
 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie BEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 4 november 2014   
ONS NUMMER 810D0180 REFERENTIE Hans Versteeg 
NUMMER PS 2015BEM03 DOORKIESNUMMER 030-2583364 
BIJLAGE 7 E-MAILADRES hans.versteeg@provincie-utrecht.nl 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Strategische verkenning bestuurlijke toekomst regio Vijfheerenlanden (Vianen 
c.a.) 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De gemeenten in de Vijfheerenlanden ( Leerdam, Vianen, Zederik en Lingewaal) hebben ieder voor zich in april 
2014 opdracht gegeven om een strategische verkenning naar de bestuurlijke toekomst van hun gemeenten uit te 
voeren. Mede op basis van het rapport en de conclusies hebben de betreffende gemeenteraden in 
september/oktober 2014 een richtinggevende keuze gemaakt. In deze brief wordt u geïnformeerd over de 
richtinggevende keuze van de gemeenten en de vervolgstappen. 
   
Aanleiding 
De directe aanleiding voor de strategische verkenning vormde het rapport van de commissie Schutte. Het 
algemeen bestuur van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft de commissie Bestuurlijke Vormgeving 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (‘Commissie Schutte’) ingesteld en de opdracht gegeven om drie bestuurlijke 
modellen uit te werken voor de toekomstige bestuurlijke inrichting van deze regio. De commissie is gevraagd om 
in kaart te brengen: 

- Een model waar de gehele regio A-V bestuurlijk uitgangspunt is; 
- Een model waar het onderscheid wordt gemaakt tussen een meer stedelijk en meer landelijk gebied; 

- En een model waar sprake is van drie – gelijkwaardige - gemeenten.  

In het advies worden ook Vianen en Lingewaal (Gelderland) genoemd. De commissie heeft voor de 
Vijfheerenlanden een eenduidig advies gegeven: een gemeente Vijfheerenlanden bestaande uit Leerdam, Vianen 
en Zederik, eventueel met toevoeging van Lingewaal.  
 
Voorgeschiedenis 
Het algemeen bestuur van de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden constateert dat het realiseren van de 
regionale ambities niet optimaal is en dat zij kansen laten liggen. Mede tegen de achtergrond van de landelijke en 
regionale ontwikkelingen hebben zij advies gevraagd over hun bestuurlijke toekomst en de opgaven van deze 
regio.  
 
Essentie / samenvatting: 

Vervolgens hebben de gemeenten in Vijfheerenlanden bijna gelijktijdig de opdracht gegeven voor het uitvoeren 
van een strategische verkenning van de bestuurlijke toekomst van hun gemeente. De opdrachten voor de 
verkenning verschilt soms per gemeente en zijn uitgevoerd door Berenschot.  



 

  

Het toetsingskader in de strategische verkenning is opgebouwd langs de herindelingscriteria uit het Beleidskader 
gemeentelijke herindeling van BZK, te weten: draagvlak, samenhang/ dorp- en kernenbeleid, bestuurskracht, 
evenwichtige regionale verhoudingen, en duurzaamheid.  
 
De rapporten en de raadsvoorstellen zijn ter kennisneming als bijlagen bijgevoegd. Hieronder volgt per gemeente 
een overzicht van de richtinggevende keuze van hun voorkeursvariant en de belangrijkste overwegingen die 
daarvoor zijn genoemd.  
 
Vianen  
De raad heeft in mei 2014 een aantal richtinggevende uitspraken gedaan waarbinnen het verkennend onderzoek 
moet worden uitgevoerd. De belangrijkste daarvan zijn: 

1. De ambities uit de toekomstvisie Vianen 2025 zijn uitgangspunt bij de strategische verkenning als ook de 

op 13 mei 2014 onderschreven opgaven en uitdagingen; 

2. Er worden drie opties onderzocht te weten: 

-Vianen zelfstandig met ambtelijke samenwerking; 

-herindelen met gemeente(n) in de Lekstroomregio  (oriëntatie Noord)  

-herindelen met gemeente(n) in de Vijfheerenlanden (oriëntatie Zuid) 

3. De gemeenschap (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties) wordt intensief betrokken bij 

de totstandkoming van het rapport. 

4. De verkenning heeft als doel te komen tot een keuze en, indien de raad daartoe besluit, een 

haalbaarheidsstudie naar één van de varianten. 

