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Onderwerp Statenbrief: Voortzetting herindelingsproces Vijfheerenlanden  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft op 9 september jl. besloten dat de 
provincie Utrecht het herindelingsproces Vijfheerenlanden mag voortzetten. In verband hiermee is de 
Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden (IPC) opgeheven bij besluit van Provinciale Staten van 19 
september 2016. 
 
Voorgeschiedenis 

Omdat de IPC het niet eens kon worden over de provinciekeuze voor de nieuwe gemeente en daardoor geen 
herindelingsadvies kon vaststellen, heeft de IPC de minister van BZK gevraagd om de herindelingsprocedure 
over te nemen of om één van de betrokken provincies te vragen om eigenstandig het herindelingsproces voort te 
zetten.  
 
Essentie / samenvatting: 
Om het herindelingsproces te kunnen voortzetten hebben wij het benodigde besluit (zie bijlage) genomen om de 
colleges van burgemeester en wethouders van Leerdam, Vianen en Zederik uit te nodigen voor het overleg over 
de gemeentelijke herindeling. Voorts worden ook Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor een overleg over 
de herindeling uitgenodigd. 
Wij zullen alle relevante informatie die wij vanuit de IPC Vijfheerenlanden hebben verzameld, betrekken bij het 
opstellen van het herindelingsontwerp en –advies.   
Het collegebesluit over de voortzetting van het herindelingsproces Vijfheerenlanden wordt ter informatie 
gezonden aan alle bestuurlijke organisaties die eerder in het herindelingsproces zijn gehoord (zoals 
buurgemeenten, veiligheidsregio’s, GGD, Omgevingsdiensten, waterschap Rivierenland etc.). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Een van onderop gedragen herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik tot een nieuwe gemeente 
Vijfheerenlanden. 
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 



 

  

 

 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij zullen in overleg en afstemming met de drie gemeenten een zorgvuldig proces inrichten en een planning 

opstellen. Deze informatie wordt aan uw staten ter informatie gezonden. 
 
Herindeling: procedurestappen en rolverdeling  
  

Open overlegfase GS overleggen met de drie betrokken colleges van B&W en GS van Zuid-Holland 
en andere relevante organisaties 

Herindelingsontwerp GS stellen herindelingsontwerp vast en sturen dat aan de drie gemeenten, GS 
Zuid-Holland  en waterschap toe. 

Terinzagelegging/zienswijze 
indienen 

Drie gemeenten leggen het ontwerp ter inzage. Een ieder kan binnen 8 weken 
een zienswijze bij GS indienen. De drie betrokken raden  en PS Zuid-Holland 
kunnen binnen 3 maanden een zienswijze indienen. 
 

Informatiebijeenkomsten GS zullen enkele informatiebijeenkomsten houden over het herindelingsontwerp. 
 

Herindelingsadvies  GS beantwoorden de zienswijzen en stellen het ontwerp-herindelingsadvies op. 
PS stellen herindelingsadvies vast en GS zenden het advies aan minister van 
BZK. 

Wetgevingsfase Minister BZK besluit binnen vier maanden na ontvangst om een voorstel voor te 
leggen aan de Ministerraad. Advies Raad van State. Wetsvoorstel naar 
parlement.  

 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


