

opgave ‘inspelen op ontgroening en vergrijzing’. De omvang van de opgave neemt toe doordat ook 

voor Vijfheerenlanden het op peil houden van het voorzieningenniveau een opgave is en Vijfheeren-

landen een sociale oriëntatie laat zien op de regio A-V. Vijfheerenlanden laat ook een sociale oriëntatie 

zien op de regio U10. De opgave ‘op peil houden van voorzieningen’ hangt dan ook samen met 

dezelfde opgave in de regio U10. Een aandachtspunt is om te blijven samenwerken met de regio U10 

op deze opgave.  

 

Op de opgave ‘ontwikkelen van een passende woningvoorraad’ zijn vergelijkbare effecten te verwach-

ten als op de opgave ‘op peil houden van voorzieningen’. De omvang van de opgave neemt toe, ook 

de Vijfheerenlanden kent een trend van vergrijzing en ontgroening. Omdat de opgave passende 

woningvoorraad ook speelt in de regio U10, is samenwerking op deze opgave met de regio U10 een 

aandachtspunt. 

 

Op de opgave ‘op peil houden van werkgelegenheid’ zijn verschillende effecten te verwachten. De 

dominante sector industrie en de kenmerkende agrarische sector van de regio A-V zijn ook aanwezig 

in Vijfheerenlanden. Daarnaast kent Vijfheerenlanden zakelijke dienstverlening in het stedelijke gebied, 

het huidige Vianen. Deze zakelijke dienstverlening is verbonden met de regio Utrecht. Het op peil 

houden van de werkgelegenheid wordt in deze regio, de U10, als opgave aangemerkt in de opgaven 

‘behoud van dienstverlenende sector’ en ‘aantrekkelijk houden van vestigingsklimaat’. Enerzijds is 

hiervan een mogelijk effect dat er nieuwe verbindingen ontstaan waardoor de opgave ‘op peil houden 

van werkgelegenheid’ versterkt kan worden. Anderzijds is een mogelijk effect dat deze nieuwe verbin-

dingen onvoldoende werkend zijn te krijgen, door de oriëntatie op de regio U10.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven toe doordat de omvang van het gebied en het aantal 

inwoners toenemen. 
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Regio U10  

De regionale sociale opgaven in de U10 zijn: 

- Inspelen op agglomeratievorming en vergroening in de stad Utrecht 

- Op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht 

- Ontwikkelen van een passende woningvoorraad. 

 

Op de opgave ‘inspelen op agglomeratievorming en vergroening’ in de stad Utrecht zijn de volgende 

effecten te verwachten. De omvang van de opgave neemt af doordat Vijfheerenlanden deel uitmaakt 

van de regio A-V. Tegelijkertijd blijft deze opgave samenhangen met het stedelijke gebied van Vijfhee-

renlanden, het huidige Vianen. Een aandachtspunt is dan ook om samen te werken met de regio A-V 

op deze opgave.  

 

Op de opgaven ‘op peil houden voorzieningenniveau rondom de stad Utrecht’ en ‘ontwikkelen van een 

passende woningvoorraad’ zijn de volgende effecten te verwachten. Deze effecten gelden zowel voor 

de regio U10 als voor de Lekstroom-samenwerking. De omvang van de opgaven neemt af doordat één 

gemeente geen onderdeel meer is van deze regionale opgaven. Tegelijkertijd blijven de opgaven 

samenhangen met dezelfde opgaven in de regio A-V. De regio U10 blijft een sociale verbondenheid 

houden met Vijfheerenlanden, dat nu onderdeel is van de regio A-V. Een aandachtspunt is dan ook om 

samen te werken met de regio A-V op deze opgaven.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven af doordat de omvang van het gebied en het aantal 

inwoners afnemen, dit is een aandachtspunt voor de regio U10 en de Lekstroom-samenwerking. 

Mogelijk is het nodig om de draagkracht voor deze sociale opgaven te vergroten.  
 

De regio U10 of de Lekstroom-samenwerking kan dit doen door bijvoorbeeld het schaalniveau te 

vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te zoeken of door afspraken te maken met 

omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Samenwerken op de opgaven ‘op peil houden van voorzieningen’ en ‘ontwikkelen passende 

woningvoorraad’ met de regio U10. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Samenwerken met de regio A-V op de opgaven ‘inspelen op agglomeratievorming en vergroening in 

de stad Utrecht’, ‘op peil houden van voorzieningen’ en ‘ontwikkelen passende woningvoorraad’ 

- Afname draagkracht voor sociale opgaven (ook voor Lekstroom-samenwerking). 