 
Op 23 september 2014 heeft de raad het collegevoorstel besproken. Het rapport van Berenschot is tot stand 
gekomen met betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Geen enkele optie heeft 
uitsluitend plussen en geen enkele optie heeft uitsluitend minnen. Het nemen van een besluit over dit onderwerp 
is dan ook complex. Het college van burgemeester en wethouders stelt als richtinggevende keuze voor een 
haalbaarheidsonderzoek voor een gemeente Vijfheerenlanden. Als zelfstandig Vianen wordt het steeds moeilijker 
om de ambities en taken kwalitatief voldoende uit te voeren. De optie herindelen met gemeenten in de 
Lekstroomregio heeft geen draagvlak bij inwoners en raad.  
De raad vindt het belangrijk dat er een breed draagvlak is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 
naar één van de varianten. Een haalbaarheidsonderzoek naar een gemeente Vijfheerenlanden  bleek nog niet 
haalbaar. Enkele fracties vonden in het rapport onvoldoende informatie over de bestuurskracht van Vianen en 
een antwoord op de vraag of, en zo ja, voor hoelang Vianen mogelijk nog zelfstandig zou kunnen blijven. In 
verband hiermee heeft de raad op initiatief van de PvdA met steun van Lokaal Alert, CDA, VVD, SGP en 
ChristenUnie het raadvoorstel geamendeerd. De raad heeft in ruime meerderheid besloten: 

1. Een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de zelfstandigheid van Vianen door de consequenties  

hiervan in beeld te brengen; 

2. Dit onderzoek dit jaar af te ronden; 

3. Op basis van dit onderzoek een besluit te nemen over het wel of niet zelfstandig blijven van Vianen; 

4. Als zelfstandigheid niet verantwoord of niet aanvaardbaar is een haalbaarheidsonderzoek te starten naar 

een bestuurlijke fusie met gemeenten in de Vijfheerenlanden; 

5. Het college opdracht te geven om in de raadsvergadering van 30 september 2014 met een voorstel te 

komen over de wijze waarop het onderzoek naar zelfstandigheid wordt uitgevoerd, welke kosten 

hiermee gemoeid zijn en welke dekking hiervoor aangegeven wordt.  

 
Op 30 september 2014 heeft de raad ingestemd met het voorstel voor de kaders en uitgangspunten voor een 
vervolgonderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Vianen. Daarnaast wordt een klankbordgroep vanuit de raad 
ingesteld.  De centrale vraag voor het onderzoek luidt: Wat zijn de consequenties van de optie zelfstandigheid en 
in hoeverre is zelfstandigheid een duurzame optie die meerwaarde biedt voor de gemeenschap van Vianen? In 
het kader van de bestuurskracht wordt gekeken naar de vier rollen van de gemeente te weten de gemeente als 
bestuur, als organisatie, als partner en als gemeenschap. 
Het conceptrapport wordt in december 2014 met de klankbordgroep besproken. Vervolgens wordt  de rapportage 
in januari 2015 in de raad besproken. 
 
Zederik 
De raad van Zederik heeft op 29 september 2014 een richtinggevende keuze gemaakt voor hun bestuurlijke 
toekomst mede op basis van het rapport van Berenschot. De raad had aan Berenschot de opdracht gegeven om 
twee opties uit te werken: ambtelijk samenwerken in Vijfheerenlanden of bestuurlijk samengaan in 
Vijfheerenlanden. 
 
De strategische verkenning is tot stand gekomen in een interactief proces met de gemeenschap (inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties). Er zijn diverse communicatiemiddelen ingezet zoals e-debatten en 
enquête. De uitkomsten van de raadpleging zijn meegenomen in het eindrapport van de strategische verkenning. 



 

  

 
Het besluit van de raad luidt: 

- Neemt kennis van het rapport ‘Strategische verkenning bestuurlijke toekomst Zederik’; 

- Maken een richtinggevende keuze voor optie ‘herindelen met de gemeenten in de Vijfheerenlanden’; 

- Geven het college van burgemeester en wethouders opdracht om de beoogde partners te consulteren 

en een voorstel aan de raad voor te leggen met de opzet van een haalbaarheidsstudie. 

 
Ter onderbouwing van het besluit zijn de volgende afwegingen gemaakt: 

- Bij de sub optie pragmatisch samenwerken is de oriëntatie van de samenwerkingsverbanden zo divers 

dat het rendement niet optimaal is. De bestuurskracht neemt niet toe maar er is wel veel bestuurlijke en 

ambtelijke drukte. 

- De suboptie ambtelijke fusie is enkel duurzaam in het perspectief van een bestuurlijke fusie. 

- Er is voortdurend bestuurskracht en invloed nodig om de doelen op het gebied van vitaliteit van de 

kernen en economie te bereiken. Ook de rijksopgaven  stellen hoge eisen aan de gemeenten.  

