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Bijlage(n):

geen

Aan Provinciale Staten,
Inleiding
Voorgeschiedenis
De IPC Vijfheerenlanden is door Provinciale Staten van Zuid-Holland en Utrecht ingesteld met als opdracht om
een herindelingsontwerp en herindelingsadvies over de herindeling Vijfheerenlanden inclusief de provinciekeuze
voor te bereiden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).
Essentie / samenvatting
Provinciale Staten (PS) van Utrecht en Zuid-Holland hebben een (inter)provinciale commissie (IPC
Vijfheerenlanden) ingesteld met als opdracht om een herindelingsontwerp en –advies aan de minister van BZK
voor te bereiden. De IPC is verdeeld geraakt over de argumentatie van de provinciekeuze voor de nieuwe
gemeente Vijfheerenlanden en kan daarom geen herindelingsontwerp opstellen. Om uit deze impasse te komen
heeft de IPC de minister van BZK gevraagd om een procesinterventie te doen. De interventie hield in dat hij zelf
de procedure voortzet óf één van beide provincies aanwijst om het herindelingsproces voort te zetten. De minister
van BZK heeft de provincie Utrecht aangewezen om het proces voort te zetten. Op grond van de Wet arhi kan
één bestuursorgaan de herindelingsprocedure starten c.q. voortzetten. Het is dus wettelijk noodzakelijk de IPC
Vijfheerenlanden op te heffen zodat de aangewezen provincie (in casu Gedeputeerde Staten van Utrecht) de
procedure kan voortzetten.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Het duurzaam en toekomstbestendig versterken van de kwaliteit van het openbaar bestuur.
Financiële consequenties
n.v.t.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
n.v.t.
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
Zijn er niet. Zie samenvatting.

Effecten op duurzaamheid
n.v.t.
Het voorstel is om de IPC Vijfheerenlanden op te heffen en het PS besluit bekend te maken in het Provinciaal
Blad.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Ontwerp-besluit

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van …. (datum) , nummer ….. tot opheffing van de Interprovinciale
Commissie (IPC) Vijfheerenlanden.
Provinciale Staten van Utrecht;
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van .. september 2016, afdeling BDO, nummer ……..;
Overwegende;


Dat IPC Vijfheerenlanden verdeeld is over de provinciekeuze voor de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden en als gevolg daarvan niet tot een gezamenlijk herindelingsadvies kan komen;



Dat de IPC de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een voor Gedeputeerde Staten
bindend besluit heeft gevraagd over wie het herindelingsproces gaat voorzetten: de minister zelf óf één
van de betrokken provincies;



Dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de provincie Utrecht heeft aangewezen
om het herindelingsproces voort te zetten;



Dat in verband hiermee de opdracht van de IPC Vijfheerenlanden is beëindigd en moet worden
opgeheven.

Gelet op artikel 15 van de Wet algemene regels herindeling;
Besluiten:
ARTIKEL 1
Op te heffen de Interprovinciale Commissie Vijfheerenlanden met als opdracht om een herindelingsontwerp en advies over de herindeling Vijfheerenlanden voor te bereiden.
ARTIKEL 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt
geplaatst.

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting

1.

Wettelijke grondslag

Artikel 158 Provinciewet en artikel 15 Wet algemene regels herindeling.
2.

Beoogd effect

Met het opheffen van de IPC Vijfheerenlanden wordt beoogd dat Gedeputeerde Staten van Utrecht de
herindelingsprocedure Vijfheerenlanden kunnen voortzetten.
3.

Effecten op duurzaamheid

Met de herindeling van Leerdam, Vianen en Zederik ontstaat een duurzame en toekomstgerichte gemeente
Vijfheerenlanden met ca. 54.000 inwoners die gelet op de bestuurlijke verhoudingen in de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden (A V) en U10 als duurzaam kan worden aangemerkt.
4.

Argumenten

Voor het opheffen van de IPC Vijfheerenlanden zijn de volgende argumenten:
1. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) kan maar één bestuursorgaan de
herindelingsprocedure starten c.q. voortzetten. De minister van BZK heeft de provincie Utrecht aangewezen om
het proces voort te zetten. Het is daarom wettelijk noodzakelijk om de IPC Vijfheerenlanden op te heffen.
2. De IPC was ingesteld met als opdracht om een herindelingsontwerp en –advies op te stellen. In verband met
onenigheid over de provinciekeuze voor Vijfheerenlanden kan de IPC geen herindelingsontwerp opstellen. De
opdracht van de IPC Vijfheerenlanden komt daarmee ten einde.
5.

Kanttekeningen

n.v.t.
6.

Financiën

n.v.t.
7.

Realisatie

Het PS-besluit tot opheffing van de IPC Vijfheerenlanden treedt in werking met ingang van de dag na
dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.
8.

Juridisch

Op grond van de Wet arhi kan één bestuursorgaan de herindelingsprocedure starten c.q. voortzetten. In verband
hiermee wordt de IPC opgeheven. Met BZK is de opvatting gedeeld dat de IPC formeel is opgeheven als één
van de betrokken provincies het opheffingsbesluit heeft genomen.
Overigens zal Zuid-Holland ook het besluit tot opheffing van de IPC Vijfheerenlanden nemen.
9.

Europa

n.v.t.
10.

Communicatie

n.v.t.
11.

Bijlagen

Geen.
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Artikelsgewijze toelichting
n.v.t.
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