 

 

Ruimtelijke opgaven 

Regio A-V 

De ruimtelijke opgaven voor de regio A-V zijn: 

- Borgen van de waterveiligheid 

- Behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter 

- Verbeteren van de ontsluiting van het gebied. 

 

Op de opgave ‘borgen van de waterveiligheid’ is geen effect te verwachten. De omvang van de opgave 

neemt toe doordat ook Vijfheerenlanden gelegen is aan de Lek, één van de rivieren waarvoor de 

opgave in de regio A-V geldt. Tegelijkertijd maakt Vijfheerenlanden nu volledig deel uit van de regiona-

le MIRT-verkenning voor dit gebied.  
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Op de opgave ‘behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter’ zijn verschil-

lende effecten te verwachten. De gemeente Vijfheerenlanden kent meer stedelijk gebied. Enerzijds is 

een mogelijk effect dat dit leidt tot nieuwe verbindingen waardoor mogelijkheden ontstaan voor het 

versterken van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter. Anderzijds is een 

mogelijk effect dat er binnen deze opgave minder prioriteit ontstaat voor het stedelijke gebied van 

Vijfheerenlanden. Het is dan ook een aandachtspunt om zorgvuldig de balans tussen de stedelijke en 

de landelijke gebieden te behouden en waar mogelijk de verschillen te benutten om elkaar te verster-

ken en te zorgen voor behoud van de cultuurhistorische waarde en het landschappelijke karakter.  

 

Op de opgave ‘verbeteren van de ontsluiting van het gebied’ zijn de volgende effecten te verwachten. 

De omvang van de opgave neemt toe doordat ook voor Vijfheerenlanden de ontsluiting van het gebied 

een opgave is. Verder is Vijfheerenlanden qua infrastructuur meer verbonden met de agglomeratie van 

Utrecht. De opgave verbeteren van de ontsluiting van het gebied kan dan ook worden versterkt doordat 

de infrastructurele ontsluiting naar de regio U10 optimaal kan worden benut.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven toe doordat de omvang van het gebied en het aantal 

inwoners toenemen. 

 

Regio U10 

De ruimtelijke regionale opgaven van de regio U10 zijn: 

- Borgen van het aantrekkelijke woon- en leefklimaat 

- Versterken van de bereikbaarheid 

- Borgen van de waterveiligheid 

- Tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren). 

 

Op de hierboven genoemde opgaven zijn de volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat één gemeente geen onderdeel meer is van deze regionale opgaven. De 

opgaven in de regio A-V blijven ruimtelijk onderling verbonden met Vijfheerenlanden. Dit geldt voor alle 

vier de opgaven. Aandachtspunt voor de regio U10 is dan ook om te blijven samenwerken met regio A-

V op deze ruimtelijke opgaven. Door samen te werken kunnen synergiekansen en onderlinge ruimtelij-

ke verbindingen optimaal worden benut.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor de ruimtelijke opgaven af door de afname van de omvang van het 

gebied en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio U10. Mogelijk is het nodig om 

de draagkracht voor deze ruimtelijke opgaven te vergroten. De regio U10 kan dit doen door bijvoor-

beeld het schaalniveau te vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te zoeken of door 

afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Zorgvuldig de balans tussen de stedelijke en de landelijke gebieden houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken en te zorgen voor behoud van de cultuurhistorische 

waarde en het landschappelijke karakter. 

- Rondom de opgave versterken van de ontsluiting afstemming zoeken met de regio U10 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Samenwerken met de regio A-V op de opgaven aantrekkelijk woon- en leefklimaat, versterken van 

de bereikbaarheid, borgen van waterveiligheid, tegengaan van leegstand vastgoed (kantoren). 

- Afname draagkracht ruimtelijke opgaven. 
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Economische opgaven 

Regio A-V 

De regionale economische opgaven in de regio A-V zijn: 

- Versterken van de maritieme sector 

- Versterken van recreatie en toerisme 

- Versterken van de agrarische sector 

- Aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. 

