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Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding en voorgeschiedenis: 
Op 24 april 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten 
Zederik, Leerdam en Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en wordt de nieuwe gemeente ingedeeld 
bij de provincie Utrecht per 1 januari 2019. Naar verwachting ligt de besluitvorming omtrent dit onderwerp eind 
juni in de Eerste Kamer voor.  
De consequentie van die grenswijziging is dat, volgens de wet Arhi, alle rechten en verplichtingen voor het 
betrokken gebied van de provincie Zuid-Holland overgedragen worden aan de provincie Utrecht. Om dit proces 
goed te begeleiden is bij beide provincies een integraal projectteam samengesteld dat deze in- en uitvlechting 
zorgvuldig regelt. Het project is interdisciplinair en raakt alle beleidsvelden van de provincie. Wij hebben op 5 juni 
2018 de bestuurlijke opdracht vastgesteld die de formele start van het project markeert. Met deze brief brengen 
we u op de hoogte van dit besluit en de formele start van het inventarisatie- en onderhandelingsproces.  
 
Essentie / samenvatting: 
Het proces van in- en uitvlechting van rechten en verplichtingen valt in twee fases uiteen. Uw staten worden nu 
geïnformeerd over de start van het proces tot overdracht en later worden de financiële gevolgen van deze 
overdracht in de begroting 2019 e.v. verwerkt. Wij stellen de daadwerkelijke overdracht van rechten en 
verplichtingen vast. Uw staten worden geïnformeerd omdat de provinciegrenswijziging mogelijke gevolgen heeft 
voor het provinciale beleid en daarmee een vertaling kan krijgen naar de begroting 2019 en verder.  
 
De eerste fase richt zich op het duidelijk krijgen wat er precies overkomt en wat daarvan de impact is op de  
provinciale organisatie (inventarsiatiefase). Deze fase loopt  tot en met juli 2018 en verloopt in nauwe 
samenwerking met de provincie Zuid-Holland.  
 
De tweede fase is de overdrachtfase (inclusief eventueel onderhandelingstraject) waarin samen met Zuid-Holland 
in, naar verwachting, verschillende ronden wordt toegewerkt naar een akkoord over het totale 
overdrachtsdocument. Zowel het college van Zuid-Holland als ons college moeten daar een besluit over nemen. 
Volgens planning zal dit besluit eind 2018 genomen worden. In Zuid-Holland is een soortgelijk proces gestart. 
Beide procesbegeleiders hebben goed contact met elkaar.  
 
Samen met de Provincie Zuid-Holland is er een ambtelijke en bestuurlijke overlegstructuur. In de ambtelijke 
werkgroep wordt de feitelijke inventarisatie en de voorbereiding van de overdracht (inclusief eventuele 
onderhandeling) gedaan. Het bestuurlijk overleg dient als voorbereiding op de bestuurlijke besluitvorming in beide 



 

  

 

provincies. Het bestuurlijk overleg wordt gevormd door de gedeputeerden Baljeu van Zuid-Holland en Pennarts-
Pouw van de provincie Utrecht.  
 
Vooruitlopend op dit inventarisatieproces, wordt het onderdeel van de OV-concessieverlening nu opgestart. Dit 
heeft te maken met het feit dat wij als concessienemer anders onvoldoende tijd hebben om op 1 januari 2019 een 
goede dienstregeling voor het openbaar vervoer in het gebied te regelen. Naar verwachting vindt over dit 
onderdeel voor de zomer ambtelijk en bestuurlijk besluitvorming plaats.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het uitvoeren van een ordentelijke, voorspelbare en billijke overgang van alle relevante rechten en verplichtingen 
van de provincie Zuid-Holland betrekking hebbend op de gemeenten Zederik en Leerdam naar de provincie 
Utrecht. Het is de bedoeling dat de inwoners, bedrijven, instellingen en relevante partners zo weinig mogelijk 
merken van de overgang van de ene naar de andere provincie.  
 
Wettelijke grondslag 

Artikelen 46 en 49 c.a. Wet Arhi. 
 
Financiële consequenties 
De gebiedsovergang heeft financiële consequenties voor onze begroting.  
Aan de batenkant komt er geld bij omdat de uitkering uit het provinciefonds en de opbrengst opcenten 
motorrijtuigenbelasting (MRB) toenemen, in verband met de uitbreiding van het grondgebied. Eind mei vindt er 
een eerste afstemming plaats tussen BZK en de provincies Zuid-Holland en Utrecht om de financiële gevolgen 
voor het provinciefonds en opcenten MRB, nader te bepalen.  
Aan de lastenkant nemen naar verwachting de uitgaven toe door overname van contracten, subsidieverlening, 
door nieuw c.q. uitbreiding van beleid en/of overname van personeel.  Zowel in concrete contracten zoals de OV 
concessie, maar ook in subsidies voor bijvoorbeeld de terrein beherende organisaties zoals het Zuid-Hollands 
landschap en particulieren (landbouwers, molens). Ook is het niet ondenkbaar dat de uitbreiding van de provincie 
gevolgen heeft voor het personeelsbestand met betrekking tot beheer en onderhoud van het Merwedekanaal en 
de VTH-taken.  
Op basis van de resultaten uit het inventarisatie- en overdrachtsproces zullen eventuele begrotingsaanpassingen 
via de najaarsnota dan wel de begroting 2019 aan u worden voorgelegd.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Naar verwachting zal de inventarisatie voor het zomerreces worden afgerond en met u worden gedeeld. Op basis 
van de inventarisatie en de issues die daarin naar boven komen wordt gestart met overdrachtsproces en zo nodig 
met een  onderhandelingstraject. Tegen het eind van dit jaar zal het door ons vastgestelde overdrachtsdocument 
ter informatie aan u worden gezonden.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

U wordt verzocht kennis te nemen van het inventarisatie- en overdrachtsproces rechten en verplichtingen 
provincie Zuid-Holland i.v.m. provinciegrenswijziging Vijfheerenlanden.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