- Een bestuurlijke fusie per 1-1-2018 biedt het beste perspectief om de doelen te halen (actief 

kernenbeleid om vitaliteit van dorpskernen te behouden) en worden de belangen van de inwoners het 

best gediend. 

                                                                                                                                                                                                                      
 
Leerdam 
De raad van Leerdam heeft op 2 oktober 2014 het rapport  ‘strategische verkenning bestuurlijke toekomst 
gemeente Leerdam’ van  en het collegevoorstel besproken. Berenschot had de opdracht om twee opties te 
onderzoeken te weten een bestuurlijk zelfstandige gemeente Leerdam met verregaande ambtelijke 
samenwerking en een fusie met gemeenten in Vijfheerenlanden. Daarnaast  
Op basis daarvan heeft de raad in grote meerderheid  besloten: 

1. De conclusies uit het rapport over te nemen; 

2. Uit te spreken dat voor een bestuurskrachtige toekomst van Leerdam en de regio Vijfheerenlanden de 

optie herindeling Vijfheerenlanden de beste kansen biedt voor een toekomstbestendige bestuurlijke 

inrichting; 

3. Het college de opdracht te geven om de benodigde vervolgstappen te nemen te weten, in gesprek gaan 

met de wenselijke partners en een business case voor te bereiden.    

 
De argumenten voor deze besluitvorming zijn conform het collegevoorstel: 
- Het rapport van Bureau Berenschot is via een zorgvuldig proces tot stand gekomen, met uitgebreide 
betrokkenheid van raad, college, ambtelijke organisatie, bewoners en bedrijven  van Leerdam; 
-De gemeente heeft een omvangrijke beleidsopgave; 
-De ambtelijke organisatie is te klein om  de beleidsmatige opgave uit te voeren; 
-Herindeling levert de grootste bijdrage aan versterking van (bestuurlijke) bestuurskracht; 
-De Leerdammer gemeenschap staat relatief welwillend ten opzichte van samenwerking en herindeling; 
-De kosten zijn nog niet in beeld. Het Rijk geeft geen financiële bijdrage bij ambtelijke samenwerking, maar wel bij 
herindeling; 
-Er behoeft nog geen keuze te worden gemaakt voor een provincie. Dit vraagstuk komt later in het proces aan de 
orde, bij het haalbaarheidsonderzoek medio 2015. 
 
Het college gaat in gesprek met Zederik en Vianen over het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek. De  
concept-opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek wordt eerst met de raad besproken.  
 
Lingewaal 
De raad heeft op 23 september 2014 unaniem op grond van een door alle partijen ingediend amendement 
besloten dat de volgende opties verder op haalbaarheid worden onderzocht als gewenste bestuurlijke toekomst 
van de gemeente Lingewaal: 
1.De gemeente Lingewaal als zelfstandige gemeente met intensieve samenwerking met 
1.1 de gemeenten Culemborg, Tiel en Geldermalsen; 
1.2 de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik;  
2. Het college de opdracht te geven tot het voeren van verkennende gesprekken met de gewenste partners over 
de mogelijkheden voor vervolg.  
3. Het college de opdracht te geven in 2015 de raad te informeren over de uitkomsten van de gesprekken en een 
voorstel te doen over het vervolg. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het duurzaam versterken van de bestuurskracht van de gemeenten in regionaal perspectief. 
  



 

  

Financiële consequenties 

Op basis van een subsidieregeling van Zuid-Holland hebben Zederik en Leerdam een eenmalige financiële 
bijdrage ontvangen voor een onderzoek naar hun bestuurlijke toekomst in regionaal perspectief van 50% van de 
onderzoekskosten met een maximum van €50.000,--. Wij hebben naar analogie van de Zuid-Hollandse regeling 
op15 juli 2014 aan Vianen ook een eenmalige financiële bijdrage van €30.000,- toegekend. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Er wordt een vervolgonderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Vianen uitgevoerd die medio december wordt 
opgeleverd. Het rapport wordt in januari 2015 besproken. 
In afwachting van de uitkomst van het vervolgonderzoek van Vianen en de besluitvorming daarover, gaan Zederik 
en Leerdam zich voorbereiden op het haalbaarheidsonderzoek bestuurlijke fusie gemeente Vijfheerenlanden 
medio 2015. 
Lingewaal onderzoekt de opties van intensieve samenwerking met de clustergemeenten Geldermalsen, 
Culemborg en Tiel, alsmede Leerdam, Vianen en Zederik. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2015 aan 
de raad gemeld. 
De uitkomsten van het vervolgonderzoek van Vianen worden medio 2015 aan de Statencommissie BEM gemeld. 
  
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, 
 
  
De secretaris,  
 
 


