
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 6 juli 2016 

AAN PS van Utrecht 

VAN Mariette Pennarts Pouw 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Herindeling Vijfheerenlanden 

 

Hierbij informeer ik u over de herindelingsprocedure Vijfheerenlanden. 
 
Opdracht IPC Vijfheerenlanden 
Met het honoreren van het herindelingsverzoek van de drie gemeenten hebben provinciale staten van 
Utrecht en Zuid-Holland een interprovinciale commissie (IPC) ingesteld met als opdracht het 
voorbereiden van een herindelingsontwerp en een herindelingsadvies. Er was overeenstemming 
tussen beide provincies over de wenselijkheid van een wijziging van de provinciegrens bij Vijfheeren-
landen. In beide PS-voorstellen is daarover het volgende afgesproken: “Als het herindelingsonderzoek 
van de IPC geen doorslaggevende verschillen aan het licht brengt, die de provinciekeuze voor een 
van de provincies billijken, dan is de voorkeur van de drie gemeenten zwaarwegend voor de 
provinciekeuze in het herindelingsontwerp”.  
 
IPC verzoekt minister BZK om procesinterventie 
De IPC is echter verdeeld als het gaat om de beoordeling van het onderzoek dat gedaan is naar de 
provinciekeuze voor Vijfheerenlanden. Na een bespreking van deze patstelling met het ministerie van 
BZK, heeft de IPC besloten om de minister te vragen een procesinterventie op de herindelings-
procedure te doen. De interventie leidt ertoe dat hij één van beide provincies aanwijst of dat hij de 
procedure zelf overneemt. Wij hebben argumenten die ervoor pleiten dat wij de procedure voortzetten. 
De provincies stemmen ermee in dat deze uitspraak bindend is. Afgesproken is dat de provincies zo 
snel mogelijk een verzoek tot procesinterventie, samen met een zogenoemde “pleitnota”, bij de 
minister van BZK indienen.Verwacht wordt dat deze eind augustus een besluit neemt. 
 
GS bereiden een statenvoorstel tot opheffing van de IPC Vijfheerenlanden voor dat geagendeerd 
wordt voor uw statenvergadering in september.  
 
Ter informatie zijn voor u bijgevoegd: 

 Onze ‘Pleitnota’ zijnde onderbouwing van de provinciekeuze herindelingsprocedure 
Vijfheerenlanden (5-7-2016) 

 IPC brief aan minister van BZK. 

 IPC persbericht ‘Minister aan zet in herindelingsprocedure Vijfheerenlanden’.   
 
Overige relevante documenten zoals de verslagen van het ‘open overleg’, diverse 
onderzoeksrapporten en diverse brieven staan op onze website (www.provincie-
utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/herindelingen). 
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