 

Op alle vier de hierboven genoemde opgaven zijn verschillende effecten te verwachten. De omvang 

van de opgaven neemt toe doordat meer bedrijven onderdeel zijn van de regio. Enerzijds ontstaat een 

mogelijk effect door de toename van diversiteit. Doordat Vijfheerenlanden relatief meer dienstverlening 

heeft, vergroot dit de mogelijkheden voor onderlinge verbindingen en daarmee het versterken van de 

drie genoemde sectoren en de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Anderzijds ontstaat een 

mogelijk effect door de verschillen in sectoren, relatief meer dienstverlening in Vijfheerenlanden dan in 

de regio A-V. Deze verschillen kunnen leiden tot het maken van keuzes en tot minder prioriteit voor 

dienstverlening van Vijfheerenlanden. Voorgaande effecten leiden tot het aandachtspunt om de 

verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans te houden en waar mogelijk de 

verschillen te benutten om elkaar te versterken.  

 

Tot slot neemt de draagkracht voor deze opgaven toe doordat de omvang van het gebied, het aantal 

bedrijven en het aantal inwoners toenemen.  

 

Regio U10 

De regionale economische opgaven in de U10 zijn: 

- Versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie 

- Ontwikkelen van topsectoren: gezondheid, kennis en creativiteit 

- Behoud van dienstverlenende sector 

- Aantrekkelijk houden vestigingsklimaat. 

 

Op de vier hierboven genoemde opgaven zijn volgende effecten te verwachten. De omvang van de 

opgaven neemt af doordat één gemeente geen onderdeel meer is van deze regionale opgaven. De 

economie in de regio U10 blijft onderling verbonden met Vijfheerenlanden. Dit geldt voor de opgaven 

‘versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie’, ‘behoud van de dienstverlenende sector’ en 

‘aantrekkelijk houden vestigingsklimaat’. Aandachtspunt voor de regio U10 is dan ook om te blijven 

samenwerken met de regio A-V op deze economische opgaven. Door samen te werken kunnen 

synergiekansen en onderlinge economische verbindingen optimaal worden benut.  

Tot slot neemt de draagkracht voor de economische opgaven af door de afname van de omvang van 

het gebied, het aantal bedrijven en het aantal inwoners. Dit is een aandachtspunt voor de regio U10. 

Mogelijk is het nodig om de draagkracht voor deze opgaven te vergroten. De regio U10 kan dit doen 

door bijvoorbeeld het schaalniveau te vergroten en samenwerking met omliggende gemeenten te 

zoeken of door afspraken te maken met omliggende gemeenten of regio’s voor deze opgaven. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio A-V 

- Verschillen in een meer economisch divers gebied zorgvuldig in balans houden en waar mogelijk de 

verschillen benutten om elkaar te versterken. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten regio U10 

- Samenwerken met regio A-V op de opgaven ‘versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie’, 

‘behoud van de dienstverlenende sector’ en ‘aantrekkelijk houden vestigingsklimaat’. 

- Afname draagkracht voor economische opgaven. 
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- I&O Research (2015), Koopstromenonderzoek provincie Utrecht 

- ING (2014), Kwartaalbericht: Innovatiepotentieel 

- IPO (2014), Kompas 2020 

- KAW (2015), Regionale Woonvisie  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

- MIRT onderzoek A-V (2015), Bijlage 2: Voortgangsnotitie MIRT onderzoek Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden,  

- MIRT onderzoek A-V (2015), Bijlage 3: Notitie “Opgaven in beeld” 

- MIRT onderzoek A-V (2015), Bijlage 4: Werkdocument “Zoeken naar synergie” 

- Planbureau voor de Leefomgeving (2015), Het groene hart in beeld – een uniek veengebied midden 

in de Randstad 

- Provincie Zuid-Holland (2014), Bestuurlijke oriëntatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

- Provincie Zuid-Holland (2015), Anticipeerprogramma Zuid-Holland 

- Public Result (2014), Foto anticipeerregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden managementsamenvat-

ting 

- Public Result (2015), Economische Transitiemonitor A-V – eerste tussenresultaten 

- Public Result (2015), Economische transitiemonitor A-V  

- Regio Agenda Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2015-2018 (2015) 

- Regiobureau A-V (2012), Visie 2030 A-V 

- Regioplan en Atelier Tordoir (2015), De veranderende geografie van Nederland 

- Rabobank (2009), Triple P regio A-V – een duurzaam economisch perspectief op de regio,  

