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Persbericht  
Leerdam, Vianen en Zederik, 24 september 2015 

Burgemeesters Leerdam, Vianen en Zederik presenteren Haalbaarheidsonderzoek 

Met veel enthousiasme, volharding en inzet is er de afgelopen maanden gewerkt aan het  

haalbaarheidsonderzoek 'Richting Vijfheerenlanden'. Raadsleden, wethouders,  

ambtenaren en burgemeesters hebben royaal input geleverd ten behoeve van de  

samenstelling van het rapport. 

De colleges hebben het rapport overhandigd aan de raadsleden om deze mijlpaal te markeren. Bij 

het haalbaarheidsonderzoek is een raadsvoorstel meegestuurd. In dit voorstel zijn geen richtingge-

vende adviezen opgenomen. De colleges hechten belang aan de keuzevrijheid van de raadsleden. Het 

is de overtuiging van de colleges dat dit rapport voldoende input geeft aan de raadsleden om een 

keuze te maken om wel of niet te herindelen en een provinciekeuze te maken. In het haalbaarheids-

onderzoek is opgenomen dat een fusie tussen de drie gemeenten tot een duurzame gemeente in het 

centrum van Nederland haalbaar is. In het onderzoek is daarnaast ingegaan op de provinciekeuze. De 

colleges zijn van mening dat de belangen van een nieuwe gemeente het meest gediend zijn in de 

provincie Utrecht. 

De colleges realiseren zich dat een provincie keuze gevolgen heeft voor de omliggende gemeenten 

waar de afgelopen jaren intensief mee is samen gewerkt. De colleges zullen zal na een besluit van de 

raad de huidige samenwerkingspartners niet de rug toekeren maar samen werken aan de mogelijk-

heden die voor ons liggen. 

Vervolg 

Na vandaag wordt er toegewerkt naar de besluitvorming in de drie afzonderlijke raadsvergaderingen 

op dinsdag 10 november a.s.. Daaraan voorafgaand is er tijdens een aantal bijeenkomsten gelegen-

heid om van gedachten te wisselen over de inhoud van het rapport. Er worden avonden georgani-

seerd voor raadsleden onderling en voor de inwoners van de respectievelijke gemeenten. 

Noot voor redactie 
Bijlagen worden uitgereikt tijdens de persbijeenkomst. Na afloop zijn deze digitaal te raadplegen via de websites van de 
drie gemeenten. 

 Rapportage Haalbaarheidonderzoek 'Richting Vijfheerenlanden' 

 'Richting Vijfheerenlanden' bijlagen bij rapportage haalbaarheidsonderzoek 

 Samenvatting rapportage 'Richting Vijfheerenlanden' 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Gemeente Leerdam, Marieke Kuysters, (0345) 636 1 44, m.kuysters@leerdam.nl 
 
Heeft u specifieke vragen over Vianen of Zederik: 
Gemeente Vianen, Geeke Bal  of  Indira Scholtmeijer (0347) 36 93 60, g.bal@vianen.nl i.scholtmeijer@vianen.nl 
Gemeente Zederik, Attie Mager, (0183) 35 65 78, communicatie@zederik.nl 
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