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Leerdam, 2 april 2015 
Onderwerp: Bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Vijfheerenlanden 

Geachte college, 

De gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam hebben besloten een haalbaarheidsonderzoek te starten. 
Omdat de provincie voor ons een gewaardeerde samenwerkingspartner is, informeren wij u graag 
over de voortgang van de vorming van de gemeente Vijfheerenlanden. 

In september 2014 hebben de gemeenteraden van Leerdam en Zederik besloten een 
haalbaarheidsonderzoek te doen naar de bestuurlijke fusie tussen Leerdam, Vianen en Zederik. In 
januari 2015 heeft de gemeenteraad van Vianen een besluit van gelijke strekking genomen. Eind 
maart hebben de afzonderlijke gemeenteraden ingestemd met de opzet en inhoud van het 
haalbaarheidsonderzoek naar een gemeentelijke fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en 
Zederik. 
Wij geven u graag een korte toelichting over dit haalbaarheidsonderzoek. Hierbij wordt nader 
ingezoomd op het onderzoek naar de bestuurlijke agenda van de twee betrokken provincies. 

Haalbaarheidsonderzoek 
Het haalbaarheidsonderzoek valt in vier delen uiteen: 

1. Onderzoek de financiële posities van de afzonderlijke gemeenten; 
2. Onderzoek de bestuurlijke agenda van de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Om 

duidelijkheid te krijgen over de vraag welke provincie vanuit de eigen provinciale 
beleidsdoelstellingen en —middelen een gemeente Vijfheerenlanden in de toekomst het best 
kan faciliteren en ondersteunen; 

3. Onderzoek de deelname aan de diverse gemeenschappelijke regelingen en verbonden 
partijen en niet geformaliseerde strategische samenwerkingsverbanden met daarbij de vraag 
bij welke gemeenschappelijk regeling (- en andere verbanden -) de nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden het beste kan toetreden; 

4. Onderzoek op hoofdlijnen, en over een beperkt aantal onderwerpen, de 
beleidsdoelstellingen en beleidsuitgangspunten van de huidige gemeenten Leerdam, Vianen 
en Zederik en maak inzichtelijk wat de mogelijke meerwaarde is van een gemeente 
Vijfheerenlanden. 

Onderzoek bestuurlijke agenda provincie Zuid-Holland en Utrecht 
Zoals we hierboven al noemden spitst het onderzoek zich ook toe op de vraag in welke provincie de 
toekomstige gemeente Vijfheerenlanden het best tot haar recht komt. In het onderzoek worden de 
volgende verdiepende onderzoeksvragen gesteld: 
a) De visies van de twee provincies op het gebied van financieel beleid, planologisch beleid, 

economisch beleid, verkeersbeleid, toerismebeleid, landschapsbeleid, agrarisch beleid en 
cultuureducatie. Deze visies worden vergeleken met de visies van de drie gemeenten; 

b) De mate waarin belangrijke bestaande dossiers van de twee provincies nu of op termijn voor 
een gemeente Vijfheerenlanden belangrijke consequenties kunnen hebben (bijvoorbeeld A27);
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c) De oriéntatie van de bewoners en bedrijven in de Vijfheerenlanden op het gebied van werk, 
zorg, onderwijs, economie en openbaar vervoer; 

d) Op welke wijze de beide provincies de vitaliteit van de dorpen kunnen ondersteunen; 
e) De lastendruk per provincie. Zoals de opcenten motorrijtuigenbelasting. 
f) De mate van invloed die een gemeente Vijfheerenlanden regionaal en provinciaal naar 

verwachting kan uitoefenen bij de vormgeving en uitvoering van provinciaal beleid. 

Uitnodiging tot stellen van onderzoeksvragen 
U wordt uitgenodigd om in dit kader en in deze fasemee te denken en onderzoeksvragen in te 
brengen die meegenomen kunnen worden in dit (deel)onderzoek. Hierbij verzoeken wij u zich te 
concentreren op de hoofdlijnen. Om de voortgang van dit onderzoek niet te vertragen hebben wij uw 
onderzoeksvragen graag uiterlijk 17 april in ons bezit. U kunt uw vragen aanleveren bij de heer Léon 
Huberts. Zijn gegevens staan onderaan deze brief. 

Voortgang 
Het haalbaarheidsonderzoek wordt in de periode van april tot en met juni uitgevoerd. De 
afzonderlijke gemeenteraden zullen naar verwachting in september — begin oktober 2015 de 
uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek betrekken in de verdere besluitvorming over de 
bestuurlijke toekomst van de gemeenten in de Vijfheerenlanden. 

Vragen en informatie 
Gedurende het proces van het haalbaarheidsonderzoek trekken de drie eerder genoemde 
gemeenten gezamenlijk op. Voor specifieke vragen of meer informatie over dit 
haalbaarheidsonderzoek verwijzen wij u dan ook graag naar: 
De heer Léon Huberts, Lhuberts@leerdam.nl , telefoon: 0345-636363. 
Voor meer algemene vragen kunt u zich wenden tot: 
De heer Wabe Wieringa, gemeentesecretaris van Vianen, w.wieringa@vianen.nl , telefoon 0347- 
369911. 

Hoogachtend, 

Namens de colleges van burgemeester en wethouders van Vianen, Leerdam en Zederik 

W.G. Groeneweg	 M. Houtman	 C.J.J. van Ee 
burgemeester Vianen	burgemeester Leerdam	burgemeester Zederik 

W. Wieringa	 S. van Heeren	 J. Koetsenruijter 
gemeentesecretaris Vianen	gemeentesecretaris Leerdam gemeentesecretaris Zederik 
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