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DATUM 24-9-2015 

AAN Provinciale Staten 

VAN Mariëtte Pennarts 

DOORKIESNUMMER 3500 

ONDERWERP Stand van zaken Vijfherenlanden (Leerdam, Vianen, Zederik) 

 

Met dit memo informeer ik u over de voortgang van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de regio 
Vijfheerenlanden (Vianen, Leerdam en Zederik). Dit memo is een vervolg op mijn memo van 22 juni 2015 aan de 
Statencommissie BEM. 
 
Haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden 
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek ‘Richting Vijfheerenlanden’ zijn opgeleverd. Het onderzoek is 
opgesteld door een extern bureau en heeft in beeld gebracht of het samengaan van de gemeenten Leerdam, 
Vianen en Zederik haalbaar is. Op basis daarvan hebben de drie colleges van B&W een raadsvoorstel opgesteld 
dat op 24 september 2015 openbaar is gemaakt.  De colleges zijn van mening dat een fusie tussen de drie 
gemeenten tot een duurzame gemeente in het centrum van Nederland haalbaar is. Zij vinden dat de belangen 
van een nieuwe gemeente het meest gediend zijn in de provincie Utrecht. De raden nemen op 10 november 
2015 in drie afzonderlijke vergaderingen een besluit over het raadsvoorstel. Daaraan voorafgaand wordt een 

aantal bijeenkomsten voor raden en inwoners georganiseerd om van gedachten te wisselen over de inhoud van 
het rapport. 

 

Hierbij doen wij u ter informatie het rapport, het raadsvoorstel, een publiekssamenvatting en het persbericht 

toekomen. 

 

Gezamenlijk provinciaal onderzoek 

De provincies Zuid-Holland en Utrecht hebben Twijnstra Gudde gevraagd om een onderzoek te doen dat inzicht 
geeft in de regionale effecten van een mogelijke herindeling van een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. De 
planning is dat dit onderzoeksrapport begin oktober wordt opgeleverd. 
GS zullen dit rapport dan alvast ter informatie aan uw Staten zenden. Daarnaast zenden wij het provinciaal 
onderzoeksrapport conform afspraak ter informatie aan de drie gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen de 
resultaten van ons gezamenlijk onderzoek betrekken bij de oordeelsvorming over hun bestuurlijke toekomst.  
 
Vervolgproces 
De gemeenteraden zijn nu aan zet. Zij nemen op 10 november 2015 een belangrijk besluit over hun bestuurlijke 
toekomst. Dat besluit wachten GS eerst af. 
Wel zal ik op basis van het raadsvoorstel alvast met mijn Zuid-Hollandse ambtgenoot overleggen wat een en 
ander betekent voor de inrichting van een eventuele interprovinciale herindelingsprocedure.  Over de uitkomst 
daarvan zal ik u dan nader informeren.   

 


