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Gesproken wordt over het statenvoorstel waarin het voorstel gedaan wordt tot het instellen van de  
Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden. Deze commissie wordt ingesteld ter voorbereiding van 
een herindelingsadvies over de door de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen gevraagde 
herindeling. In de commissie wordt uitgebreid stil gestaan bij dit onderwerp.  
Zaken die aanbod komen bij de bespreking zijn de criteria van het beleidskader herindeling van BZK, 
te weten interne samenhang, duurzaamheid, evenwichtige regionale verhoudingen, bestuurskracht en 
draagvlak. Met name voor deze laatste twee wordt uitgebreid van gedachten gewisseld. 
Zo werd ook gesproken over de mogelijkheid tot het houden van een referendum in het kader van 
draagvlak. De gedeputeerde geeft desgevraagd hierbij aan, dat mochten de Staten dit willen het een 
zaak van de Staten is, maar dat het voorals nog geen deel uit maakt van het proces.  
 
Tot slot wordt gesproken over de paragraaf:  
Over de provinciekeuze hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht en Zuid-Holland het volgende 
afgesproken: Als het herindelingsonderzoek van de IPC geen doorslaggevende verschillen aan het 
licht brengt, die de provinciekeuze voor één van de provincies billijken, dan is de voorkeur van de drie 
gemeenten zwaarwegend voor de provinciekeuze in het herindelingsontwerp. 
Gevraagd wordt aan de gedeputeerde wat verwacht wordt of te verwachten is bij zwaarwegende 
verschillen? Daarnaast wordt gevraagd of het mogelijk is om de voorkeur van de gemeenten leidend 
te laten zijn? De gedeputeerde geeft aan dat op voorhand niet te zeggen is, wat er te verwachten is 
qua verschillen. Dit zal uit het te volgen proces moeten blijken.  
Wat betreft de vraag of de voorkeur van de gemeenten leidend kan zijn, antwoord de gedeputeerde 
dat dit aan de Staten is. Het voorstel zoals dat nu voorligt is afgestemd met GS zuid-Holland en wordt 
ook daar aan de Staten aangeboden. Het is uiteraard aan de Staten zelf om eventuele wijzigingen 
voor te leggen in de Staten van 1 februari aanstaande.  
 
Voorgesteld wordt dit voorstel in PS van 1 februari 2016 te bespreken in een normaal debat. 
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