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DATUM 18-11-2015 

AAN Cie BEM 

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER . 

ONDERWERP Stand van zaken bestuurlijke toekomst Vijfheerenlanden 

 

Inleiding 

De gemeenteraden van Leerdam, Vianen en Zederik hebben op 10 november 2015 besluiten genomen over hun 

bestuurlijke toekomst op basis van het in hun opdracht opgestelde onderzoeksrapport ‘Richting Vijfheerenlanden’.  

 

Besluitvorming gemeenten 

De gemeenteraden hebben met een grote meerderheid besloten: 

- Kennis te nemen van haalbaarheidsonderzoek (rapport van Code Samen); 

- Tot herindeling over te gaan door samenvoeging van Leerdam, Vianen en Zederik tot een nieuwe 

gemeente Vijfheerenlanden; 

- Te streven naar een herindeling per 1-1-2018. 

 

Daarnaast is een besluit genomen over de voorkeur voor de provincie waarin de nieuwe te vormen gemeente 

Vijfheerenlanden komt te liggen. Een meerderheid van de raad van Leerdam en Vianen stemde voor de provincie 

Utrecht. Met één stem verschil stemde de raad van Zederik voor de provincie Zuid-Holland. Deze besluitvorming 

markeert voor een gemeenten een historische en bijzonder moment. Wij hebben grote waardering voor de wijze 

waarop de drie gemeenten het proces over de bestuurlijke toekomst van hun gemeente en regio Vijfheerenlanden 

hebben ingericht en tot een  besluitvorming zijn gekomen. 

 

De colleges van Burgemeester en Wethouders van de drie gemeenten hebben de opdracht om een 

herindelingsverzoek bij de provincie(s) in te dienen. We hebben het herindelingsverzoek nog niet ontvangen. 

 

Hoe nu verder? 

Wij hebben op dinsdag 24 november 2015 een overleg met de provincie Zuid-Holland over de inrichting en de 

doorlooptijd van de herindelingsprocedure gegeven de besluitvorming van de gemeenten en het nog te 

ontvangen herindelingsverzoek. Omdat het een gemeentelijke herindeling betreft waarbij de provinciegrenzen 

wijzigen, moeten GS van beide provincies de herindelingsprocedure uitvoeren.    

Op 25 november 2015 hebben we overleg met het ministerie van BZK over een (zorgvuldige) inrichting van de 

herindelingsprocedure met een beoogde fusiedatum van 1-1-2018. Wat is daarvoor nodig, wat zijn de 

aandachtspunten? 

Aansluitend hebben de beide provincies een overleg met de burgemeesters van de Leerdam, Vianen en Zederik  

over de herindelingsprocedure.   

 

Herindelingsprocedure 

Hoe kan een herindelingsprocedure zorgvuldig worden ingericht met een beoogde fusiedatum 1-1-2018 en wat is 

daarin de rol van PS? Een belangrijk aspect is dat de wetgever (i.c. het parlement) ruim een jaar nodig heeft voor 

het wetgevingstraject. In verband met de nieuwe raadsverkiezing (november 2017) en de Referendumwet dient 

de Eerste Kamer vóór het zomerreces van 2017 de herindelingswet vast te stellen. Tegen deze achtergrond en 

aannames kan een herindelingsprocedure met een fusiedatum 1-1-2018 er op hoofdlijnen als volgt uitzien: 
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December 2015/begin januari 2016 PS-besluit: instellen IPC * en vaststellen randvoorwaarden/kaders 
voor herindelingsprocedure 
 

2 maanden IPC* voert open overleg en stelt herindelingsontwerp op 
 

2/3 maanden Terinzagelegging herindelingsontwerp; indienen zienswijzen 
belanghebbenden en raden  
 

1 maand IPC* stelt herindelingsadvies op incl. beantwoording zienswijzen 
 

Juni/Juli /augustus! 2016 PS van Utrecht en Zuid-Holland stellen herindelingsadvies vast incl. 
eventuele hoorzitting(en) 
 

 
Augustus 2016- juli 2017 

Wetgevingstraject;  
GS zenden het herindelingsadvies aan BZK 
BZK stelt concept-herindelingswet op, vragen daarover advies Raad 
van State, via het Kabinet wordt de ontwerp-wet aan de Tweede en 
vervolgens Eerste Kamer gezonden 
 

1-1-2018 Beoogde fusiedatum 
 

 

*IPC = een door PS ingestelde InterProvinciale Commissie bestaande uit GS leden die in de plaats treden van 

GS. In de herindelingsprocedure voeren zij het open overleg met alle betrokken partijen, stellen het 

herindelingsontwerp op, dragen zorg voor de terinzagelegging en de informatiebijeenkomsten om het ontwerp toe 

te lichten, beantwoorden de zienswijzen en stellen het ontwerp-herindelingsadvies dat ter vaststelling aan PS 

wordt voorgelegd.  

 

Zo bezien lijkt een beoogde fusiedatum van 1-1-2018 haalbaar. Daarbij speelt mee dat de gemeenten Leerdam, 

Vianen en Zederik een zorgvuldige procedure hebben doorlopen om te komen tot het besluit tot gemeentelijke 

herindeling en er bij de gemeenteraden een groot draagvlak bestaat. Een snelle procedure vraagt van alle 

betrokken beslissers wel commitment. Daarom voeren wij nader overleg met het ministerie van BZK en worden 

met Zuid-Holland goede afspraken gemaakt over de inrichting van de herindelingsprocedure.  

 

Ná 25 november 

Ik zal uw Commissie begin december informeren over de uitkomst van het overleg met het ministerie van BZK, de 

provincie Zuid-Holland en met de burgemeesters van Leerdam, Vianen en Zederik.  

 


