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Provincie Utrecht 
T.a.v. de leden van het college van Provinciale Staten 
Postbus 80300 
3508 TH UTRECHT 

Leerdam, 16 april 2015 
Onderwerp: felicitaties met uw zetel in de Provinciale Staten 

Geachte collegeleden, 

De gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik feliciteren u van harte met uw zetel in de Provinciale 
Staten van Utrecht. Wij wensen u veel wijsheid toe in het besturen van uw provincie. 

Graag willen wij u ook informeren over het gezamenlijke onderzoek dat wij als drie gemeenten 
uitvoering om de haalbaarheid van een bestuurlijke fusie te onderzoeken. Gedeputeerde Staten van 
uw provincie is hier onlangs over geinformeerd. Het haalbaarheidsonderzoek wordt in september 
2015 afgesloten en ter besluitvorming aangeboden aan de drie afzonderlijke gemeenteraden. Indien 
deze drie raden besluiten tot een bestuurlijke fusie wordt de zogenaamde Arhi-procedure in werking 
gezet die moet leiden tot de nieuwe gemeente met de voorlopige naam Vijfheerenlanden. U krijgt in 
dit proces een belangrijke plaats. Omdat de drie gemeenten in twee verschillende provincies liggen 
(Zuid-Holland en Utrecht) zal ter zijner tijd een keuze gemaakt moeten worden onder welke 
provincie deze nieuwe gemeente komt te vallen. 

In het haalbaarheidsonderzoek wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de toegevoegde waarde die 
uw provincie heeft voor de nieuw te vormen gemeente. De raden zullen dan ook, naar verwachting, 
een voorkeur uitspreken voor een provincie indien zij besluiten tot een bestuurlijke fusie. 

Om uw werk zo veel als mogelijk te ondersteunen willen wij u dan ook van die informatie voorzien 
die voor uw besluitvorming in dit dossier van belang is. Graag nodigen wij u dan ook op voorhand uit 
om contact met ons te zoeken indien u nu al informatie wenst over dit onderwerp. Natuurlijk zal het 
rapport na vaststelling door de gemeenteraden u ter beschikking worden gesteld indien de raden 
besluiten tot een bestuurlijke fusie.



, 

J. Koetsenruijter W. Wieringa S. van Heeren

.1, 
Zederik	VIANEN	LEERDAP4 

gemeente 

Nadere inlichtingen over dit proces kunnen worden ingewonnen bij de heer Wabe Wieringa, 
gemeentesecretaris van Vianen, w.wieringa@vianen.nl , telefoon 0347-369911. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de colleges van burgemeester en wethouders van Vianen, Leerdam en Zederik 
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W.G. Groeneweg	 M. Houtman
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