- Rabobank (2011), Vianen a tale of two cities – Sociaal-economische visie op Vianen 

- Stec Groep (2015), Monitor kantorenmarkt Zuid-Holland 2015 
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- Stec Groep (2012), Utrechtse provinciale kantorenmarkt in balans: naar een kantorenstrategie 

- Think Public Advies & Bureau Louter (2015), Regionale effecten bestuurlijke heroriëntatie Alblas-

serwaard-Vijfheerenlanden – Quick scan 

- Tordoir & Louter (2013), Het regionale en lokale klimaat voor ruimtelijke investeringen 

- Transitieatlas (2015), primair onderwijs A-V – interactieve sessie 

- Veiligheidsregio ZHZ (2015), Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 

- Verschillende initiatiefnemers (2013), Economische actieagenda Noordvleugel 

- Verschillende onderzoekers (2013), Trend- en SWOT-analyse provincie Utrecht 

- Verschillende auteurs (2012), U10 Wonen en RO 

 

Geraadpleegde databases 

- Waarstaatjegemeente.nu 

- CBS Statline 

- ABF Syswov 

- Atlas voor Gemeenten 

- LISA 

- Open database provincie Utrecht 

Open database provincie Zuid-Holland 

 

Geraadpleegde websites 

- Arriva.nl 

- Cultureelerfgoed.nl 

- Data-advies.nl 

- Erfgoedmonitor.nl 

- http://geo.zuid-holland.nl 

- Huizenzoeker.nl 

- Leefbaarheidsatlas.nl 

- Scholenopdekaart.nl 

- U-ov.nl 

- webkaart.provincie-utrecht.nl 

- Zorgatlas.nl 

- Zorgkaartnederland.nl 

 

  

http://geo.zuid-holland.nl/
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Bijlage 2. Betrokken personen 

 

 

Opdrachtgevers  

- De heer R. Andringa, directeur provincie Utrecht 

- De heer R. Van Der Helm, directeur provincie Zuid-Holland 

 

Samenstelling begeleidingscommissie 

- De heer M. ten Brinke, provincie Zuid-Holland 

- De heer G.T. Oolbekkink, provincie Utrecht 

- De heer M.B. de Prieëlle, provincie Zuid-Holland 

- De heer H. Versteeg, provincie Utrecht 

- Mevrouw J.C. Welsink, provincie Zuid-Holland 

 

Geïnterviewden 

- Mevrouw N. Van Ameijde, gemeentesecretaris Molenwaard, tijdelijke secretaris GR A-V 

- De heer A.A.M. Brok, burgemeester Dordrecht, voorzitter veiligheidsregio ZHZ 

- De heer C. Van Dalen, wethouder Houten, voorzitter DB Lekstroom 

- De heer J. Van Delden, secretaris IJsselstein 

- De heer R. Esser, directeur WIL Lekstroom 

- De heer M. Van Liere, wethouder Houten 

- De heer C.H.W.M. Post, directeur veiligheidsregio ZHZ 

- De heer M. Schurink, gemeentesecretaris Utrecht 

- De heer G. Veldhuijzen, burgemeester Gorinchem, voorzitter DB en AB GR A-V 

- De heer J.H.C. Van Zanen, burgemeester Utrecht, voorzitter Veiligheidsregio Utrecht 

 

Deelnemers toetsingssessie 

- De heer J.A.J. Delmeire, provincie Zuid-Holland 

- Mevrouw C. Gischler , provincie Utrecht 

- De heer S. Roell, provincie Utrecht 

- De heer N. Van Geelen, provincie Zuid-Holland 

- De heer M.B. de Prieëlle, provincie Zuid-Holland 

- Mevrouw C. Raijmaekers, provincie Utrecht  

- De heer A.W.A. Reede, provincie Zuid-Holland  

- De heer H. Schoen, provincie Utrecht 

- De heer H. Versteeg, provincie Utrecht  

- De heer P.J. Verbon, provincie Zuid-Holland 

- Mevrouw J.C. Welsink, provincie Zuid-Holland 

- De heer J.J. Zuiderwijk, provincie Zuid-Holland 

 

Opdrachtteam Twynstra Gudde 

- De heer J.W.C. Voerman, partner 

- De heer J. Blokland, opdrachtleider 

- De heer J.P. van der Kolk 

- De heer J.H.P. Martens 
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Bijlage 3. Cijfer- en kaartmateriaal 


